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GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI,

Baigiantis Valstybės šimtmečio ir Sąjūdžio trisdešimtmečio paminėjimo metams, 
svarbu prisiminti lietuvių tautos ir valstybės simbolių atkūrimo istoriją, kurią apžvelgia 
uolus mūsų bendradarbis prof. Juozas Žilys. Prisimenami dėl lietuvių tautos ir valstybės 
simbolių kovojusieji, atgaivinami 1988–1990 metų įvykiai, artinę mus prie tautos ir valsty-
bės ženklų sugrąžinimo ir įteisinimo. Tautos ir valstybės simboliai liudija „mūsų politinės 
būties ištakas ir esamybę“. Svarbu juos pažinti ir pagarbiai naudoti. 

Šiame numeryje tęsiame istorinių peripetijų apipintą Vilniaus ir Vilniaus krašto temą. 
„Dokumentų“ skyriuje skaitytojui siūlome susipažinti su Lietuvos kariuomenės savano-
rio kapitono Juozo Vilučio į lietuvių kalbą išverstu lenkų kapitono Boleslovo Valirugos 
straipsniu „Kaip Želigovskis užėmė Vilnių“ (1931). Pasak prof. Valdo Rakučio, straipsnis 
atskleidžia „tikruosius Želigovskio maišto inspiratorius“ (p. 21). 

„Iš Romualdo Ozolo palikimo“ – įžvalgus ir įtaigus „žurnalistikos tikrovės“ paveikslas, 
šiandien dar labiau liudijantis žurnalistų asmeninių apsisprendimų svarbą pasaulio pokyčių 
ir Lietuvos nacionalinių interesų savivokos akivaizdoje. Ar esame subrendę priimti R. Ozolo 
teiginį – „Lietuva bus priversta įsteigti nacionalinį dienraštį“ – parodys artimiausia ateitis. 

„Mąstymuose“ – kultūros istorikės prof. Rasos Čepaitienės publikacija „Kolonizuota 
valstybė? Lietuvos politinės ekonomijos bruožai“. Didžiausias Europos Sąjungoje atotrū-
kis tarp turtingųjų ir skurstančiųjų, dideli darbo mokesčiai, skurdo kultūra, išviešėjusi 
didelio masto korupcija, teisingumo stoka, nemenkstantys emigracijos srautai – kokios šių 
skaudulių giluminės priežastys? Ką reiktų daryti, kad jie būtų įveikti? Šie ir kiti klausimai 
keliami „retrospekcinėje nelaisvės fenomeno analizėje“. Prieinama prie drąsios išvados, 
kad posovietinėje Lietuvoje dėl istoriškai determinuoto valdančiųjų ir pavaldinių santykių 
modelio „susiformavo oligarchinės demokratijos požymių turintis režimas, kuriam įsitvir-
tinti įtakos turėjo eurointegracija ir ES finansinė parama“ (p. 67). 

„Paminėjimuose“ pagerbiame Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto kūrėjų, išsau-
gojusių nepriklausomos Lietuvos idėją ir klojusių pagrindą būsimajam tautinio išsivada-
vimo judėjimui, atminimą. Skelbiame Komiteto 40-čio proga skaitytą arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus pranešimą, kuris baigiamas žodžiais: „Jaunus, Dievą ir Lietuvą mylinčius 
žmones kviečiu mąstyti apie naujo sąjūdžio kūrimą“ (p. 72). 

Vidmantas Valiušaitis, primindamas Salomėjos Neries gimimo 114 metines, klausia: 
ar talentu galima teisinti politinę išdavystę? Atsakymas toks – nesikėsinant į išliekamąją 
vertę turintį kūrybinį palikimą, derėtų atsikratyti politiniais motyvais naudotų simbolinių 
ženklų. 

Sveikiname 2018 m. Kalbos premijos laureatę etnologę Eleną Bradūnaitę-Aglinskienę. 
Linkime toliau saugoti ir puoselėti „lietuvišką kultūrinį kraitį“, idant ir kiti galėtų tarti – 
galime jaustis savi tarp savų.  

„Pristatymuose“ – istoriko dr. Vlado Sirutavičiaus studija „Lietuviai ir Lietuvos lenkai, 
Lietuva ir Lenkija 1988–1994 metais“. Ją pristatydamas dr. Antanas Kulakauskas pažymi 
autorius siekį atpinti painią lietuvių ir Lietuvos lenkų santykių istoriją, įvertinti jos poveikį 
dabarčiai. 

Redakcinė kolegija

1 p. Lietuvos tautinė 
vėliava Gedimino pilies 
bokšte. 1988 10 07. 
Arvydo Reklaičio 
nuotrauka. LCVA.
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FAKTAI IR ĮŽVALGOS

JUOZAS ŽILYS

IŠ LIETUVOS ATGIMIMO KONSTITUCINIŲ 
APYBRAIŽŲ: LIETUVIŲ TAUTOS IR 
VALSTYBĖS SIMBOLIŲ ATKŪRIMAS

Įžangos pastebėjimai
Vėliavos, herbai, himnai turi ne tik politinę, bet ir teisinę reikšmę, bylojančią apie tautų 

kuriamų ar jau sukurtų valstybių istorinį tapatumą. Heraldikos ženklai, himnų žodžiai teigia 
apie atitinkamose teritorijose gyvenančių tautų kultūrines tradicijas, dvasines vertybes. Jie 
visada buvo reikšmingas emocinis faktorius, telkiantis žmones ne tik laisvės kovose, bet ir 
kasdienybėje – pažymint reikšmingiausias tautos ir valstybės istorines datas. Nacionalinė, 
valstybinė simbolika nuolat primena savosios politinės būties ištakas ir esamybę. 

Naujausių laikų Lietuvos valstybingumo istorija susijusi su XX a. pabaigoje kilusia 
lietuvių tautos atgimimo banga. Tada viešai masiniuose žmonių susirinkimuose, spaudoje 
prabilta apie dramatiškus istorinius faktus ir įvykius, nulėmusius tautos ir valstybės likimą, 
apie sovietų imperijos įvykdytą Lietuvos okupaciją, aneksiją, apie jėga primestą politinę, 
teisinę, socialinę sanklodą ir represyvią ideologiją, kuria siekta brutaliai sunaikinti Lietuvos 
valstybingumo, kultūros tradicijas, deformuoti lietuvių tautos istorinę politinę atmintį.

To laikotarpio politinių įvykių, reiškinių sraute išskirtinai paminėtinas valingas žmonių 
reikalavimas atkurti ir viešai pripažinti lietuvių tautos ir valstybės tapatumą ženklinančius 
simbolius – Trispalvę, Vytį, Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“. Reikėtų pabrėžti ir tai, kad 
istorinė tautinė simbolika dar iki tol, kai ji buvo oficialiai leista, pradėta naudoti gausiuose 
mitinguose, kituose masiniuose renginiuose. Galima tarti, kad 1988 m. Lietuvos vėliava, Vytis, 
Gediminaičių stulpai, nepriklausomos Lietuvos himnas, giesmės ir dainos išsiveržė iš po-
grindžio, o administracija jau buvo bejėgė suvaldyti šį proveržį. Represijos, kurios iki tol buvo 
taikomos iškėlusiems vėliavas ar prisiminusiems patriotines melodijas, buvo nebeįmanomos. 

Spaudžiant visuomenei, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1988 m. 
spalio 6 d. priėmė nutarimą, kuriuo įteisino geltonos, žalios ir raudonos spalvų derinio 
naudojimą viešajame gyvenime. Tuo nutarimu oficialiai pripažinta ir tai, kad istoriškai 
susiformavusiais lietuvių nacionaliniais simboliais laikytini Vyčio ir Gediminaičių stulpų 
atvaizdai, naudotina ir atliktina V. Kudirkos „Tautiška giesmė“. 

Nors tuo metu būta įvairių nuomonių ir diskusijų, ar legitimizuotus tautinius simbolius 
reikia pripažinti ir valstybiniais, tačiau Aukščiausioji Taryba ryžosi atsisakyti Lietuvai 
primestos simbolikos ir 1988 m. lapkričio 18 d. priėmė įstatymą, kuriuo pakeitė galiojusios 
Konstitucijos 168, 169 straipsnius ir įtvirtino, kad valstybinė vėliava yra tautinė vėliava, 
t. y. istorinė Trispalvė. Konstitucijoje paskelbta, kad valstybinis himnas yra V. Kudirkos 
„Tautiška giesmė“. 

Oficialiai pripažinus Trispalvę valstybine vėliava, o „Tautišką giesmę“ – valstybiniu 
himnu, tada dar nebuvo pakeistas galiojusios Konstitucijos straipsnis dėl sovietinio herbo. 
Ši situacija tęsėsi iki 1990 m. kovo 11-osios, kai Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Tary-
ba, prieš priimdama Aktą „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“, įstatymu 
paskelbė, kad Lietuvos valstybinis herbas ir ženklas yra Vytis. 
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Lietuvos heraldikos simboliai istorinėse reminiscencijose 
Lietuvos istorinės vėliavos, herbai plačiai aprašyti istorikų veikaluose1. LDK vėliavos ir 

herbai išnyko tada, kai 1795 m. Lietuvos ir Lenkijos valstybę galutinai pasidalijo Austrija, 
Prūsija ir Rusija. Carinės Rusijos imperija, kuriai atiteko didžioji LDK teritorijos dalis, 
naikino buvusios valstybės paveldą ir, aišku, visa tai, kas galėjo priminti apie egzistavusią 
galingą valstybę. XIX a. didžiuosiuose sukilimuose prieš carinę Rusijos imperiją buvo nau-
dojamos įvairių spalvų derinių vėliavos. Štai 1794 m. sukilimo metu Tado Kosčiuškos va-
dovaujami Vilniaus gvardiečiai segėjo juosteles su mėlyna ir žalia spalvomis. 1830–1931 m. 
tarp sukilėlių buvo populiarus mėlynos, baltos, raudonos spalvų derinys, kurio mėlyna 
spalva simbolizavo Lietuvą, o balta ir raudona – Lenkiją. 

 XIX a. Lietuvoje kilo etnokultūrinis sąjūdis, kurio pagrindiniai tikslai buvo gaivinti 
lietuvių tautos istorinę atmintį, papročius, kalbą, šviesti žmones. Lietuvių tautinės sa-
vimonės pakilimą lydėjo vėliavos, giesmės ir kiti heraldikos ženklai, kurie telkė žmones 
kovai dėl laisvės. 

Dar prieš tai buvo žinoma Mažosios Lietuvos žalia, balta ir raudona vėliava. XIX a. 
antrojoje pusėje ir XX a. pradžioje tautinę vėliavą bandė sukurti lietuvių išeivija JAV. Ten 
įvairiu mastu buvo paplitusios trispalvės vėliavos. Jose derintos raudona, geltona ir mėlyna, 
kitais atvejais – raudona, žalia, geltona ir žalia, balta, raudona spalvos. Tautinės vėliavos, 
kur jos bebūtų išskleidžiamos, visada simbolizavo lietuvių tautos telkimąsi kovai prieš 
carinės Rusijos imperijos priespaudą, prieš rusifikavimą ar polonizavimą. 

Lietuvių tautos istorinėje atmintyje išliko heraldikos ženklai, kurie buvo naudojami LDK 
laikotarpiu ir, visų pirma, – ant žirgo jojantis karžygys su iškeltu kalaviju, Gediminaičių 
stulpai. Istorikai tvirtina, kad XIX a. pabaigoje „Vyčio“ terminą pasiūlė Simonas Daukantas. 
Jis „vyčiais“ vadino Lietuvos bajorus raitelius, riterius.

Lietuvos valstybės šiuolaikinio himno istorinės ištakos taip pat glūdi XIX a. kilusiame 
lietuvių tautiniame sąjūdyje. Tuo metu Seinų seminarijos klierikai manė, kad Adomo 
Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“ eilės, prasidedančios žodžiais „Tėvyne Lietuva, tu 
kaip sveikata“, gali būti laikomos lietuvišku himnu. Ši giesmė sugiedota 1888 m. Amerikos 
lietuvių suvažiavime. Tarp Amerikos lietuvių plito ir kitos į tautos himną pretenduojančios 
giesmės: „Tu Lietuva, tu mieliausia mūsų motinėlė“ (Antano Baranausko eilės), „Kur bėga 
Šešupė“ ( žodžiai Jono Maironio, muzika Česlovo Sasnausko). Jurgio Zauerveino „Jaunųjų 
lietuvininkų giesmelė“, arba „Lietuviais esame mes gimę“, pirmą kartą sugiedota 1896 m. 
Tilžėje. Dabartinio Lietuvos valstybės himno „Tautiškos giesmės“ autoriaus V. Kudirkos 
sukurtas tekstas su gaidomis buvo išspausdintas 1898 m. „Varpo“ laikraštyje.

1905 m. gruodžio 4–5 dienomis Vilniuje vykusiame lietuvių suvažiavime, kuris vė-
liau buvo pavadintas Didžiuoju Vilniaus seimu, buvo diskutuota ir dėl Lietuvos tautinės 
vėliavos. Jonas Basanavičius buvo įsitikinęs, kad labiausiai tiktų LDK vėliava – raudona 
su baltu Vyčiu. Tačiau dauguma Seimo dalyvių jam nepritarė. Motyvuota tuo, kad reikia 
atskirti tautinę vėliavą nuo valstybinės, taip pat ir tuo, kad raudonos vėliavos asocijavosi 
su revoliucinio judėjimo vėliavomis. 

Polemika dėl vėliavos tęsėsi 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje vykusioje Lietuvių kon-
ferencijoje, kurioje ir vėl svarstytas Lietuvos politinės ateities klausimas. Vilniaus teatro 
salė buvo išpuošta vėliavomis, daugiausia raudonos ir žalios spalvos. Tačiau daug kam 
atrodė, kad toks derinys yra niūrus ir todėl nepriimtinas. Konferencijos rugsėjo 22 d. po-
sėdžio protokole fiksuojama: „T. Daugirdas referuoja apie tautinį Lietuvos ženklą. Nurodo 
tris spalvas: aukštai žalią, vidury baltą, apačioje raudoną. Antroji rūšis – žalia su raudona 
geresnė, kaip dominuojančios spalvos mūsų dailėje. Pataria siaurą geltoną juostą tarp tų 
dviejų spalvų. Apie Vytį pateikiama susirinkimui pranešėjo brošiūra. J. Šaulio pasiūlymu 
susirinkimas nutaria sprendimą dėl Vyties palikti ateities valstybei, dabar gi tarti apie 

1 Kiaupienė J., Petraus-
kas R. Lietuvos 
istorija. IV tomas. 
Vilnius, Baltos lan-
kos, 2009; Lietuvos 
heraldika. Parengė 
E. Rimša. Vilnius, 
Baltos lankos, 2008.
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spalvas. A. Žmuidzinavičius, minėdamas Lietuvos ženklus, nurodo „stulpų“ pavyzdį, 
istoriškai jį pamatuodamas. Spalvų klausime referentas stovi už raudonai-žaliai, kaipo 
meilės ir vilties išreiškimą. Pranešimus papildo dr. Pietaris, J. Vienožinskis. Susirinkimo 
nutarimu spalvų klausimas, dr-ui Pietariui pasiūlius, pavedamas komisijai, kurios parin-
kimas priklausys Tautos Tarybai.“1

Lietuvos Taryba, be visų kitų valstybės kūrimo darbų, rūpinosi ir oficialių valstybės 
simbolių teisiniu įtvirtinimu. Tuo reikalu buvo sudaryta Tarybos Prezidiumo komisija, jos 
nariai buvo J. Basanavičius, Antanas Žmuidzinavičius ir Tadas Daugirdas. 1918 m. balandžio 
25 d. Tarybos posėdyje buvo vienbalsiai patvirtinta, kad tautiškoji vėliava turėtų susidėti 
„iš raudonos spalvos apačioje, žalios viduryje ir geltonos viršuje. Senoviškasis lietuvių tau-
tos ženklas – Vytis ant raudono lauko turėtų būti viršuje, kairiajame vėliavos kampe arba 
jos viduryje talpinamas“. J. Basanavičius paminėjo, kad Komisija „nenusprendė valstybės 
vėliavos. Ta vėliava buvo raudona su Vytimi“2.

Tame pačiame posėdyje buvo nutarta Trispalvę nieko nelaukiant iškelti „ant pilies 
kalno“. Gavus Vokietijos okupacinės valdžios leidimą, Gedimino pilies bokšte suplevėsavo 
Trispalvė, o Vokietijos vėliava buvo nuleista. Tačiau vokiečiai netrukus persigalvojo ir vėl 
į bokštą sugrąžino savąją vėliavą, o Trispalvę leido iškelti ne tokioje pagarbioje vietoje – 
greta Vokietijos vėliavos ar žemiau jos. Lietuvos Tarybos Prezidiumui toks sprendimas 
buvo nepriimtinas, todėl Gedimino kalno pilies bokšte liko tik Lietuvą okupuojančios 
valstybės – Vokietijos – vėliava. 

Nors tada politiniais sumetimais ir buvo atsisakyta iškelti vėliavą Gedimino kalne, 
tačiau tautinė vėliava jau plevėsavo Vilniuje, Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Petras 
Klimas savo prisiminimuose rašo: „Prezidiumui grįžus iš pokalbių Berlyne, spalio 28 d. 
buvo sušaukta Taryba, kuri pirmiausia susirūpino pagrindiniais, kad ir laikinais, valstybės 
tvarkymo įstatymais arba tikriau – principais (čia turėta galvoje 1918 m. lapkričio 2 d. 
Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių rengimo pradžia. – J. Ž.). 
Pirmą kartą ant rūmų suplevėsavo valstybinė vėliava: geltona, žalia, raudona. Tai buvo 
tada Vilniuje Jurgio pr. Nr. 13. Sujudo, tartum atgijo sostinė lietuvių širdyse: visi, kurie 
seniau čia buvo ir kurie miniomis grįžo iš Rusijos, subruzdo, smelkdamiesi į darbą kiek-
vienas savo srityje. /.../ Spietėsi ir būrėsi taip pat įvairios srovės ir partijos, svarstydamos 
būsimosios vyriausybės sudarymą.“3

1919 m. sausio 1 d. vokiečiams pasitraukus iš Vilniaus, Vilniaus komendanto Kazio Škir-
pos iniciatyva Lietuvos trispalvė antrą kartą iškelta Gedimino pilies bokšte. Ji plevėsavo 
iki sausio 6 d., kai Vilnių užėmė Raudonoji armija. Apie tai byloja K. Škirpos autentiški 
prisiminimai4.

Valstybės ženklo klausimas savaime iškilo kuriant nepriklausomos valstybės politinius, 
teisinius pagrindus. 1918 m. liepos 11 d. Lietuvos Tarybos posėdyje buvo pritarta Tarybos 
prezidiumo pateiktam rezoliucijos projektui, kuriame skelbta: „Lietuvos Valstybės Taryba 
nustato, kad anspaudas su Lietuvos valstybės ženklu – Vytimi – pridera vien valstybinėms 
institucijoms ir kad privatinėms organizacijoms ar įstaigoms šita teisė nepriklauso.“5

Pažymėtina ir tai, kad atkurtos valstybės pirmuosiuose konstituciniuose aktuose nebuvo 
apibrėžti oficialūs valstybės simboliai. Vadovautasi jau minėtais Lietuvos Tarybos dokumen-
tais, taip pat visuotinai pripažįstama tradicija dėl „Tautiškos giesmės“. Štai 1918 m. lapkričio 
2 d. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniuose Dėsniuose skelbta tik tai, 
kad Lietuvos Valstybės Tarybos prezidiumo žinioj yra Lietuvos Valstybės antspaudas6.

1919 m. balandžio 4 d. Lietuvos Valstybės Taryba priėmė ir paskelbė antrąjį laikinąjį 
konstitucinį aktą – Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinius Dėsnius7. 
Atsižvelgiant į tai, kad pagal šiuos Dėsnius buvo įsteigta ir pradėjo funkcionuoti Valstybės 
Prezidento institucija, buvo numatyta, kad „Valstybės Prezidento žinioje yra Lietuvos Vals-

1 Lietuvos Valstybės 
Tarybos protokolai. 
1917–1918. Sud. 
A. Eidintas, R. Lopa-
ta. Vilnius, Mokslas, 
1991, p. 82.

2 Ten pat, p. 236.
3 Klimas P. Iš mano 

atsiminimų. Vilnius, 
Lietuvos enciklope-
dijų redakcija, 1990, 
p. 161–162.

4 Būtėnas J., Marcin-
kevičius M. Mykolas 
Šleževičius: advo-
katas ir politikas. 
Vilnius, Lietuvos 
rašytojų sąjungos 
leidykla, 1995, 
p. 98– 99.

5 Lietuvos Valstybės 
Tarybos protokolai. 
1917–1918, p. 266.

6 Laikinosios Vyriausy-
bės žinios, papildy-
mas, 1918, Nr. 1-1a.

7 Priedėlis prie Lai-
kinosios Vyriau-
sybės žinių, 1919, 
Nr. 6-24 a.
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tybės antspaudas“. Beje, tuo metu Lietuvos Valstybės Taryba 
aprobavo ir raudoną vėliavą su baltu Vyčiu vienoje pusėje ir 
Gediminaičių stulpais kitoje. Ji buvo naudojama kaip Respu-
blikos Prezidento vėliava.

Laikinojoje Lietuvos Valstybės Konstitucijoje, kurią 1920 m. 
birželio 10 d. patvirtino Steigiamasis Seimas1, taip pat nebuvo 
paskelbta apie Lietuvos valstybės vėliavą, himną, herbą, nors 
vėliava, herbo atvaizdai puošė Steigiamojo Seimo posėdžių 
salę, giedota „Tautiška giesmė“.

Beje, gegužės 15 d., kai Steigiamasis Seimas rinkosi į pir-
muosius posėdžius, Kaunas tiesiog skendo vėliavų mariose. 
Juozas Tumas Vaižgantas rašė: „Kauniečių ūpas buvo toks, lyg 

kažin kas mistiška, slaptinga tą dieną darysis. Ir be to žalias Kaunas šiandie paskendo žalė-
siuose, trispalvėse vėliavose, kurių gražumui, skaistumui jokia pasaulio vėliava neprilygsta. 
Garbės vartus statė mūsų dailininkai. Tad ties miesto sodu, kur teatras, pirmųjų posėdžių 
vieta, aukščiausi stiebai. Tarp jų teka raudona saulė; joje baltas Lietuvos Vytis. Aplink saulę 
iš tolo trykšta sieksniniai geltoni spinduliai. Iš šalių parašai: „Valio Steigiamasis Seimas! 
Valio nepriklausomoji Lietuva! Valio jos Gynėjai!“2

1922 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Valstybės Konstitucijoje, kurią priėmė Steigiamasis 
Seimas, pirmą kartą konstituciniu lygmeniu paskelbta, kad „Valstybės spalvos: geltona–
žalia–raudona. Valstybės ženklas – baltas Vytis raudoname dugne“. 

1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijoje šiek tiek pakoreguotas valstybės ženklų 
aprašymas ir nustatyta: „Valstybės ženklas – baltas Vytis raudoname lauke. Tautinės spal-
vos – geltona–žalia–raudona. Valstybės ženklas, tautinė vėliava ir jų vartojimas nustatomi 
įstatymu. Lietuvos kraštai ir miestai gali turėti savo ženklus, numatomus įstatymu.“3

Nepriklausomybės laikotarpiu polemizuota dėl Lietuvos valstybės oficialiųjų ženklų, t. y. 
dėl herbo ir vėliavos. Štai buvo kritikuojama A. Žmuidzinavičiaus herbo versija. 1929 m. buvo 
sudaryta speciali komisija (Vladas Nagevičius, Paulius Galaunė, Mstislavas Dobužinskis, 
Ignas Jonynas, Augustinas Janulaitis ir kt.), kuriai buvo pavesta pateikti pasiūlymus dėl 
herbo. Diskutuota ir dėl vėliavos spalvų bei jų derinio. Siūlyta geltoną juostą dėti į vidurį, 
nes to, esą, reikalauja heraldikos dėsniai. Kiti buvo už tai, kad tinkamiausios yra Mažo-
sios Lietuvos žalios, baltos ir raudonos spalvos. M. Dobužinskis primygtinai siūlė geltoną, 
raudoną ir baltą arba baltą, raudoną ir geltoną vėliavą, t. y. suderinti vėliavos spalvas su jo 
sukurto herbo spalvomis. Projektuota net statmenų juostų žalia, balta ir žalia vėliava su 
raudonu dvigubu kryžiumi viduryje. 1940 m. gegužės 8 d. Valstybės herbo komisija pateikė 
Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai pasiūlymą dėl vėliavos naujų spalvų derinio 
(geltona, raudona ir balta), buvo remiamasi M. Dobužinskio idėjomis. Vienoje vėliavos 
pusėje turėjo būti pavaizduotas Vytis, o kitoje – Gediminaičių stulpai. 

Šios idėjos nebuvo įgyvendintos, nes Lietuvos visuomenės ir valstybės laisvą politinę ir 
socialinę raidą nutraukė 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungos įvykdyta Lietuvos okupacija 
ir vėlesnė aneksija. Pagal 1940 m. rugpjūčio 25 d. kvazikonstituciją, įtvirtinusią sovietizuo-
tos Lietuvos politinio administravimo būdą, buvo ne tik sugriauti Lietuvos Respublikos 
politiniai, teisiniai pamatai, bet ir pakeisti jos oficialieji ženklai – herbas ir vėliava. 

V. Kudirkos „Tautiškos giesmės“ likimas buvo šiek tiek kitoks. Okupaciniu laikotarpiu 
ji oficialiai nebuvo uždrausta. Tačiau, nesant jokio patvirtinto sovietinės Lietuvos himno, 
politinio pobūdžio renginiuose buvo atliekamas „proletariato himnas“ – „Internacionalas“ 
arba Sovietų Sąjungos himnas, kuris, beje, ilgą laiką buvo be žodžių ir išklausomas tik 
kaip muzikinė melodija. 1950 m. liepos 15 d. LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 
patvirtino Antano Venclovos himno tekstą, kuris prasidėjo žodžiais: „Tarybinę Lietuvą 

1 Laikinosios Vyriau-
sybės žinios, 1920, 
Nr. 37-407.

2 Cituojama pagal: 
Daugirdaitė-Sruo-
gienė V. Lietuvos 
Steigiamasis Sei-
mas. 1-oji dalis. New 
York, 1975, p. 52.

3 Vyriausybės žinios, 
1938, Nr. 608-4271.

Antano Žmudzinavičiaus herbo 
projektas.
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liaudis sukūrė“ ir Balio Dvariono ir Jono Švedo sukurtą muziką1. Nuo tada ir „Tautiškos 
giesmės“ atlikimas vertintas kaip priešiškas politinei santvarkai veiksmas. 

Baudžiamosios ir administracinės sankcijos ir kitokios „poveikio priemonės“ buvo 
taikomos ir už Lietuvos istorinių ženklų – Vyčio, Gediminaičių stulpų, dvigubo kryžiaus, 
Trispalvės – laikymą, o tuo labiau – už viešą demonstravimą. Buvo budriai stebima ir 
griežtai kontroliuojama, kad valstybinių ir visuomeninių institucijų, organizacijų ir parei-
gūnų vėliavose, gairelėse, ženkleliuose nebūtų jokių sąsajų su istoriniais Lietuvos ženklais 
ir spalvomis. 

Istoriniai heraldikos ženklai ir vėl atgimstančioje Lietuvoje
Nors politinėmis ir teisinėmis represijomis ir buvo siekiama iš lietuvių tautos istori-

nės atminties ištrinti ženklus, bylojančius apie Lietuvos politinę istoriją, nepriklausomą 
valstybę, apie buvusius jos raiškos simbolius, tačiau tokio tikslo nepasiekta. Apie Vytį, 
„Tautišką giesmę“, Trispalvę rašyta pogrindžio spaudoje. Žmonės išsaugojo senąsias tris-
palves, kitus tautos ir nepriklausomos valstybės heraldikos ženklus per visą okupacijos ir 
aneksijos laikotarpį.

Praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje buvusioje sovietinėje imperijoje pradėtos 
reformos, kurios savaime aktualizavo politinės, teisinės sanklodos problemas. Paskelbus 
apie vadinamąjį viešumo principą visuomeniniame gyvenime, Lietuvoje imtasi plačiai 
diskutuoti ir atvirai prabilta apie 1940 m. įvykdytą Lietuvos sovietinę okupaciją, aneksiją, 
apie dramatiškus pokario metus – ginkluotą rezistenciją, žmonių trėmimus į Sibirą, apie 
svetimos jėgos primestą politinę, socialinę, ideologinę sistemą ir jos padarinius. Demo-
kratinės raidos tendencijos suponavo prielaidas prabilti iš esmės apie viską ir, aišku, apie 
istorines Lietuvos spalvas, ženklus, giesmes ir dainas. 

1988 m. demokratinio laisvėjimo idėjos nebesuvaldomai išsiveržė į viešumą, jos buvo 
reiškiamos masiniuose renginiuose, tūkstantiniuose Lietuvos žmonių susirinkimuose, 
mitinguose. Nors tų metų pradžioje Lietuvos partinės, administracinės institucijos dar 
ėmėsi veiksmų, kad nebūtų minima Vasario 16-oji, tačiau Lietuvos bažnyčiose ši data 
prisiminta įvairiais būdais2. 

Lietuvos laisvės lygos iniciatyva gegužės 22 d. Vilniuje, Gedimino aikštėje, susirinko 
apie tris tūkst. žmonių paminėti lietuvių trėmimus į Sibirą. Mitingo metu milicija per gar-
siakalbius transliavo trankią muziką, o susirinkusieji giedojo „Tautišką giesmę“, „Lietuva 
brangi“. Kalbėta apie Stalino režimo nusikaltimus, reikalauta nubausti trėmimų iniciatorius 
ir vykdytojus, atlyginti tremtiniams nuostolius, birželio 14-ąją paskelbti tremties diena, 
Gedimino aikštėje pastatyti tremtinio paminklą. Vilniuje, Šv. Mikalojaus ir Šv. Teresės 
bažnyčiose, buvo giedamas Lietuvos himnas, Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje taip 
pat malda buvo prisiminta prieš 40 metų vykusi žmonių deportacija ir sugiedotas Lietuvos 
himnas. Trėmimai pažymėti Telšių vyskupijos bažnyčiose3.

Birželio 25 d. Kaune įvyko demonstracija, jos dalyviai reikalavo, kad valdžia nutrauktų 
statybas prie Šv. Gertrūdos bažnyčios. Mitingui vadovavo „Atgajos“ klubas ir architektas 
Algirdas Kaušpėdas. Demonstracijoje iškeltos keturios trispalvės, sugiedotas Lietuvos 
himnas, „Lietuva brangi“4.

Birželio 3 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusiame visuomenės susirinkime gimė 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, išrinkta Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, kurios organizuo-
jamuose mitinguose, demonstracijose vis dažniau iškildavo trispalvės, istoriniai Lietuvos 
ženklai. Štai Iniciatyvinės grupės sukviestame pirmajame mitinge prie Aukščiausiosios 
Tarybos pastato birželio 21 d. buvo protestuojama dėl statybų Trakuose, kuriomis niokojami 
istoriniai paminklai. Kalbėtojai palietė ne tik šią konkrečią problemą, bet ir kultūros būklę, 
žmogaus teises ir laisves. Artūras Skučas prie Aukščiausiosios Tarybos atėjo su pirmąja 

1 Plačiau žr. Siruta-
vičius V. Politinė 
simbolika stalininėje 
Lietuvoje // Kultūros 
barai, 2018, Nr. 11, 
p. 80–87.

2 Žr. Baltijos šalių 
kelias į nepriklau-
somybę. 1987–1989 
metai. Įvykių kroni-
ka. Sud. V. Skuodis. 
Vilnius, Lietuvos 
gyventojų genocido 
ir rezistencijos ty-
rimo centras, 1977, 
p. 35–36, 38–39, 44.

3 Ten pat, p. 55.
4 Ten pat, p. 67.
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Sąjūdžio vėliava: žaliame lauke geltoni Gediminaičių stulpai ir raudonas užrašas „Sąjūdis“. 
Tą vėliavą jis pats suprojektavo, o pasiuvo per naktį jo žmona1.

Tautinių simbolių grąžinimo į viešąjį gyvenimą kelyje vienas reikšmingiausių įvykių 
buvo birželio 24 d. mitingas Vilniuje, Katedros aikštėje, kurį organizavo Sąjūdžio inicia-
tyvinė grupė. Pretekstas – palydėti į Maskvą SSKP XIX konferencijos delegatus, išrinktus 
Lietuvoje. Šioms palydoms buvo įtemptai rengiamasi. Vienas pagrindinių klausimų – kaip 
elgtis su tautine simbolika, kuri neišvengiamai bus, ir kokia bus valdžios reakcija. Bene 
ryškiausiai pasirengimą delegatų palydoms aprašė Romualdas Ozolas dienoraštyje. Išvaka-
rėse LKP CK įvykusiame Algimanto Čekuolio, Kazimieros Prunskienės, Arvydo Juozaičio 
ir R. Ozolo susitikime su Algirdu Brazausku ir Lionginu Šepečiu svarstyta, „kas kalbės iš 
jų, kas iš mūsų, ką darysim su švilpimais, su vėliavom ir t. t. Juozaitis biure pasižadėjo 
mitingą vesti tobulai. O man tyliai sako: jie nesupranta, nuimt vėliavų nebus galima – jų 
bus tūkstančiai. Tada teks spręsti ir bandyti per mitingą vėliavą įteisinti kaip nacionalinę, 
galvoju aš. Nors statuso atstatymas mūsuose – ne toks jau paprastas reikalas.“2

Mitinge dalyvavusiems administracijos atstovams nebeliko jokios išeities, o tik stebėti, 
kaip aikštėje be jokio oficialaus leidimo legalizuojamos trispalvės. R. Ozolas rašė: „/.../ Bet 
valdžiai iš tribūnos lipti jau nebebuvo kaip. /.../ Kai suėjom, atsiskleidė nepaprastas vaiz-
das – žmonės nuo aikštės krašto lig krašto. /.../ Iš mūsų sužėrėjo tik Petkevičius, paaiškinęs 
ir vėliavą, ir himną kaip natūralius dalykus. /.../ Dar nesibaigus buvo aišku, kad vyksta 
niekada nebuvęs įvykis, pirmas po karo toks tautos vienijimasis, išėjimas į visuomeninį 
gyvenimą. Kai pagiedojo himną, tautinę giesmę, aikštė pasidarė kaip namai. /.../ Kai su 
Radžvilu išėjom, dar lynojo. Aikštėj dar būriavosi ganėtinai žmonių, dainavo. Sako, su 
vėliavom ir dainom taip ir patraukė prospektu.“3

Bronislovo Genzelio atmintyje išliko toks mitingo fragmentas: „Žvelgiant iš tribūnos, 
atsivėrė įdomus peizažas: trispalvės ir M. Gorbačiovo portretai.“4 Vytautas Landsbergis 
mena: „Mitingo pradžioje buvo bekylantis konfliktas, nes kai kurie iš delegatų atsisakė lipti 
ant pakylos, jeigu bus iškeltos trispalvės. Baigiantis mitingui per garsiakalbius pradėtas 
groti Lietuvos himnas – jis pasigirdo viešai Lietuvoje pirmą kartą po 40 metų. Jauni žmo-
nės bandė sekti, atrodė, nelabai žinomus žodžius, juos kartu giedoti, o vyresnieji springo 
ašaromis.“5 Kaip ir kokiu būdu buvo siuvamos vėliavos, kurios iškilo Katedros aikštėje, 
aprašyta A. Skučo prisiminimuose6.

Vienas reikšmingiausių įvykių einant į tautinių simbolių atkūrimą buvo 1988 m. lie-
pos 1–3 dienomis vykusi trijų Baltijos respublikų studentų šventė „Gaudeamus X“. Tomis 
dienomis studentija, žygiuodama per Vilnių, dainavo tautines dainas, nešė Lietuvos, La-
tvijos ir Estijos tautines vėliavas. Šventės pabaigoje Vingio parko estradoje estų studentai 
sugiedojo Estijos tautinį himną, lietuviai – „Lietuva brangi“. Po uždarymo kalbų lietuvių 
studentai ėmė giedoti Lietuvos himną publikai pritariant. Po to ir latviai sugiedojo savąjį 
himną7. Apie „Gaudeamus“ renginiuose dalyvavusių administracijos atstovų savijautą ir 
nerimą dėl galimų pasekmių rašė L. Šepetys8.

Tautiniai simboliai neformaliai buvo legalizuoti liepos 9 d. Vingio parke įvykusiame 
mitinge, kurį organizavo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė ir kurio dingstis – sutikti Lietuvos 
delegatus, grįžusius iš SSKP XIX konferencijos. Prisiminimuose rašoma, kad buvo parengtas 
Trispalvės iškėlimo Vingio parke scenarijus. Prie estrados buvo trys aukšti stiebai vėlia-
voms, tad kažkuris Iniciatyvinės grupės narys pasiūlė iš anksto pakabinti SSRS ir LTSR 
vėliavas, o į trečiąjį stiebą, iškilmingai giedant tautinę giesmę, mitingo metu pakelti didelę 
trispalvę. Apie tai, kad Sąjūdis mitinge pareikalaus įteisinti trispalvę, buvo pranešta LKP 
CK sekretoriui L. Šepečiui. Iniciatyvinė grupė pateikė valdžiai savotišką ultimatumą: jei 
pirmas apie tautinės vėliavos įteisinimą prabils CK sekretorius A. Brazauskas, žadėjęs daly-
vauti mitinge, didžioji vėliava bus pakelta, jam apie tai pareiškus; jei jis nutylės, ją įteisinti 

1 Čepaitis V. Su Są-
jūdžiu už Lietuvą. 
Vilnius, Tvermė, 
2006, p. 37.

2 Ozolas R. Žvaigždės 
blėsta auštant. 
Sugyvenimai, arba 
1987–1990 metų die-
noraščių puslapiai. 
Vilnius, Vaga, 2007, 
p. 267.

3 Ten pat, p. 269–270.
4 Genzelis B. Sąjūdis. 

Priešistorė ir istori-
ja. Vilnius, Pradai, 
1999, p. 77.

5 Landsbergis V. Lūžis 
prie Baltijos. Poli-
tinė autobiografija. 
Vilnius, Vaga, 1997, 
p. 112–113.

6 Skučas A. A. Pėstinin-
ko užrašai. Doku-
mentinis romanas. 
Vilnius, Valstybės 
žinios, 2012, p. 31.

7 Baltijos šalių kelias į 
nepriklausomybę. 
1987–1989 metai, 
p. 69, 70.

8 Šepetys L. Negeri 
užrašai. 1955–1990. 
Vilnius, Žuvėdra, 
p. 333–334.
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pareikalaus kalbėsiantis iš karto po jo R. Ozolas, kuris turėjo išdėstyti mitingo dalyviams 
Sąjūdžio veiklos programą. Kino studija pasiuvo didelę trispalvę, Operos ir baleto teatro 
dirbtuvės pagamino didžiulę Sąjūdžio emblemą su Gediminaičių stulpais, kuri turėjo būti 
pakabinta po Vingio parko estrados stogu. 30 000 egz. tiražu buvo išspausdinti lapeliai su 
V. Kudirkos „Tautiškos giesmės“ tekstu1.

 Mitingą pradėjo rašytojas Vytautas Petkevičius. Po jo kalbėjęs A. Brazauskas pranešė, 
kad artimiausiu metu valdžia įteisins tautinę vėliavą. „Tai buvo kulminacinis mitingo mo-
mentas. Nuo estrados stogo nusileido ir suplevėsavo didžiulė trispalvė, o choras, kompo-
zitoriui Juliui Juzeliūnui mostelėjus, užtraukė „Tautišką giesmę“. Ją pagavo žmonės, visa 
iki laukymės vidurio nusidriekusi minia. Daugelis laikė rankose lapelius su tekstu, galbūt, 
pirmą kartą gyvenime giedodami savo valstybinį himną.“2 Mitinge plevėsavo latvių, estų 
tautinės vėliavos, taip pat pirmą kartą po septyniasdešimt metų – balta baltarusių tautinė 
vėliava. 

R. Ozolas mena: „Ir estradoj, ir aikštėj jau buvo daug plakatų, galybė vėliavų: ir didelių, 
ir mažyčių, senų ir naujų. Buvo ir raudonų su Vyčiu, ir žalių su jogailaičių kryžiumi, bet 
daugiausia trispalvių. Nepaprastas gražumas tų tamsiai raudonų ir žalių vėliavų, jos dar 
gražesnės už trispalves, saulėtam vėjuotam ore plaikstosi sidabro blyksniais. Žmonės be 
jokios baimės stovi su jomis, mojuoja, patys ženkliukais ir juostelėm apsikarstę – paskui 
ir laikraščiai pažymėjo, kad trispalvė visų laikoma savaime suprantamu dalyku ir, matyt, 
šalia valstybinių mes turėsime ir nacionalinę vėliavą.“3

1988 m. liepos 1 d. Klaipėdoje Jūros šventės akcentas jau buvo tautinė vėliava. Liepos 
13 d. Kapsuke (dabar Marijampolė) vykusiame masiniame žmonių susirinkime iškilmingai 
įnešta Trispalvė. Liepos 20 d. nuo Katedros varpinės Vilniuje startavo ekologinis dvirati-
ninkų žygis „Lietuva – mano namai“. Apie pusantro šimto dviratininkų kolona su trispal-
vėmis ir plakatais dvi savaites keliavo maršrutu Vilnius–Švenčionys–Ignalina–Sniečkus 
(dabar Visaginas)–Varniai–Plungė–Kretinga–Palanga–Klaipėda4. Vėliavos plevėsavo 
Kauno „Atgajos“ klubo organizuotame ekologiniame žygyje Nerimi ir Nemunu, Neries ir 
Nemuno santakoje rugpjūčio 4 d. Kaune. Dar įspūdingesnis žygis, skirtas jaunimui, buvo 

Kauno miesto savivaldybės vėliava. Aleksandro Kairio nuotrauka. LCVA.

1 Čepaitis V. Su Są-
jūdžiu už Lietuvą, 
p. 52.

2 Ten pat, p. 54.
3 Ozolas R. Žvaigždės 

blėsta auštant, 
p. 286.

4 Plačiau žr. Balikienė 
B. Žygeivio dieno-
raščio ištraukos // 
Sąjūdžio žinios, 
1988 m. rugsėjo 14 d.
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„Roko maršas“. Koncertuose-mitinguose sakytos patriotinės kalbos, scenos papuoštos 
tautine simbolika, o dainų tekstai – politiniai, kviečiantys į laisvę. Rugsėjo 3 d. vyko ben-
dra Lietuvos, Latvijos ir Estijos žaliųjų akcija jūrai gelbėti „Neteršk Lietuvos“. Sąjūdžiui, 
„Atgajos“ ir „Žemynos“ klubams pakvietus, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje žmonės sustojo 
prie Baltijos kranto ir susikibo rankomis. Lietuvoje prie jūros atvyko apie 100 tūkst., 
Latvijoje – 50 tūkst., Estijoje – 15 tūkst. žmonių. Rugsėjo 16–17 dienomis prie Ignalinos 
atominės elektrinės žalieji organizavo akciją „Gyvybės žiedas“. Prie kelio aplink elektrinę 
išsirikiavo gyva žmonių grandinė.

Spaudoje, kitomis visuomenės informavimo priemonėmis vis atkakliau sklido raginimai 
pripažinti tautinius simbolius. Dainius Juzėnas rašė: „/.../ Tačiau nacionalinės Lietuvos 
trispalvės vartojimo sfera ligi šiol nėra juridiškai apibrėžta. Šios iniciatyvos turime imtis 
mes – Sąjūdis. LPS rėmimo grupės, pavieniai aktyvistai turėtų pasirūpinti, kad geltonai–
žaliai–raudonos vėliavos sumirgėtų vasario 16 ir rugsėjo 8, o birželio 14 ir rugpjūčio 23 die-
nom – perrištos gedulingais juodais kaspinais. Vilniaus Aukštutinės pilies bokštas nėra 
vyriausybinė įstaiga, jo funkcija yra muziejinė, tai vienas reikšmingiausių ir brangiausių 
lietuvių tautos simbolių, mūsų valstybės ir sostinės lopšys. 1919, 1920, 1939 metais pilies 
bokšte iškeliama trispalvė kiekvienam lietuviui, visam pasauliui bylojo – amžiams Lietuva 
su Vilniumi! Mintys apie kalne plevėsuojančią tautinę vėliavą jau senokai plazda kiekvieno 
mūsų širdyje.“1 Autorius siūlė Trispalvę iškelti Pilies bokšte spalio 28 d., t. y. tą dieną, kai 
1939 m. Lietuvos kariuomenės Vilniaus rinktinė įžengė į grąžintą Lietuvos sostinę. 

1988 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos laisvės lyga surengė mitingą prieš Vokietijos ir SSRS 
draugystės ir bendros sienos nustatymo sutartį, pasirašytą prieš 49 metus. Jame kalbėję 
Algimantas Andreika, kunigai Robertas Grigas, Rokas Puzonas ir kiti pasisakė už visišką 
Lietuvos nepriklausomybę. Buvo pasiūlymų eiti prie Gedimino bokšto ir pakeisti Lietuvos 
TSR vėliavą į Trispalvę2.

Pagaliau partinė ir viešoji administracija ryžosi lemtingam sprendimui – 1988 m. spalio 
6 d. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas priėmė įsaką „Dėl valstybinės, nacionalinės ir 
regionų simbolikos“3. 

Nustačius, kad geltonos, žalios ir raudonos spalvų derinys yra istoriškai susiformavusių 
lietuvių nacionalinių simbolių spalvinė išraiška, paskelbta, kad šios spalvos gali būti vėlia-
vose, gairelėse, emblemose, ženkleliuose ir kitur, o šių spalvų vėliavos gali būti naudojamos 
jaunimo, sporto draugijų, visuomeninių organizacijų renginiuose, dainų ir šokių švenčių 
metu, kitomis progomis. Viena svarbiausių įsako nuostatų buvo ta, kad geltonos, žalios 
ir raudonos spalvų vėliava iškeliama ant Gedimino pilies bokšto Vilniuje – nuolat. Buvo 
pakeisti valstybinės vėliavos nuostatai numatant, kad Pilies bokšte keliama ne Lietuvos 
TSR vėliava, o Trispalvė, pakoreguoti ir kiti teisės aktai4.

Paskelbta ir apie tai, kad istoriškai susiformavusiais lietuvių nacionaliniais simboliais 
laikytini Vyčio ir Gediminaičių stulpų atvaizdai, taip pat miestų ir rajonų herbai. Įvairiomis 
progomis atliktina V. Kudirkos „Tautiška giesmė“. Raginta, kad visuomeninės organiza-
cijos, visuomenės informavimo priemonės turi ugdyti gyventojų pagarbą valstybiniams, 
nacionaliniams ir regionų simboliams, plačiau aiškinti jų prasmę ir turinį.

Po šių dokumentų paskelbimo reikšmingiausias įvykis buvo Trispalvės iškėlimas Vilniu-
je, Gedimino pilies bokšte. Spalio 9 dienai, kai Gedimino pilies bokšte turėjo būti nuleista 
Lietuvos TSR vėliava ir pakelta Trispalvė, ruošėsi tiek Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, tiek ir 
valdžios institucijos. Atrodo, kad tada iniciatyvą perėmė Vilniaus miesto administracija5. 
Mitingą Gedimino aikštėje pradėjo Vilniaus miesto vykdomojo komiteto pirmininkas Al-
girdas Vileikis: „Kiekviena tauta turi brangias vietas. Mūsų tautai – tai Vilnius, Gedimino 
aikštė, Gedimino pilies bokštas. Nuo mažų dienų, piešdami ar matydami Gedimino pilies 
bokštą, įsivaizdavome Lietuvą ir Vilnių.“6

1 Juzėnas D. Gedimino 
kalne // Sąjūdžio 
žinios, 1988 m. rug-
sėjo 14 d.

2 Kšanavičius A. 
Lietuvos atgimimo 
dienoraštis. Kaunas, 
Nemunas, 1998, 
p. 53.

3 Lietuvos TSR Aukš-
čiausiosios Tarybos 
ir Vyriausybės žinios, 
1988, Nr. 30-310.

4 Ministrų Tarybos nu-
tarimas „Dėl Lietu-
vos TSR valstybinės 
vėliavos nuostatų 
taikymo instrukcijos 
pakeitimo“ // Lietu-
vos TSR Aukščiau-
siosios Tarybos ir 
Vyriausybės žinios, 
1988, Nr. 51-334.

5 Plačiau žr. Čepaitis V. 
Su Sąjūdžiu už Lie-
tuvą, p. 102–103.

6 Apie mitinge sakytas 
kalbas žr. Atgimi-
mas, 1988 m. spalio 
15 d.; Faktas ir 
įspūdis. Gedimino 
kalne iškelta tautinė 
vėliava // Tiesa, 
1988 m. spalio 9 d.



Nepriklausomybės sąsiuviniai    2018 4 (26)

11

Mitinge rašytojas V. Petkevičius prisiminė Lietuvos vėliavos istoriją: „Ir štai dabar, 
be jokių karų ir kraujo, tiktai sukaupus visą mūsų tautos valią, vienybę, susiklausymą ir 
ištikimybę mūsų garbingai praeičiai ši vėliava vėl pakyla į žiląjį Gedimino kalną, į mūsų 
valstybingumo, tautinio susipratimo ir tautinio orumo olimpą. /.../ Plevėsuok, garbingoji 
Vėliava, mūsų tautos garbei ir laisvei, jos laimei ir siekiams, jos ateičiai ir tautų brolybei 
dar ilgus šimtus metų ir primink pasauliui Geležinio Vilko balsu, kad čia gyvena darbšti, 
senos kultūros ir išdidi lietuvių tauta. Plevėsuok ir savo šlamesiu palydėk kiekvieną mūsų 
žingsnį į laimę, tiesą ir šviesą.“

Architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis kalbėjo: „/.../ Ši diena yra istorinė. Tai 
mūsų tautos šventė, mūsų tautos pirmieji žingsniai į laisvę. /.../ Atsimenu, šitoj pačioj 
vietoj, aikštėj, mačiau, kaip buvo iškelta mūsų valstybinė vėliava. Tai buvo 1919 m. sausio 
pirmąją, kaip ir šiandien, dešimtą valandą. Iš širdies kartodamas V. Kudirkos žodžius, iš 
širdies prašau – Vienybės! Vienybės! Vienybė težydi mūsų širdyse.“

Filosofas Arvydas Juozaitis: „/.../ Mes žinojome, mums sakė, kad istorija ir Dievas yra 
neregimi, kad jų mes nematome kasdieniniame gyvenime, prispausti vargų ir rūpesčių. 
Tačiau tautos ir valstybės vėliava yra Dievo ir istorijos ženklas šioje žemėje. Ir nuo šiandien 
mes esame Tauta ir Valstybė.“

Gedimino pilies bokšte iškeliama Trispalvė. 1988 10 07. Algirdo Sabaliausko nuotrauka. LCVA.
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Poetas Justinas Marcinkevičius: „/.../ priklausau tai Lietuvos žmonių kartai, kuri 
vaikystėje skandavo: „Mes be Vilniaus nenurimsim...“, o paskui, sugrįžę į varganas savo 
klases, pradžios mokyklos klases, už savo kruvinus centus lipdėme į Vilniaus išvadavimo 
pasą ženkliukus, tikėdami, kad tos mūsų kuklios, vargingos santaupėlės padės sugrąžinti 
Vilnių Lietuvai. Paskui piešėme Vilnių, niekada neregėję jo, niekada nesapnavę, bet piešė-
me, piešėme Gedimino kalną ir vėliavą virš pilies, ir ta vėliava buvo tokia, kokią šiandien 
mes matome plevėsuojančią virš Gedimino pilies. /.../ Tikime, kad iš šito kalno geriausiai 
matoma mūsų Tėvynė. Tikime, kad visa Lietuva, žiūrėdama į šitą kalną, geriausiai mato 
save, geriausiai supranta save. Tikime, kad vėliava, kuri šiandien taip iškilmingai ligi ašarų 
visus sugraudinusi, pakilo virš Gedimino pilies, sujungs mus darbui, kūrybai, bus pradžia 
tam nacionaliniam susitaikymui, be kurio visi mūsų darbai, visi mūsų žygiai bus sunkiai 
įvykdomi ir sunkai pasiekiami.“

Prisimindamas tą dieną, A. Brazauskas rašė: „/.../ Tai buvo neužmirštamas įvykis. 
Daugelis biuro narių labai vengė tos šventės, to renginio, draudė ten net eiti... Tačiau mums 
visiems toji diena išliko kaip švenčiausias įvykis, nušvietęs galutinio išsivadavimo viltį.“1

Spalio 9 d. Trispalvė suplevėsavo ir Kaune virš valstybinio M. K. Čiurlionio dailės muzie-
jaus varpinės. Ta proga įvyko mitingas. Kalbėjo Egidijus Klumbys, K. Prunskienė, Viktoras 
Kuprevičius, eiles skaitė aktorius Kęstutis Genys. E. Klumbys sakė: „Trispalvė buvo viena 
pirmųjų tautinio-kultūrinio teroro aktų. /.../ Tebūnie ši diena klaidų taisymo pradžia /.../ 
Mes esame tautinio atgimimo pradžioje. Mūsų laukia dideli ir labai sunkūs darbai. Ilgas ir 
duobėtas kelias priešaky! Eisime, krisime, kelsimės, bet niekada nepaleisime mūsų vėliavos. 
Būkime jai ištikimi ir jos verti iki paskutinio savo širdies tvinksnio!“2

Tą dieną susirinkusių žmonių jausmus įtaigiai atskleidė poetas Robertas Keturakis: 
„Susikaupę matėme, kaip tautinė vėliava ne iš šventovių, ne iš garbingų ar kuklių podėlių, 
o tartum iš mūsų pačių išplaukia – lyg vaivorykštinis švytėjimas, lyg tiesa, išnešiota na-
cionalinio atgimimo patriarchų šimtmečių sandūroje, išsaugota knygnešių ir savanorių, 
maištininkų ir kiekvienos gyvos širdies, talpinusios visą gimtinę /.../ Gyva Lietuva į gaudžią 
pasaulio erdvę ateina ne iš pageltusių metraščių, ne iš apdegusių, kruvinų ar kasdienine 
duona tebekvepiančių tautos būties kronikų. Gyva Lietuva ateina iš mūsų – kiekvieno – ir 
per gyvąją Lietuvą kiekvieno – jau amžina.“3 

Spalio 27 d. Trakų pilies vartų bokšte taip pat iškelta Lietuvos tautinė vėliava, kuri buvo 
pašventinta Trakų bažnyčioje. Prie pilies vyko iškilmės. Iš miesto centro eisena pajudėjo 
salos pilies link. Turbūt niekada istorijoje nematė ji tokio žmonių sambūrio, tokio jaudinan-
čio jų susikaupimo4. Renginyje dalyvavo A. Brazauskas, Alfonsas Macaitis, V. Landsbergis, 
A. Juozaitis, R. Ozolas, V. Petkevičius, Trakų rajono administracijos atstovai. Skambant 
trimitams, Laimonas Noreika deklamavo Maironio eilėraštį „Trakų pilis“. 

 Lietuvos istorinė heraldika konstitucinėse peripetijose
Jau 1988 m. Lietuvoje brendo įvairūs konstitucijų projektai, kurie ir dabar byloja apie 

tada prasidėjusį „konstitucinį karą“ su Maskva. Šis „karas“ įvairiais pavidalais vyko ne 
tik iki 1990 m. kovo 11-osios, jis tęsėsi ir vėliau, tačiau jau visiškai kitomis politinėmis, 
teisinėmis aplinkybėmis. 

Naujos konstitucijos, turėjusios įtvirtinti ne formaliai deklaruotą, bet realų „Lietuvos 
TSR“ suverenitetą, idėja kilo Lietuvos mokslų akademijoje. 1988 m. pavasarį čia sudaryta 
mokslininkų komisija, atsižvelgdama į žmonių politinius, teisinius lūkesčius, parengė 
vientisą naujos konstitucijos projektą. Jame buvo formuluojamos ir Respublikos tapa-
tumą išreiškiančių ženklų nuostatos. Projekte jos pateiktos be išlygų: „167 straipsnis. 
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos herbą sudaro baltas Vytis raudoname lauke“; 
„168 straipsnis. Lietuvos TSR valstybinę vėliavą sudaro audeklas, susidedantis iš trijų lygių 

1 Brazauskas A. Lie-
tuviškos skyrybos. 
Vilnius, Politika, 
1992, p. 29.

2 Kšanavičius A. Lietu-
vos atgimimo dieno-
raštis, p. 55–56.

3 Trispalvės šviesa 
užliejo Kauną // 
Atgimimas, 1988 m. 
spalio 21 d.

4 Trakų pilies bokšte – 
trispalvė // Tiesa, 
1988 m. spalio 28 d.
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horizontalių spalvotų juostų: viršutinės – geltonos, vidurinės – žalios, žemutinės – raudo-
nos“; „169 straipsnis. Lietuvos TSR valstybinis himnas – V. Kudirkos „Tautiška giesmė.“ 

Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime jau buvo pasisakyta dėl tautinės ir valstybinės 
simbolikos suderinamumo esamomis politinėmis sąlygomis. Sąjūdžio bendrojoje progra-
moje konstatuota, kad „Lietuvių tautiniams simboliams būtina suteikti valstybinį statusą 
tik atkūrus Lietuvos suverenitetą“1.

Sąjūdžio Seimo pirmojoje sesijoje 1988 m. lapkričio 13 d., nors ir buvo pritarta Konsti-
tucijos projektui2, tačiau pateikta aibė naujų pasiūlymų ir pastabų. Tada ir vėl buvo iškeltas 
klausimas, ar to meto politinėmis sąlygomis galima pripažinti tautinę simboliką okupuotos 
ir aneksuotos Lietuvos valstybiniais ženklais. Apie nevienareikšmiškas Sąjūdžio Seimo 
narių nuomones bylojo A. Juozaičio raštas Aukščiausiajai Tarybai, kuriame išdėstytos 
kritinės pastabos. Jų apibendrinta esmė buvo ta, kad Konstitucijos projekte nepakanka-
mai kryptingai ir nuosekliai atskleistas Lietuvos suvereniteto politinis, teisinis turinys ir 
savarankiškumo siekiai. Dėl valstybinės simbolikos pasisakyta taip: „Tautinė simbolika 
priimtina kaip valstybinė tik naujos redakcijos Konstitucijos kontekste. Jei atmetama ši 
redakcija, tautinė simbolika negali būti patvirtinta kaip valstybinė (Povilas Varanauskas, 
Romas Gudaitis, E. Klumbys, Darius Bartusevičius, Birutė Nedzinskienė, A. Juozaitis).“3 

Spaudoje buvo paskelbta istorikų, Mokslų akademijos centrinės bibliotekos darbuotojų 
publikacija, kurioje rašyta: „Atsipeikėkime! Tautinių simbolių paskelbimas juk turi vainikuoti 
suvereniteto atkūrimą, o ne atvirkščiai! Tai, kas vyksta šiandien – tai tik pati sunkaus ir ne-
trumpo kelio pradžia. Vainikuoti dar nėra ką. Namo nepradedama statyti nuo stogo. Valsty-
bingumui, kurį simbolizuotų tautos branginami ženklai, reikia gerų pamatų ir sienų. Sveikos 
nuovokos nepraradę valstiečiai sako: „Trispalvę kelsim, kai savo žemę arsim.“ Įsiklausykime 
į jų balsą, kad neišniekintume to, ką sunkiausiais laikais išlaikė nesutepę mūsų protėviai.“ 
Autoriai teigė: „/.../ toks žingsnis būtų abejotinas. Priimti tokį sprendimą reikštų užkirsti kelią 
raudonajai su Vyčiu vėliavai kada nors užimti jai iš tiesų priderančią Lietuvos valstybinės 
vėliavos vietą. Tai reikštų, kad mes patys atsisakome savo istorinės tradicijos, savo šimtų 
metų puoselėto heraldinio turto /.../ Tad sprendimą esamomis sąlygomis paskelbti tautinę 
geltoną–žalią–raudoną vėliavą valstybine LTSR vėliava laikome nepriimtinu. Toks sprendimas 
liudytų tik apie mūsų visuomenės istorinį neišprusimą ir nepamatuotą skubėjimą.“4 

Nors ir buvo nuogąstaujančiųjų, ar tikslinga tuo metu keisti Konstitucijos straipsnius 
dėl oficialiosios simbolikos, tačiau didžioji dalis Lietuvos žmonių tokiam žingsniui pritarė. 
Matyt, ir dėl to nei Sąjūdžio Seimas, nei Seimo taryba neprotestavo. 1988 m. spalį Aukš-
čiausiosios Tarybos Prezidiume buvo nuspręsta sudaryti grupę, kuri iki lapkričio 1 d. turėjo 
parengti įstatymo dėl valstybinės vėliavos ir valstybinio herbo projektą ir pateikti svarstyti 
Aukščiausiosios Tarybos sesijoje. Kultūros ir Teisingumo ministerijoms pavesta pateikti 
Prezidiumui įsako dėl valstybinio himno ir jo nuostatų projektus5.

Apie tuo metu politiniuose kuluaruose vykusias diskusijas dėl vėliavos, himno ir herbo 
rašyta vėliau paskelbtuose memuaruose. Štai buvęs Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas Vytautas Astrauskas prisimena: „/.../ Kai man A. Brazauskas 
patarė vėliavos ir himno klausimus aptarti Maskvoje (pačioje pradžioje tai dar buvo prak-
tikuojama), po pokalbio su T. Mentašviliu, TSRS Aukščiausiosios Tarybos sekretoriumi, 
P. Demičevu, A. Gromyka supratau, kad tai bergždžias darbas. „Juk su tokiomis vėliavomis 
lietuviai ėjo prieš bolševikus“, – sakė man vienas. „Jūs norite atgaivinti buržuazines valsty-
bines relikvijas, o kas seks po to?“ – klausė kitas. Galiausiai, pritrūkę argumentų, duodavo 
„praktišką patarimą“: vėliavos ir himno klausimai ne tiek juridiniai, kiek politiniai, todėl 
parašykite abu su Brazausku oficialų pristatymą TSKP CK, tai politinis biuras išnagrinės 
ir, jeigu pritars, galėsite įteisinti.“ /.../ Supratę, kad tokio oficialaus pritarimo negausime, 
o kreipdamiesi į CK tik viską dar labiau komplikuosime, sutarėme su A. Brazausku niekur 

1 Lietuvos Persitvar-
kymo Sąjūdžio Ben-
droji programa // 
Lietuvos Persitvar-
kymo Sąjūdis. Stei-
giamasis suvažiavi-
mas. Vilnius, Mintis, 
1990, p. 210.

2 Sąjūdžio Seimo 
rezoliucija Nr. 1 // 
Lietuvos kelias. 1. 
Vilnius, Viltis, 1989, 
p. 45.

3 Rašto kopija yra au-
toriaus archyve.

4 Tautinė vėliava. Kas 
yra kas // Sąjūdžio 
žinios, 1988 m. 
lapkričio 8 d.

5 Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo 
nutarimas (protoko-
liškai) „Dėl kai kurių 
Lietuvos TSR įsta-
tymų aktų projektų 
rengimo“ // Lietuvos 
centrinis valstybinis 
archyvas, f. R-758, 
ap. 2, b. 761, l. 7–8.
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nerašyti ir net daugiau su niekuo apie tai nekalbėti, bet priimti savo aktus ir Centrą pastatyti 
prieš jau įvykusį faktą. Beje, atsirado ir tarybinės atributikos išsaugojimo šalininkų. Vienas 
„draugas“ siūlė trispalvės kampe patalpinti pjautuvą ir kūjį ir taip suderinti tautiškumą su 
socializmu. Bet tuometinės vadovybės dauguma suprato, jog toks hibridas nepriimtinas.“1

1988 m. lapkričio 17–18 d. vykusioje Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje buvo 
atsisakyta svarstyti naujos Konstitucijos projektą, apie kurį minėjome prieš tai. Nepritarta 
ir Sąjūdžio pasiūlymams nedelsiant paskelbti deklaraciją dėl Lietuvos TSR suvereniteto 
ir pakeisti konstitucinius straipsnius dėl Respublikos pilietybės, nuosavybės, dėl Lietuvos 
TSR įstatymų viršenybės SSRS aktų atžvilgiu. Visa tai sukėlė pirmą aštrų konfliktą tarp 
Sąjūdžio ir tuometinės administracijos. Tokioje politinėje aplinkoje buvo svarstomos ir 
priimamos konstitucinės pataisos dėl lietuvių kalbos valstybinio statuso, vėliavos ir himno.

Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininko pavaduotoja Vanda Klikūnienė, pateik-
dama įstatymų projektus svarstyti, kalbėjo: „Ilgoka diskusija dėl nacionalinės simbolikos 
didina įtampą, jaudina žmonių protus ir širdis, nes su tautine atributika siejami kilnūs idea-
lai, taurūs siekimai, šviesi ateitis.“2 Pranešėja siūlė deputatams svarstyti įvairius sprendimų 
variantus. Pirmuoju atveju galima būtų valstybine vėliava pripažinti tautinę – geltonos, 
žalios ir raudonos spalvų vėliavą, o valstybiniu himnu patvirtinti V. Kudirkos „Tautišką 
giesmę“. Dėl valstybinio herbo turėtų pasisakyti Aukščiausiosios Tarybos komisija, kuri 
bus sudaryta naujos konstitucijos projektui rengti. Kitas variantas – valstybinės vėliavos, 
himno ir herbo klausimus spręsti vėliau, t. y. su nauja konstitucija. 

Tada vykusias diskusijas galima būtų pailiustruoti Aukščiausiosios Tarybos deputatų 
pasisakymų fragmentais. Poetas J. Marcinkevičius: „Siūlau sesijai tautinę mūsų vėliavą 
patvirtinti valstybine Lietuvos TSR vėliava. Su šia vėliava lietuvių liaudis ėjo per naujausią 
savo istoriją – per 1918–1940 istorinius įvykius. 1939 metais ji buvo iškelta Gedimino pilies 
bokšte. 1944 m. liepos mėnesį vėl suplevėsavo virš išvaduoto Vilniaus. 1945 m. sausio mėnesį, 
išvadavus visą Lietuvos teritoriją, ji buvo iškelta Klaipėdoje. Tai vėliava, kurią visa lietuvių 
tauta laiko sava. Ji niekada ir nebuvo uždrausta. Ji sujungtų, suvienytų žmones darbui, 
kūrybai, gyvenimui. Siūlau sesijai V. Kudirkos „Tautišką giesmę“ patvirtinti Lietuvos TSR 
himnu. Dabartinis negiedamas himnas – tipiškas stalinizmo epochos kūrinys, labai nesa-
varankiškas, todėl svetimas mūsų muzikinei bei poetinei tradicijai, žmonių nemėgstamas. 
/.../ Taurios, humaniškos jo (V. Kudirkos – J. Ž.) teksto idėjos, mobilizuojanti, uždeganti, 
šaukianti ir vedanti jo muzika. Kur dar pasaulyje su tokiu dvasiniu pakilimu giedamas 
himnas? Siūlau Lietuvos herbu patvirtinti Vytį, lydėjusį visą lietuvių tautos valstybingumą 
nuo pirmųjų jo žingsnių ligi mūsų dienų, nuo 1219 metų, nuo Volynės sutarties, kur jau 
dalyvavo Vytis, per Žalgirio mūšį ir kitas grumtynes, nulėmusias lietuvių liaudies likimą. 
Bendros Lenkijos ir Lietuvos valstybės – Žečpospolitos laikais Vytis gynė Lietuvos suve-
renitetą. Jis simbolizavo atgimusį Lietuvos valstybingumą 1918 metais.“3

Rašytojas Juozas Baltušis: „/.../ Nuoširdžiai ir karštai kviečiu jus visus, be tautinių, 
socialinės padėties ar kitokių skirtumų, vieningai balsuoti už lietuvių kalbos valstybinį 
statusą, už mūsų trispalvę brangią tautinę vėliavą, už mūsų himną, Vinco Kudirkos su-
kurtą, už mūsų Vyties herbą, už visų Lietuvoje gyvenančių tautų draugystę, nacionalinį 
suklestėjimą, visų mūsų laimę ir gerovę.“4

Balsuojant dėl Konstitucijos 168 ir 169 straipsnių pakeitimų, t. y. dėl valstybinės vėliavos 
ir valstybinio himno, deputatai buvo vieningi – visi balsavo „už“, susilaikiusių ir balsavusių 
„prieš“ nebuvo. Kitas klausimas buvo dėl herbo. Turint galvoje tai, kad J. Marcinkevičius, 
J. Baltušis ir kiti pasisakė ir už Vyčio paskelbimą valstybiniu herbu, reikėjo apsispręsti. Bal-
savimo rezultatus nulėmė A. Brazausko argumentai: „/.../ Dėl herbo, tai aš vis tik siūlyčiau 
deputatams rimtai pagalvoti. /.../ Aš prisidedu prie tų deputatų, kurie kalbėjo, kad Vytį, kaip 
seną mūsų tautos valstybingumo simbolį, gal taip neskubėkime įteisinti valstybiniu herbu. 

1 Astrauskas V. Įrėmin-
ti laike. Prisimini-
mai ir pamąstymai. 
Vilnius, Gairės, 
2006, p. 183.

2 Lietuvos TSR Aukš-
čiausiosios Tarybos 
(vienuoliktojo šauki-
mo) dešimtoji sesija. 
1988 m. lapkričio 
18 d. posėdžių ste-
nogramos. Vilnius, 
Mintis, 1989, p. 104.

3 Ten pat, p. 107–108.
4 Ten pat, p. 111.
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Gal reikėtų komisijai, numatomai sudaryti dėl Lietuvos TSR Konstitucijos paruošimo, pa-
galvoti ir palikti tą klausimą vėlesniam sprendimui. Juk priimant herbą reikėtų pasitarti 
ir su plačiąja visuomene. Jeigu vėliava ir himnas įvairiuose renginiuose, susirinkimuose 
ir skambėjo, ir plevėsavo, tai herbas, kaip toks, manyčiau, reikalauja gilesnio apmąstymo, 
pasitarimo, visos liaudies pasitarimo.“1

Balsuojant dėl to, kad herbo klausimas paskelbiant Vytį raudoname fone tautiniu sim-
boliu būtų sprendžiamas vėliau, absoliuti deputatų dauguma balsavo „už“, „prieš“ nebuvo, 
o šeši susilaikė. 

1988 m. lapkričio 18 d. Aukščiausiajai Tarybai pakeitus Konstitucijos straipsnius dėl 
vėliavos ir himno, Lietuvoje buvo laukiama, kokia bus Maskvos reakcija. Tačiau, išskyrus 
pavienius negatyvius ideologinio pobūdžio pasisakymus, aštresnių oficialių vertinimų ne-
buvo. V. Astrauskas prisimena: „Kai M. Gorbačiovui parodžiau jau priimto naujojo Lietuvos 
himno vertimą, jis, atidžiai perskaitęs, pasakė: „...Na, žinoma, tarybinio čia nieko nėra, bet 
žodžiai gražūs, tekstas patriotinis...“ Pasiteiravo apie V. Kudirką. Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo posėdyje M. Gorbačiovas bemaž tą patį pakartojo pridūręs, kad nedramati-
zuoja tokių dalykų. Vėliava, himnas – respublikos reikalas. Ir čia pat lyg juokais paklausė: 
„...Turbūt ir herbą planuojate keisti, o jūsų senas, kiek žinau, karžygys ant žirgo su kardu 
rankoje. Įdomu, kaip jis atrodys kitų respublikos herbų fone...“ Tada dar ne laikas buvo 
aiškintis dėl herbo keitimo, ir aš jo tonu atsakiau, jog šiuo klausimu dar diskutuosime. Beje! 
Baltarusijos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas čia įsiterpė sakydamas, kad 
ir jų senasis simbolis – Vytis. „Tik nesusipykit dėl herbo“, – baigė šią temą M. Gorbačiovas.“2

Priėmus įstatymą dėl Konstitucijos 168 ir 169 straipsnių pakeitimo, netrukus buvo 
pakoreguoti ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys vėliavos ir himno naudojimą viešaja-
me gyvenime. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku patvirtintas himno tekstas ir 
melodija, taip pat himno nuostatai, neteko galios teisės aktai, kurie buvo priimti iki tol3. 

1989 m. sausio 25 d. patvirtinti nauji valstybinės vėliavos nuostatai, taip pat neteko 
galios visi teisės aktai dėl valstybinės vėliavos, kurie buvo išleisti prieš tai. Nuostatuose 
apibūdintos vėliavos spalvų prasmės: geltona – saulės spalva, simbolizuojanti šviesą, gerovę, 
šilumą ir dorumą, turtingumą. Žalia – augmenijos spalva. Tai tautos grožio, gyvybės, vilties, 
laisvės ir džiaugsmo spalva. Raudona – žemės ir kraujo spalva. Ji reiškia meilę, drąsą, narsą, 
pralietą kraują už Tėvynę4. Nauja buvo tai, kad, nurodant sovietinio laikotarpio šventes, 
kurių dienomis privalo būti iškelta valstybinė vėliava, jų sąrašas papildytas Vasario 16-ąja5. 
Valstybės vėliavos nuostatų taikymo instrukcijoje, kurią patvirtino Ministrų Taryba, buvo 
nustatytos organizacinės ir techninės vėliavos naudojimo taisyklės6.

Priėmus sprendimus dėl vėliavos ir himno, liko neišspręstas herbo klausimas. Kaip jau 
minėjome prieš tai, laikytasi nuomonės, kad dėl herbo reikia dar diskutuoti, savo nuo-
monę turi pareikšti Aukščiausiosios Tarybos deputatų komisija, kuri rengs Konstitucijos 
projektą. Šiuo atveju beliktų pasakyti, kad tada sudaryta komisija buvo vieninga – reikia 
atkurti istorinį Lietuvos herbą. Paskelbtame Konstitucijos projekte taip ir buvo numatyta: 
„Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos herbą sudaro baltas Vytis raudoname lauke.“7 
Šis Konstitucijos projektas taip ir liko kaip viena iš to laikotarpio konstitucinių versijų. 
Jo rengimo aplinkybės ir turinys istoriškai tik byloja apie tada vykusias „konstitucines 
pratybas“.

Taigi nuo 1988 m. lapkričio 18 d., kai buvo paskelbta apie Trispalvės ir „Tautiškos gies-
mės“ grąžinimą į politinę apyvartą, iki 1990 m. kovo 11-osios egzistavo savotiškai para-
doksali situacija. Sovietinės Lietuvos herbas, kurio pagrindiniai akcentai buvo pjautuvas 
ir kūjis bei penkiakampė žvaigždė, tiesiog niekaip nesiderino su jau oficialiai pripažintais 
Vyčiu, Gediminaičių stulpais ir kitais istoriniais Lietuvos ženklais. Ką jau kalbėti apie 
herbe įspraustą lozungą, kviečiantį „visų tautų proletarus vienytis“, ir „Tautiškos giesmės“ 

1 Ten pat, p. 127–128.
2 Astrauskas V. Įrėmin-

ti laike, p. 183–184.
3 Aukščiausiosios 

Tarybos Prezidiumo 
įsakas „Dėl Lietuvos 
TSR valstybinio 
himno“ // Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriau-
sybės žinios, 1989, 
Nr. 6-47.

4 Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo 
įsakas „Dėl Lietuvos 
TSR valstybinės 
vėliavos nuostatų 
patvirtinimo“ // Lie-
tuvos TSR Aukščiau-
siosios Tarybos ir 
Vyriausybės žinios, 
1989, Nr. 8-52.

5 Aukščiausiosios Ta-
rybos Prezidiumas 
priėmė įsaką, kuriuo 
Vasario 16-ąją – 
Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną – 
paskelbė tautine 
švente. Žr. Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriau-
sybės žinios, 1989, 
Nr. 4-12.

6 Ministrų Tarybos nu-
tarimas „Dėl Lietu-
vos TSR valstybinės 
vėliavos nuostatų 
taikymo instrukcijos 
patvirtinimo“ // Lie-
tuvos TSR Aukščiau-
siosios Tarybos ir 
Vyriausybės žinios, 
1989, Nr. 13-22.

7 Tiesa, 1989 m. vasa-
rio 28 d.
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žodžius, raginančius eiti vien takais dorybės, dirbti Lietuvos naudai, žadinančius meilę 
Lietuvai, vardan kurios vienybė težydi. 

Trispalvės, „Tautiškos giesmės“ pripažinimą oficialiąja atributika palankiai vertino 
dauguma žmonių. Nors būta ir kitokių nuomonių, tačiau jas stelbė visuomenės emocinis 
pakilimas sulaukus meto, kai buvo grąžinti istoriniai tautos ir valstybės simboliai. Paci-
tuosime vieną iš nedaugelio publikacijų, kurioje tartum apibendrinta visa tai, kas vyko: 
„Sąjūdžio ir oficialiosios valdžios bendros pastangos, iš pirmo žvilgsnio, subrandino 
vaisius, kurių laukėme dešimtmečius. Lietuvių kalba, trispalvė tautinė vėliava ir V. Kudir-
kos tautinis himnas tapo valstybiniais atributais. Tačiau girdisi balsų, jog situacija gana 
kurioziška: tautiniai simboliai virto valstybiniais nepasiekus tautinės nepriklausomybės. 
Todėl jie pradėjo tarnauti senajam kolonijiniam režimui. Taigi išėję iš pogrindžio laisvės 
simboliai pateko į nelaisvę.“ Toliau straipsnio autorius pastebi: „Šitoks samprotavimas, 
be abejonės, turi tam tikrą logiką. Tačiau užmirštamas ir esminis momentas: dabartinė 
situacija laikina! Nesustabdysi upės bėgimo – nesustabdysi tautos veržimosi į laisvę! Todėl 
lietuvių kalbos valstybinis statusas, tautinės vėliavos ir tautinio himno įteisinimas – tai 
eiliniai mūsų tautos etapai, įveikti slenkstėtame Laisvės kelyje.“1

* * *
1990 m. kovo 11-ąją, po to, kai buvo išrinkti Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, jo 

pavaduotojai ir sekretorius, pratęsti kai kurių valstybės institucijų įgaliojimai, priimta 
deklaracija apie deputatų prievolę atstatyti Lietuvos valstybę ir reikšti tautos suvereninę 
galią (suprema potestas) per šią Aukščiausiąją Tarybą, kuri nuo 1990 m. kovo 11 d. 18 val. 
bus vadinama Lietuvos Aukščiausiąja Taryba2.

 Kitas Aukščiausiosios Tarybos veiksmas buvo įstatymo „Dėl valstybės pavadinimo ir 
herbo“ priėmimas3. Įstatymo preambulėje skelbta, kad Aukščiausioji Taryba, žengdama į 
atkuriamą nepriklausomos valstybės gyvenimą, mato oficialiuose pavadinimuose ir žen-
kluose nemažas dvasines ir politikos reikšmes, jaučiasi įgaliota Lietuvos piliečių – rinkėjų 
valios. Atsižvelgdama į visa tai, Lietuvos Aukščiausioji Taryba nutarė: „1. Konstitucijoje ir 
kituose teisiniuose norminiuose aktuose vartoti vienintelį oficialų valstybės pavadinimą 
„Lietuvos Respublika“, o trumpiau ir sudėtiniuose pavadinimuose – „Lietuva“, „Lietuvos“. 
2. Toliau vartoti oficialų Lietuvos Respublikos valstybės herbą ir ženklą – Vytį. 3. Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą vadinti „Lietuvos Respublikos Aukščiausiąja Taryba.“

1 Tauginas J. Esame ne 
aklavietėje, o kryž-
kelėje // Atgimimas, 
1989 m. vasario 3 d.

2 Aukščiausiosios 
Tarybos deklaracija 
„Dėl Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios 
Tarybos deputatų 
įgaliojimų“ // Lie-
tuvos Respublikos 
Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriau-
sybės žinios, 1990, 
Nr. 9-220.

3 Įstatymas „Dėl 
valstybės pavadi-
nimo ir herbo“ // 
Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriau-
sybės žinios, 1990, 
Nr. 9-221. Nuo buvusio KGB pastato Gedimino prospekte nuimamas Lietuvos TSR herbas. 1991 m. Autorius nežinomas. LCVA.
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Įstatymu paskelbus, kad Lietuvos Respublikos herbas ir ženklas yra Vytis, ir turint galvo-
je, kad įstatymas įsigaliojo „nuo jo priėmimo momento“, akis tiesiog rėžė didžiulis sovietinis 
herbas, kabantis Aukščiausiosios Tarybos posėdžių salėje. Aukščiausiosios Tarybos Pirmi-
ninkas V. Landsbergis apie tai rašo: „Iš karto demontuoti šį sovietinį kičą, nesutrukdant 
posėdžio, buvo neįmanoma, tačiau turėjome parengę techninį sprendimą: nuo apačios į 
viršų prieš sovietinę emblemą pakilo didžiulė uždanga – geltona, žalia, raudona – Lietuvos 
valstybės vėliava! Uždengiančios herbą vėliavos pakėlimą sutikome spontanišku plojimu.“1

Netrukus, kovo 13-ąją, Aukščiausioji Taryba nurodė, kad iki tol, kol bus patvirtinti 
valstybinio herbo nuostatai, antspauduose, valstybinių įstaigų, organizacijų blankuose 
laikinai turi būti naudojami valstybinio herbo pavyzdžiai, kurie buvo patvirtinti Lietuvos 
Respublikoje iki 1940 m. rugpjūčio 25 d.2. Lietuvos valstybės herbo etalonu patvirtintas 
dailininko Juozo Zikaro 1925 m. sukurtas Vyčio atvaizdo pavyzdys3. Gegužės 17 d. Aukš-
čiausiosios Tarybos Prezidiumas patvirtino dailininko Valdo Jurevičiaus sukurtas Lietuvos 
valstybės herbo grafines interpretacijas ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
bei jos Prezidiumo pagrindinių antspaudų etalonus4.

Balandžio 10 d. priimtu įstatymu „Dėl Lietuvos valstybės herbo“ nustatytas valstybės 
herbo – Vyčio – atvaizdas: „Herbinio skydo raudoname lauke sidabro spalvos šarvuotas 
raitelis ant žirgo, laikantis dešinėje rankoje virš galvos iškeltą kalaviją. Prie raitelio kai-
riojo peties kabo skydas, kurio raudoname lauke dvigubas aukso spalvos kryžius. Kalavijo 
rankena ir makšties sutvirtinimai, raitelio pentinai, kamanų žąslai, žirgo pasagos, taip pat 
diržų ir kitos aprangos pagrąžinimai aukso spalvos.“5

Kylant polemikai dėl Lietuvos heraldikos ženklų šiuolaikinių interpretacijų, buvo atsi-
žvelgta į Lietuvos heraldikos komisijos rekomendacijas. Su šios komisijos parengtu vals-
tybės herbo etalonu buvo supažindinta visuomenė. Klausimas nagrinėtas Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiume. Pagaliau 1991 m. rugsėjo 4 d. Aukščiausioji Taryba nauju Lietuvos 
valstybės herbo etalonu patvirtino dailininko Arvydo Každailio sukurtą ir Lietuvos heral-
dikos komisijos aprobuotą Vyčio atvaizdo pavyzdį6.

Patikslintas ir Lietuvos valstybės herbo įstatymas: „Lietuvos valstybės herbas yra Vy-
tis: herbinio skydo raudoname lauke vaizduojamas sidabrinis šarvuotas raitelis ant balto 
žirgo, laikantis dešinėje rankoje virš galvos iškeltą sidabrinį kalaviją. Prie raitelio kairiojo 

1 Landsbergis V. Lūžis 
prie Baltijos, p. 157.

2 Aukščiausiosios 
Tarybos nutari-
mas „Dėl Lietu-
vos Respublikos 
valstybinio herbo“ // 
Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriau-
sybės žinios, 1990, 
Nr. 9-240.

3 Aukščiausiosios Tary-
bos nutarimas „Dėl 
Lietuvos valstybės 
herbo etalono“ // 
Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriau-
sybės žinios, 1990, 
Nr. 10-293.

4 Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo 
nutarimas „Dėl Lie-
tuvos Respublikos 
valstybės herbo ir jo 
grafinių interpreta-
cijų“ // Lietuvos Res-
publikos Aukščiau-
siosios Tarybos ir 
Vyriausybės žinios, 
1990, Nr. 16-429.

5 Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriau-
sybės žinios, 1990, 
Nr. 17-439.

6 Aukščiausiosios Tary-
bos nutarimas „Dėl 
Lietuvos valstybės 
herbo etalono“ // 
Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriau-
sybės žinios, 1991, 
Nr. 26-682.Heraldikos komisija svarsto valstybės herbo pavyzdžius. 1990 m. kovas. Algirdo Sabaliausko nuotrauka. LCVA.
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peties kabo mėlynas skydas su dvigubu auksiniu kryžiumi. Žirgo balnas, gūnia, kamanos 
ir diržai mėlyni. Kalavijo rankena, kamanų žąslai, balno kilpa ir pentinai, makšties bei 
žirgo aprangos metaliniai sutvirtinimai auksiniai.“1 

1991 m. birželio 26 d. priimtas naujas įstatymas „Dėl valstybinės vėliavos“, kuriuo, at-
sižvelgiant į politines realijas, patikslintos vėliavos iškėlimo ir kitos sąlygos. Be tų atvejų, 
kai vėliava iškeliama nuolat, nustatyta, kad Trispalvė iškeliama prie valstybinės valdžios ar 
valdymo institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų pastatų, gyvenamųjų namų – Vasario 
16-ąją, o kitomis dienomis – Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui nutarus2. Tokiu būdu 
atsisakyta sovietinio laikotarpio palikimo, kai vėliavos privalėjo būti iškeltos per šventes, 
kurios buvo visiškai nepriimtinos Nepriklausomoje Lietuvoje.

Spalio 25 d. Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos valstybinio himno“, 
kuriuo preciziškiau sureguliuota, kokiais atvejais giedama V. Kudirkos „Tautiška giesmė“, 
kaip užtikrinama pagarba Lietuvos valstybės himnui3.

Nustačius ir įtvirtinus Lietuvos valstybinės vėliavos konstitucinius pagrindus, reglamen-
tavus jos iškėlimo tvarką ir kitas naudojimo sąlygas, tęsėsi diskusija dėl Lietuvos valstybės 
istorinės vėliavos. Istorikai nuolat akcentavo, kad istorinė vėliava – audeklas, kurio raudo-
name lauke – šarvuotas raitelis ant balto žirgo – yra Lietuvos kultūros paveldas, kylantis 
iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio, turi būti juridiškai apibrėžtas. Ne kartą 
keltas klausimas ir dėl to, kad ši vėliava turėtų būti paskelbta valstybine, o Trispalvė – tautine. 

Galiausiai 2004 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Seimas pakeitė iki tol galiojusį 
įstatymą „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos“ ir patvirtino naują jo redakciją4. Jame apibū-
dinama Lietuvos valstybės istorinė vėliava – istorinis Lietuvos valstybės simbolis. Tai 
audeklas, kurio raudoname lauke vaizduojamas sidabrinis šarvuotas raitelis ant balto 
žirgo, dešinėje rankoje laikantis virš galvos iškeltą sidabrinį kalaviją. Prie raitelio kairiojo 
peties kabo mėlynas skydas su dvigubu auksiniu kryžiumi. Žirgo balnas, gūnia, kamanos 
ir diržai mėlyni. Kalavijo rankena, kamanų žąslai, balno kilpa ir pentinas, makšties ir žirgo 
aprangos metaliniai sutvirtinimai auksiniai. 

1993 m. sausio 26 d. įstatymu buvo patvirtinta Respublikos Prezidento vėliava: pur-
purinis audeklas, kurio abiejose pusėse centre vaizduojamas Lietuvos valstybės herbas, iš 
dešinės laikomas grifo, iš kairės – vienaragio5. Heraldikoje aiškinama, kad šie simboliai 
žinomi dar nuo XVI a. pradžios. Grifas – tai erelio ir liūto hibridas, jis simbolizuoja erelio 
budrumą, akylumą ir liūto jėgą, išdidumą. Mitinis vienaragis pavaizduotas su auksiniu 
spiraliniu ragu kaktoje. Tai – protingumo, tolerancijos ir nekaltumo simbolis.

Respublikos Prezidento vėliava iškeliama virš Prezidento rezidencijos, kai Respublikos 
Prezidentas yra valstybės sostinėje Vilniuje, taip pat iškeliama laivuose ir ant kitų trans-
porto priemonių, kai jose yra Respublikos Prezidentas.

Parengta pagal tokio pat pavadinimo straipsnį, paskelbtą mokslo studijoje „Universi-
tas est. Mykolo Romerio universitetui 25“. (Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2016).

1 Įstatymas „Dėl 
Lietuvos Respubli-
kos įstatymo „Dėl 
Lietuvos valstybės 
herbo“ pakeitimo“ // 
Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriau-
sybės žinios, 1991, 
Nr. 26-681.

2 Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriau-
sybės žinios, 1991, 
Nr. 20-517.

3 Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriau-
sybės žinios, 1991, 
Nr. 32-860.

4 Lietuvos Respublikos 
valstybės vėliavos 
ir kitų vėliavų įsta-
tymas // Valstybės 
žinios, 2004, Nr. 115-
4274.

5 Lietuvos Respublikos 
Prezdento įstaty-
mas // Lietuvos 
Respublikos Seimo ir 
Vyriausybės žinios, 
1993, Nr. 5-89.
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DOKUMENTAI

KAIP ŽELIGOVSKIS UŽĖMĖ VILNIŲ

„Nepriklausomybės sąsiuvinių“ rengėjai siūlo skaitytojui Lietuvos kariuomenės sava-
norio kapitono Juozo Vilučio į lietuvių kalbą išverstą lenkų kapitono Boleslovo Valiguros 
straipsnį, kuriame autorius, remdamasis dalyvių pasakojimais, rašo apie vieną skau-
džiausių Lietuvos ir Lenkijos istorijos laikotarpių. Tekstą lydi karo istoriko, prof. dr. Valdo 
Rakučio komentarai apie to meto aplinkybes, kuriomis vyko minėtieji įvykiai.  

VALDAS RAKUTIS

KARO DĖL VILNIAUS APLINKYBĖS

Greitai švęsime 100-ąsias kovų dėl Vilniaus 1919–1920 m. metines, kurios iki šios dienos 
neturi bendro ir vieningo lenkų ir lietuvių vertinimo. Ir nėra nieko keista: konfliktai vyksta 
ne dėl kokio nors atsitiktinumo, nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių, o dėl kryptingos ir 
nuoseklios politinių veikėjų veiklos ar net visos tautos supratimų ir siekių. Tai ypač svarbu 
kovos dėl valstybingumo atkūrimo metu, kai vienas ant kito sugula kelių kartų patirtys 
ir supratimai, politinės kovos lauke prikeliamos seniau egzistavusios valstybės, seniai 
išnykusios sienos ir įvairūs įsivaizdavimai arba nuomonės apie jas.

Lenkų ir lietuvių aspiracijoms tokie įsivaizdavimai ir nuomonės turėjo didžiausią įta-
ką. XIX a. pabaigoje lenkai tapatinosi su Abiejų Tautų Respublika (ATR) – tiek Lenkijos 
karalyste, tiek ir Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, o vėlesniais laikais sukūrė Pirmosios 
Respublikos (Pierwsza Rzeczypospolita) terminą. Jų nuomone, lietuviai – vieni iš Lenkijos 
pakraščių – kresų (kresy) – gyventojų, jiems taip pat priskiriami baltarusiai, ukrainiečiai 
ir latviai. Tokie pakraštiečiai (kresowiacy), vadovaujami vietinės, lenkų kultūros inteli-
gentijos, galėjo turėti savos specifikos, netgi autonomijos, tačiau kovos su ATR grobikais 
rusais, vokiečiais ir austrais metu neabejotinai privalėjo susivienyti su lenkais ir kartu 
kurti seną naują valstybę. Įvairios lenkų politinės grupės nevienodai įsivaizdavo tokių 
subkultūrų svarbą ateityje. Lietuvių kilmės Juozapas Pilsudskis, jo vadovaujami federalistai, 
dominuojantys Lenkijos kariuomenėje, Lenkų karinės organizacijos (POW) nariai pasisakė 
už Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės išsaugojimą, o Romano Dmovskio vadovaujami 
tautiniai demokratai – endekai (endecy) – siūlė jokių kompromisų nedaryti ir kurti vieną 
vieningą lenkų Lenkiją. Endekai buvo populiarūs Vilniuje, jų pozicijos dominavo Lenkijos 
diplomatijoje ir buvo priimtinos laisvės išsiilgusių lenkų.

Tarp iš valstiečių kilusių ir negausios bajorijos lietuvių kresoviakų idėjos nebuvo po-
puliarios. Kaimo kultūrai priklausantys tautinio atgimimo žadintojų pabudinti žmonės 
jautėsi esą Lietuvos kunigaikščių palikuonys ir siekė laisvos nepriklausomos Lietuvos, 
kuri netruks atstatyti buvusią galybę. Lenkų siūlomi trupiniai jokiu būdu netenkino la-
biau apsišvietusių lietuvių, kurie jautėsi visaverčiais savo krašto šeimininkais. Taigi lenkų 
(lietuvių tapatinamų tik su Lenkijos karalyste) aspiracijos Lietuvoje kėlė nepasitenkinimą 
ir pasipriešinimą, o į mišrios kultūros sluoksnį, susijusį su dvarų kultūra ir miestais, buvo 
žiūrima su nepasitikėjimu. 

Lietuvos gyventojai tapatinosi tiek su viena, tiek kita grupe priklausomai nuo regiono, 
miesto, miestelio ar kaimo, kuriame žmonės gyveno. Nemažas procentas gyventojų išvis 
nekėlė tautybės klausimo. Visų pirma tai buvo žydai, vokiečiai ir baltarusiai, dvaro tarnai, 
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miestų varguomenė, su Rusijos imperija glaudžiau susiję žmonės ir kiti, kurie buvo pasyvūs 
šios kovos stebėtojai.

Lenkų ir lietuvių konflikto genezei didelę reikšmę turi politiniai apibrėžimai ir „tikro-
sios“ sienos. Kaip jau buvo sakyta, Lenkija tapatinosi su 1772 m. Abiejų Tautų Respublika 
ir jos sienomis. Tai buvo valstybės teritorija iki pirmojo ATR padalijimo, apibrėžta 1660 
m. Olivos taikos sutartimi, Andrusavo paliaubomis 1667 m. ir įtvirtinta to paties pavadi-
nimo amžinąja taika 1686 metais. Diplomatinėje kalboje tai buvo suprantamos sąvokos, 
nes 1660 m. Kopenhagos sutartimi buvo nustatytos Skandinavijos valstybių sienos, o 
1648 m. Vestfalijos sutarties sienos buvo laikomos pamatu XIX a. antros pusės – XX a. 
pradžios derybose. Padėtį keitė JAV prezidento Vilsono iškelta tautų apsisprendimo teisė, 
pakeitusi visą imperijų valdomos Europos konceptą, įtvirtintą 1815 m. Vienos kongrese. 
Tautų apsisprendimo teisė buvo tautinių valstybių filosofijos pamatas ir tiesiogiai atsi-
spindėjo Lietuvos Tarybos Vasario 16-osios Akte. Tačiau jame įtvirtintos etnografinės 
sienos susidūrė su toli pažengusiu Lietuvos visuomenės polonizacijos procesu, kuriuo 
taip pat sėkmingai rėmėsi lenkų valstybės architektai, tuo labiau kad patikimų tyrimų 
stokota, rezultatai priklausė nuo tyrimo metodikos, kai kurie, kaip jau minėta, neturėjo 
aiškios nuomonės, referendumų rezultatai buvo sunkiai prognozuojami ir priklausė nuo 
konkrečios taktinės situacijos.

1915–1918 m. didžioji Lietuvos teritorija buvo vokiečių okupacinės valdžios – Oberosto 
žinioje ir buvo tiesiogiai valdoma iš Kauno, Oberosto sostinės. Pradžioje blaškęsi, nuo 1917 
m. pavasario vokiečiai apsisprendė kurti Lietuvos valstybinį darinį, kuris turėjo būti viena 
iš naujai sudarytų išplėstos Vokietijos imperijos teritorijų. Toks Lietuvos darinys (1918 m. 
vasarą įgavęs Lietuvos karalystės pavadinimą) turėjo gražiai derėti su tų pačių vokiečių 
sukurta Lenkijos karalyste, Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštyte ir Baltijos valstybe, sudaryta 
iš buvusios Livonijos teritorijų, kurioje gyveno latviai, lyviai ir estai. Nors šiems planams 
realizuoti pritrūko laiko, tam tikras ryšys tarp lietuvių ir vokiečių buvo ir turėjo didelės 
reikšmės pradiniame nepriklausomos Lietuvos kūrimo etape 1918 m. pabaigoje ir 1919 m. 
pradžioje. Tokia draugystė iš esmės prieštaravo lenkų planams, todėl po 1918 m. lapkritį–
gruodį vykusių bandymų suvienyti lenkų ir lietuvių pajėgas kovai su bolševikais prasidėjo 
lenkų ir lietuvių konfliktas, 1920 m. įgavęs atviro karinio konflikto pobūdį.

Toks konfliktas neturėjo jokio santykio su istorine Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste ir 
buvo kelių lygmenų. Pirmasis didžiosios politikos lygmuo buvo Pirmojo pasaulinio karo 
laimėtojų ir pralaimėtojų kova dėl pokarinių sienų. Šioje kovoje, suprantama, dominavo 
nugalėtojai, tačiau per didelis jų dominavimas skatino pralaimėjusiuosius susitarti jeigu 
ne oficialiu, tai kasdieniu lygiu. Antrasis politikos lygmuo ryškėjo pačioje nugalėtojų sto-
vykloje dėl įtakos besiformuojančiame Vidurio ir Rytų Europos žemėlapyje, daugiausia 
konkuruojant Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos politikai. Ši aplinkybė padėjo lietuviams 
rasti užtarėjų tuo metu, kai Vokietijos pagalba 1919 m. vasarą dėl įvairių aplinkybių ėmė 
trauktis. Lenkų pusės politikai ir propagandistai „nepastebėjo“ vykstančių pokyčių ir toliau 
lietuvius tapatino su vokiečiais: nors Vokietijos kariuomenės instruktoriai pasitraukė iš 
Lietuvos kariuomenės, lenkų kariuomenėje buvo toliau tikima, kad Lietuva tebėra vokiečių 
padalinys, o esminėse Lietuvos kariuomenės pozicijose – aviacijoje, artilerijoje, štabuose – 
toliau tarnauja vokiečiai. Beje, atkuriant Lenkijos valstybingumą 1916–1918 m. taip pat 
figūravo provokiška Lenkijos karalystė ir ją valdanti Regentų taryba. Kaip sakoma, jeigu 
teorijai prieštarauja faktai, tuo blogiau faktams... 

1919 m. vasarą, išvarius bolševikus, atsirado nauja lenkų ir lietuvių demarkacinė lini-
ja, vadinta Prancūzijos maršalo Fošo vardu. Nors ji atspindėjo karinius antibolševikinės 
koalicijos interesus užtikrinant kariaujančioms kariuomenėms logistines prieigas, jautriu 
valstybių formavimosi laikotarpiu tokios linijos netruko apaugti teisėtų ir etnografinių 
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sienų pavidalu, apsukriai manipuliuojant 
antibolševikinėmis gyventojų nuostatomis 
ir pasinaudojant mobilizuotų ir savanoriškai 
apsisprendusių karių jausmais.

1920 m. pradėtas Juozapo Pilsudskio vado-
vaujamas lenkų puolimas Ukrainoje destabili-
zavo pradėjusį formuotis regiono žemėlapį, vos 
nesugriovė pačios Lenkijos, o lietuviams leido 
įgyvendinti savo rytų sienų politiką, nors ir ne 
su Vakarų valstybių, o Sovietų Rusijos pagalba. 
Išvengdama per didelių įsipareigojimų, Lietuva 
ne tik formaliai susitarė dėl Vilniaus su sovie-
tais, bet ir užtikrino savo vakarų sienų pozicijas 
derybose Spa su Vakarų diplomatais. Nežinia, 
ar tas laimėjimas nebūtų reiškęs ankstyvos 
Lietuvos sovietizacijos, tačiau Lietuva buvo 
įgavusi patikimo politinio partnerio statusą 
priešingai negu susikompromitavusi Pilsudskio 
ekspansinė politika. Lenkų pergalė prie Vyslos 
išgelbėjo Lenkiją ir visą Europą nuo raudonojo 
pavojaus ir regionas turėjo puikią galimybę baigti karą sėkmingai, nustatant ilgalaikes sie-
nas. Lenkijos ir Sovietų Rusijos derybos Rygoje, Lenkijos ir Lietuvos pasienyje Kalvarijoje 
ir Suvalkuose buvo tinkamas formatas ir proga. Tačiau tokia baigtis visiškai netenkino 
Pilsudskio ir Lenkijos aspiracijų Vilnijoje, todėl, pasinaudojus maišto regimybe, lenkų 
ir sovietų karas peraugo į lenkų ir lietuvių karą dėl Vilniaus, Klaipėdos ir visos Lietuvos, 
geriau žinomo kaip Želigovskiada.

Kapitono Boleslovo Valiguros darbas apie Vilniaus užėmimą buvo parašytas svarbiu 
laikotarpiu, kai atvirai prabilta apie Juozapo Pilsudskio vaidmenį Vilniaus operacijoje ir 
noras deramai įvertinti pasižymėjusius nurungė ketinimus diplomatiškai slėpti tikruosius 
Želigovskio maišto inspiratorius. Graži Nepriklausomybės kovų dešimtmečio sukaktis ska-
tino pasirūpinti įvykių atminties išsaugojimu ir didvyrių pagerbimu, todėl 1928–1933 m. 
buvo rašomos lenkų kariuomenės pulkų istorijos. Tuo metu dar buvo gyvi dauguma įvykių 
liudininkų ir karo veteranų, o krašto archyvai galėjo būti prieinami oficialios istorijos 
rašytojams.

B. Valigura yra paskelbęs ir daugiau karo istorijos tyrimų – 1928 m. išleistos 85-ojo 
Vilniaus šaulių pulko 1918–1920 m. kovų apybraižos, jis yra ir knygos apie kovas Varšuvos 
prieigose 1920 m. autorius.

Kpt. WALIGÓRA
KAIP ŽELIGOVSKIS UŽĖMĖ VILNIŲ*

(Iš lenkų kalbos išvertė kpt. Vilutis)

Praėjusių metų „Bellona“ rugsėjo–spalio mėn. sąsiuviny buvo įdėtas kpt. Boleslovo 
Waligóra straipsnis, kaip gen. Želigovskis užėmė Vilnių. Jau seniai lenkai nustojo 
slėpę, kad gen. Želigovskio „maištas“ buvo paties maršalo Pilsudskio sugalvotas ir 
jo įsakymu įvykdytas. Jau prieš keletą metų Pilsudskis yra apie tai viešai pareiškęs, 
o 1930 metų rudenį, dešimties metų Vilniaus pagrobimo sukaktuvių proga Lenkijos 
spaudoj pasirodė visa eilė straipsnių, aprašančių tą lenkų istorišką gėdą. Nuodugniau-
sia šis „žygis“ buvo aprašytas kapitono Waligóro.

* Tekstas neredaguo-
tas. – Red.

Viršelio faksimilė. Mūsų žinynas, 1931, Nr. 79. 
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Šiame vertime išleista straipsnio pradžia, kur trumpai atpasakota lenkų lietuvių 
1915–1920 m. politinių santykių raida. Tie santykiai atvaizduoti su visiems žinomomis 
lenkų tendencijomis ir jiems įprastu istoriškų faktų iškraipymu.

Kaip visur, taip ir čia, lenkai užsimerkę kartoja, kad Lietuvos Respublika esanti 
vokiečių savo tikslais sukurta. Dar Ober-Osto valdymo metu gen. Liudendorfas siekęs 
sukurti Lietuvos valstybę glaudžiai sujungtą su Vokietijos Imperija. Lietuva turėjusi 
būti vokiečių ekspansijos terenu Baltijos pajūry, o į rytus vokiečių ekspansija per 
Ukrainą turėjusi siekti Juodųjų jūrų. Šių Liudendorfo siekimų įvykdymas turėjęs 
tikslo „atremti lenkų pavojų“, ir be to, sujungus Lietuvą ir Gudiją su Rytų Prūsija, 
apsupti ir suspausti Lenkiją. „Tokia, anot autoriaus, vokiečių sukurta Lietuva iš karto 
pradėjusi kovą su lenkišku elementu ir, vokiečių remiama, išsprendusi savo naudai 
Vilniaus priklausomybės klausimą. 1917 metų gruodžio mėnesį (?) vokiečių sušaukta 
Lietuvos Taryba paskelbusi Nepriklausomos Lietuvos valstybės su sostine Vilnium 
atstatymą ir nutraukimą visokių ryšių, buvusių tarp jos ir kitų tautų“.

Vokiečiai, pralaimėję karą, nespėjo įvykdyti savo politinių planų Pabaltėj, ir 1918 metų 
pabaigoj jų kariuomenė atsitraukė iš Rytų fronto. Ryšyje su tuo Lietuvos ir Gudijos gyven-
tojams pradėjo gręsti Sovietų invazija. Lenkų visuomenė pradėjo rengtis ginti „kresus“, 
steigdama apsigynimo organizacijas, tačiau lietuviai nenorėjo įeiti į kontaktą su lenkais 
ir Tarybos atstovas, išvykdamas iš Vilniaus, tepareiškė, kad tik tuomet su jais bus galima 
kalbėtis, kai Lenkija atsižadės Vilniaus.

Tačiau lenkų apsigynimo organizacijos stojo į kovą ir nežiūrint pirmųjų nepasisekimų ir 
priešo invazijos į gimtąją žemę, nenurimo, pagaliau susiburdamos į lietuvių gudų divizijos 
dalis. Ši formacija, kuri su laiku turėjo 8 pulkus dviejose divizijose, buvo „kresų“ visuomenės 
siekimų regimasai ženklas ir 1919 metais buvo beveik stipresnė už visą Lietuvos kariuomenę. 
Tos divizijos idealai buvo aiškūs; štai kaip rašė gen. Mokrzeckis įsakyme iš 1919. VII. 6.*)

Kareiviai! Kai pasauly įsigalėjo dėsnis, kad kiekvieno krašto gyventojai privalo 
patys pasisakyti dėl savo valstybinės priklausomybės, mes, Lietuvos ir Gudijos gy-
ventojai, įsteigėm savo dalis, kovoti už savo laisvę ir priklausomybę prie Lenkijos.

Įsteigėm Lietuvių Gudų diviziją, kur mūsų jaunuomenės žiedas veiksmu liudija, 
kad jaučiasi lenkais ir nori susijungti su savo broliais iš Karalystės. 

1919 m. Velykos vėl grąžino lenkams Vilnių ir tuomet tai maršalas Pilsudskis išleido 
atsišaukimą į buv. Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos gyventojus, kad jie patys spręs savo 
likimą. Tuo būdu Lenkija kitaip nusistatė „kresų“ atžvilgiu, negu Lietuva. 

Tačiau santykiai tarp Lenkijos ir Lietuvos nesidavė sutvarkomi, tas privertė Lenkų 
vadovybę nuolat sekti Lietuvos padėtį, taigi laikyti žymias jėgas Lenkijos Lietuvos pasieny.

1920 m. liepos mėn. pasireiškė priešingas Lietuvos nusistatymas. Ji liepos 12 d. sudarė 
su Sovietais sutartį ir ginklu paėmė Vilnių. Tada prasidėjo laikotarpis, kai lietuviai norėjo 
realizuoti įkūrimą didžiulės Lietuvos, apimančios ne tik Vilnių, bet ir Gardiną, Lydą ir 
Slonimą.

Sovietai Lietuvai viską žadėjo, bet netrukus, tik po mėnesio, įvykiai griežtai pasikeitė. 
Varšuvos kautynėse sumušta rusų kariuomenė traukėsi greičiau, negu neseniai veržėsi 
pirmyn. Tada Lietuvai, tapusiai Sovietų sąjungininke, iškilo klausimas, kaip dabar už-
tikrinti sau teritorinius laimėjimus, išeinančius iš VII. 12 lietuvių rusų taikos sutarties. 
Lietuvai atsirado pavojaus, kad lenkų kariuomenė nesustabdys savo laimėjimo žygio ties 
tomis ribomis, kurios nustatytos šia sutartimi.*) I. Liet. Gudų divizijos 

vadovybės įsakymas 
Nr. 55.
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Iš tikrųjų, jau Varšuvos kautynių metu vyriausias vadas maršalas Juozas Pilsudskis 
savo mintyse turėjo Vilnių, apie ką pats prisimena*): „įsakymu iš VIII. 18 įsakiau, kad iš 
5 ir 1 armijos kuo skubiau išskirtų 41 Suvalkų pulką ir 19 pėst. diviziją, seniau vadinamą 
lietuvių gudų divizija. Tai buvo daroma ryšyje su mano, jau tuomet kilusiu sumanymu, kad 
41 pulką, kaip suformuotą iš savanorių suvalkiečių, išsiųsti į gimtąjį kampelį, išvaduoti jį 
nuo Sovietų bei lietuvių įsiveržimo“.

I lietuvių gudų divizija turėjo išvykti „skubiais transportais Protokolas Varšuvą–Siedle-
cus, kad iš karto, kaip pryšakinė sargyba, stotų vaduoti savo tikrąją tėvynę nuo priešo“. Tuo 
pačiu metu vyriausias vadas įsakė sugrupuoti savanorius iš „kresų“, ką pradėjo ir įvykdė 
mjr. Koscialkovskis ir p. Račkevičius.

Kokioje formoje turėjo realizuotis naujas Vilniaus žygis, kol kas nežinota ir sunku buvo 
numatyti, nes daug įvairių, ne vien tik kariškų, veiksnių dalyką komplikavo. 

Tuo metu lenkų visuomenė dar gyveno Varšuvos kautynių praeitų dienų įspūdžiais; 
ištisos spaudos skiltys kasdieną buvo pavedamos tų įvykių svarstymui. Bet jau rugpjūčio 
pabaigoj įvyko kai kurie atsitikimai, iššaukę spaudos atsiliepimą, kuri reprezentavo politinę 
opiniją „kresų“, o ypač Vilniaus klausimu.

VIII. 26 maršalas Juozas Pilsudskis davė pasikalbėjimą p. Sachnovskiui**), o VIII. 27 
„Gazeta Warszawska“ ir „Rzeczpospolita“ įdėjo „Journal de Pologne“ redaktoriaus P. Vaucher 
pasikalbėjimą su gen. Veygandu (dar prieš atspausdinimą straipsnio „Journal de Pologne“).

Gen. Veygandas, tarp ko kita, pareiškė: 

Turiu vilties, kad lenkų kariuomenė nebus labai toli atitraukta. Perdaug atitrauktų 
žygių patyrimas turėjo jai įrodyti fronto pailginimo pragaištingas išdavas, nes tuomet 
lenkų kariuomenė gali pasirodyti perdaug silpna. Be to, tas gali sukelti nesusipratimų 
tarp Lenkijos ir sąjungininkų valstybių, kas būtų tikrai verta apgailėjimo.

VIII. 26 maršalas Juozas Pilsudskis pareiškė p. Sachnovskiui: 

Mūsų bičiuliai nori, kad mes rytuose užimtumėm grynai defenzyvinę padėtį. 
Mano manymu, tai yra absurdas. Kaip galima su nedidele, silpnai aprūpinta technikos 
priemonėmis, kariuomene, sudaryti nuolatinę apsigynimo liniją, besitęsiančią šimtus 
kilometrų, nes bemaž nuo Baltijos jūros iki pietų gilumos.

Dėl šio pasikalbėjimo spaudoje užsimezgė diskusijos; „Kurjer Poranny“ talpindamas šį 
pasikalbėjimą tarp kitko pridūrė: 

Siekimas sienų, apimančių Vilniaus kraštą, Baranovičius ir Rovną, gąsdina mūsų 
liaudies demokratų politikus, kurie nedrįsta apie jas mąstyti be aiškios komandos iš 
Quai d’Orsay, vienintelės komandos, kuriai paklusnumą laiko už lenkiško patriotizmo 
reikalavimą.

„Robotnik“ tuo klausimu išsitarė VIII. 27, gale pabrėždamas:

Šiandien vieną turime patvirtinti, kad mūsų pagrindinio nusistatymo išdavoje, 
labai apsunkintumėm sau kivirčo su Lietuva taikingo išsprendimo galimumus, jei 
mūsų kariuomenė užimtų Vilnių. Negalime pripažinti rusų lietuvių sutarties, Gardiną 
ir Vilnių priskiriančius Lietuvai, bet būtent todėl, kad Vilniaus krašto gyventojai, 
esame tikri, pasisakytų už priklausomybę prie Lenkijos; priešingi esame lenkų ka-

*) Józef Pilsudkski. 
Rok. 1920.

**) „Kurjer Poranny“ 
1920 m. Nr. 236.
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riuomenės Vilniaus okupavimui... Rytų politikai ligi šiol vadovavo karo vadovybė. Ši 
politika nepavyko.

„Gazeta Warszawska“ VIII. 28 pareiškė: 

Visai galima būtų priimti reikalavimą atsisakyti kaip Rusijos, taip pat ir Didžiosios 
Lietuvos, ar kažkokios ten Gudijos naudai. Vilnius yra tikras lenkų miestas lenkų te-
ritorijoje ir jo atsisakyti niekam ir jokių kitų interesų vardan negalime, kaip negalime 
atsisakyti Poznanės, Tiešino, arba Lvovo. 

Šio straipsnio pabaigoje „Gazeta Warszawska“ kviečia: „Mūsų visuomenė privalo būti 
budri ir neprileisti prie fantastiškų ir pragaištingu veiksmų“.

VIII. 30 „Gazeta Warszawska“, analizuodama maršalo Juozo Pilsudskio žodžius Vilniaus 
klausimu (pasikalbėjimas su Sachnovskiu): „kad tai yra politinė byla, tad ją išspręsti turi 
valdžia, kaip visuomenės atstovė“, paaiškina, kad tų žodžių nereikia imti tiesiogine prasme. 
Toliau „Gazeta Warszawska“ tvirtina:

Užtat tai sprendžiame, kad Valstybės viršininko žodžius reikia suprasti tik ta 
prasme, kad dabar tikros savo pažiūros parodyti nenori. 

Pabaigoje „Gazeta Warszawska“, atsakydama „Robotnikui“ pastebi, kad „yra labai 
abejotina, jog Lietuvos kariuomenei okupavus Vilnių, šio miesto gyventojams susidarytų 
tinkamos sąlygos laisvai pareikšti savo valią“.

Patiektose ištraukose turime vaizdą lenkų visuomenės pažiūrų į Vilniaus klausimą, kur 
tarp kitko pabrėžiamas vienas bendras tonas, išskiriąs galimumą Vilnių ir kresus pamesti, 
tačiau niekur neiškelta aiškaus būdo, kaip tas žemes atvaduoti, išskiriant tik „Robotniką“, 
kuris siūlė plebiscitą.

Tuo laiku fronte plėtėsi įvykiai, turį ryšio su pergrupavimais naujoms kautynėms.
VIII. 29 vyriausioji karo vadovybė pranešė 2 armijos vadovybei, kad artimiausiomis 

dienomis ruošiamasi pastūmėti kariuomenę žiemių rytų kryptimi ir įsakė kreiptis į lie-
tuvių dalis, esančias Suvalkijoj, reikalaujant ją apleisti, o jei nenorės, tai išmesti jas jėga. 
Tą uždavinį gavo 41 Suvalkų pulkas ir 4 kavalerijos brigada. Sakytas įsakymas paskirstė 
kariuomenę į reguliarias ir nereguliarias formacijas. Į pastarąsias buvo paskirti: 212 ulonų 
pulkas, 211 ulonų mjr. Dombrovskio pulkas, savanorių divizija ir I lietuvių gudų divizija. 
Tą įsakymas aiškino taip: „Paskirstymą į reguliarias ir nereguliarias formacijas iššaukė 
politinio pobūdžio sąlygos, susijusios su tolimesne akcija už taip vad. „Lenkų valstybinės 
sienos“.

Čia tenka paaiškinti, kodėl tokiais keliais ėjo vyriausio vado Vilniaus ir „kresų“ vadavi-
mo planas. Mat, nepasisekimų laikotarpy Lenkija per savo atstovą (Grabskį) Spaa, priėmė 
kai kuriuos pasižadėjimus: sutiko dėl vad. Curzono linijos, kurioje turėjo būti sulaikytos 
Sovietų armijos. Santarvės, o daugiausia Anglijos, tarpininkavimas nedavė vaisių ir todėl 
visokie klausimai rytuose galėjo būti išspręsti tik ginklu ir tuo pačiu atkrito Lenkijos pa-
sižadėjimai, priimti Spaa. 

Tačiau lenkų diplomatija nesugebėjo dar pravesti tos tezės ir „kresų“ bei Vilniaus klau-
simas atrodė žuvęs. 

Užtat Lietuva gerai išnaudojo lenkų kariuomenės nepasisekimų laikotarpį, ką patvirtina 
nors ir tas faktas, kad į Sovietų ir lietuvių kariuomenių užimtą Vilnių, taip pat atvyko ir 
Vakarų Europos valstybių atstovai.
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Dėl šių priežasčių Lietuva jautėsi tvirtai ir, kai VIII. 26 lenkų delegacija su pulk. Macke-
vičium, atvyko į Kauną su pasiūlymu, kad lietuviai atsitrauktų ant Focho linijos (1919 metų 
demarkacijos linija), tai Lietuvos atstovai pareiškė, jog laikysis sutarties, sudarytos su 
Sovietais.

Daug dienų truko derybos, kol pagaliau lietuviai sutiko svarstyti lenkų pusės nusista-
tymus. Tolimesnes derybas buvo sutarta pradėti IX. 14 Kalvarijoj. Bet tuo laiku Suvalkijoj 
įvyko susidūrimai su lietuviais.

Tomis dienomis p. Mazier, „Temps“ korespondentas, turėjo pasikalbėjimą su maršalu 
Juozu Pilsudskiu, kuris pareiškė:

Nekalbėsiu apie Vilnių, nors provokuojami, net atakuojami, norime išvengti 
kraujuotos kovos su kraštu, kurį tam tikros, vokiečių palaikomos, ambicijos įtraukia į 
pragaištingas avantiūras. Lauksime iki paskutinio momento, o paskui griebsime mi-
litarinių priemonių. Balsą turi diplomatai, kurie ieško susitarimo pagrindo. Nenoriu 
formuluoti opinijos, kuri galėtų jiems gadinti tvarką bei turėti jiems įtakos. 

Susidariusi padėtis buvo itin netikra. 2 armijos vadas gen. Smigly-Rydz savo įsakyme 
iš IX. 4 Nr. 49 pranešė „klausimas, ar lenkų lietuvių kivirčas bus pabaigtas taikingai ar 
ginkluotu būdu, dar nėra išspręstas“. IX. 16 įvyko pirmasis lenkų ir lietuvių konferencijos 
posėdis, kuris taip pat nedavė vaisių dėl Lietuvos užsispyrimo, ir lenkų atstovai nustatė 
paskutinį atsakymui terminą IX. 18 d. 4 val. 

Tai buvo jau pats laikas, nes vyriausias vadas, sugrupavęs kariuomenę paskutiniams 
veiksmams, kautynėms prie Nemuno, jau nebegalėjo ilgiau laukti.

Prasidėjo kautynės prie Nemuno, kuriose svarbiausiuosius veiksmus vykdė 2 armijos 
sparninė grupė, sudaryta iš I legionų, I lietuvių gudų divizijų ir 2 kavalerijos brigados. Ta 
grupė kelyje į Druskininkus sumušė sutiktus lietuvius ir patraukė kryptimi Wasiliszki ir 
Lyda*).

Tokiu būdu su Lietuva susidarė nei karo, nei taikos būklė, kas tačiau privertė abi puses 
laikyti Suvalkijoj vieni prieš antrus žymias jėgas.

Tuo metu į Lenkų Lietuvių kivirčą įsikišo Tautų Sąjunga, kuri atsiuntė karišką komisiją. 
IX. 28 vyriausioji karo vadovybė vėl pasiūlė pradėti derybas Suvalkuose. Tą pačią die-

ną vyriausias vadas, neatsižvelgdamas į kelyje išmėtytas rusų dalis, išvyko iš Gardino į 
Lydą duoti įsakymus paskutiniam persekiojimui, kuris pribaigtų priešą ir duotų Lenkijai 
garbingą taiką. 

Buvome taikos prieangyje, taikos derybos jau vyko. Apie tą momentą gen. št. pulk. 
Kutrzeba praneša**): „Teko laukti, kad paliaubos įvyks ties pasiektomis linijomis, kad tos, 
lenkų kardo išbrėžtos linijos, gali tapti Lenkijos sienomis... Vyriausiojo vado galvoje iškyla 
planas, glaudžiai susijęs su jo vedamąja idėja kautynėse, prie Nemuno, atsižvelgiąs į jau iš 
anksto operaciniai parengtą Vilniaus išvadavimo sumanymą. 

Tačiau žinome, kad laiko buvo mažai, o iš šalies veikė tiek daug veiksnių, kurie net 
galėjo supinti planus. Taikos derybos Rygoje, konferencija Suvalkuose, įsikišimas Tautų 
Sąjungos, kurios kariška komisija jau buvo atvykusi – štai tie svarbieji veiksniai, kuriuos 
vyriausias vadas turėjo turėti galvoje. Tačiau buvo ir kitų. IX. 30 prasidėjo derybos Suval-
kuose ir jau tą pačią dieną maršalo Juozo Pilsudskio planai galėjo susipinti, kadangi gen. 
Rozvadovskis pasiuntė lenkų delegacijai instrukcijas, kad pasiūlytų Lietuvai atsitraukti 
iš Suvalkijos ir pasižadėtų, jog „užtai, kad lietuviai prisitaikins prie siūlomų reikalavimų, 
Vilniaus ginkluotomis jėgomis neimsime“.

Stokoja žinių kieno vardu gen. Rozvadovskis pasiuntė tą sprendimą delegacijai. Gen. 
Rozvadovskis, einant kautynėms prie Nemuno, palaikė su vyriausiojo vado vyr. būstine 

*) Vietų pavadinimai 
daugumoj duodami 
žemėlapio trans-
kripcija. Red.

**) Gen. št. pulk. Ku-
trzeba „Bitwa nad 
Niemnem“.
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kontaktą ir viename pasikalbėjime su gen. št. pulk. Piskoru užklausė apie derybų rezulta-
tus, pabrėždamas, kad norįs apie tai painformuoti vyriausybę ir valstybės gynimo tarybą.

Į lenkų delegacijos telegramą iš Suvalkų pulk. Piskoras atsakė: 

Iš vyr. Vado vyriausiosios būstinės 283.
2 armijos vad. kpt. Kviatek. 
Derybose su lietuviais pasilaikyti instrukcijų, kurios yra vado laiške. Gen. Ro-

zvadovskio patiektos sąlygos neatitinka vado pageidavimus. Prašau tai perduoti 
poručnikui Kadenacy. 

Pulk. Piskor, Vyriausios būstinės štabo viršininkas. 

Pagaliau X. 7 Suvalkuose buvo sudaryta sutartis, kuri nustatė demarkacijos liniją, 
einančią nuo Rytų Prūsų iki Juodosios Ančos įtakos į Nemuną, toliau išilgai Nemunu iki 
Merkio, Merkio upe iki persikirtimo su geležinkelio linija Vilnius–Varėna, ir toliau per 
Bortele, Poturce, Naujadvaris, Eišiškiai iki Bastūnų stoties. Linijoj nuo Rytų Prūsų iki 
Poturce kaimo nutarta nutraukti karo veiksmus; prie to lenkų pusė įdėjo į sutartį pastabą, 
kad ruože nuo Poturce kaimo iki Bastūnų stoties „kautynių veiksmų tarp lenkų ir lietuvių 
kariuomenių sustabdymas įvyks tada, kai Sovietų kariuomenė bus atstumta ar atsitrauks 
į rytus nuo linijos Lyda–Vilnius. 

Istoriškas vyriausiojo vado sprendimas 

Jau rugsėjo antroje pusėje maršalas Pilsudskis pradėjo vykdyti sumanymus, susijusius 
su Vilniaus vadavimu. Pirmiausia vyriausiam vadui rūpėjo parinkti vadą, kuris galėtų 
atlikti tą ypatingai sunkų uždavinį. Buvo parinktas gen. Lucijonas Želigovskis, apie kurį 
maršalas Pilsudskis prisimena:

Išrinkau generolą, kuriuo buvau labiausiai tikras, kad savo charakterio jėga sugebės 
išsilaikyti tinkamoj aukštumoj ir, kad kariškuose veiksmuose nesipriešins valdžios 
ir mano parėdymams ir reikalavimams. 

Čia tenka pridurti, kad gen. Želigovskis yra kilęs iš Vilniaus krašto ir turi su juo tvirtus 
ryšius.

Tačiau dar daug dienų praslinko, kol gen. Želigovskis gavo įsakymą atvykti į vyriau-
siąją būstinę. IX. 20 buvo pasiųsta telegrama, bet 10 divizijos radijo stotis buvo žygyje ir 
telegramų nepriiminėjo.

Tas pradžioje nesuprantamas pavėlavimas iššaukė vyriausiojo vado įsakymą pravesti 
griežtą kvotą. Po pirmosios telegramos, buvo pasiųstos dar dvi, ir vieną iš jų specialus 
pasiuntinys įteikė.

Tuo pačiu laiku į vyriausiąją būstinę buvo iššauktas gen. št. papulk. Babickis.
Gavęs įsakymą gen. Želigovskis kartu su adjutantu poručniku Lepkovskiu atvyko į 

Baltstogę, kur tuomet buvo maršalo Juozo Pilsudskio traukinys. Čia įvyko pirmas pasi-
tarimas Vilniaus klausimu. Po šio pasitarimo gen. Želigovskis kreipėsi į por. Lepkovskį, 
klausdamas ar jis eis su juo į Vilnių, o kai gavo teigiamą atsakymą, pasiuntė jį į 10 diviziją 
surinkti savanorius tam žygiui.

Vieną iš pirmųjų pasitarimų savo literatūroje nušviečia lietuviai, remdamiesi daugumoje 
dezertyriais iš lenkų kariuomenės (podporučn. Grodzkis ir kiti). Tarp kitko praneša*):

*) Kazys Graužinis 
„Vilniaus klausi-
mas“ – Paryžius. 
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1920 metų spalių 1 ir 2 d. Gardine 
maršalo Pilsudskio traukiny įvyko su-
sirinkimas, kuriame dalyvavo marša-
las Pilsudskis, generolai Rydz-Šmigly, 
Berbeckis, Želigovskis, Rzondkovskis, 
pulkininkas Kocas ir generalinio štabo 
karininkai, pastarųjų tarpe ir podpar. 
Grodzkis. 

Tame susirinkime galutinai priimtas 
Vilniaus okupavimo planas, parengtas 
pulkininko Koco, savanorių divizijos 
viršininko. Šioms operacijoms vadovauti 
pavesta gen. Želigovskiui, kilusiam iš 
Viduriniosios Lietuvos, vietoj pirmiau 
numatyto generolo Rzondkovskio. 

Tiek žinių patiekė lietuviams dezertyriai, 
kurie apleidę lenkų kariuomenę, kaip Graužinis 
praneša, „dėl politinių priežasčių“, bet faktiškai tai buvo žmonės, kuriems grėsė kriminalinė 
atsakomybė. Jie, būdami prie štabų, nugirdo kai kurias palaidas smulkmenas.

Tad pradedant spalių 1 diena, pradėta veikti galutinai akciją ruošti.
X. 2 vyriausias vadas padarė I lietuvių gudų divizijos dalių apžiūrėjimą ir užsitarnavusius 

kareivius apdovanojo kariško ordino „Virtuti Militari“ sidabriniu kryžium. Prieš išvažiuo-
damas iš Lydos maršalas Pilsudskis padarė klebonijoj pasitarimą su gen. Rzondkovskiu ir 
štabo viršininku kpt. Perkovičiu. Čia Pilsudskis pareiškė, kad I lietuvių gudų divizija turi 
eiti ir užimti Vilnių, tačiau pastebėjo, kad nei dabar, nei paskiau negaus tam įsakymo. Prie 
to pabrėžė, jog uždavinį atlikti taip, kad Vilniaus šaulių pulkas pirmas įsiveržtų į miestą.

Gen. Želigovskio veiksmų pasisekimo užtikrinimas 

Susijusi su Vilniaus išvadavimu operacija išsiplėtė plačiu frontu ir buvo vyriausiojo vado 
taip parengta, kad užtikrino pilną pasisekimą.

Vienas iš pirmųjų veiksmų buvo savanorių divizijos užėmimas Varėnos apylinkių, kad 
tuo būdu perkirstų Kauno susisiekimą su Vilnium.

X. 5 buvo sudaryta 3 armija, į kurios sudėtį įėjo dalys, užimančios frontą prieš lietuvių 
kariuomenę. Tos armijos vadovavimas buvo pavestas gen. Sikorskiui. Jos uždavinys buvo 
apibrėžtas taip:

privalo patikrinti lenkų kariuomenės kairiojo sparno saugumą, sekdama pasienį, 
prisilaikydama Focho linijos, o vėliau, lietuviams savo laiku sulaužius neitralitetą, 
tuoj būti tinkama priedanga iš žiemių, 2 ir 4 armijų tolimesniems veiksmams. 

Kitaip sakant, 3 armija jau pačia savo padėtimi turėjo atlikti svarbų uždavinį, kadangi 
nežiūrint į paliaubas su Lietuva, įtempimas iš abiejų pusių nesusilpnėjo, kas reikalavo gerai 
sekti prieš lenkų 3 armiją esančias ¾ Lietuvos ginkluotų jėgų. 

Į 3 armijos sudėtį įėjo: gen. Osinskio grupė (17 divizija ir Sibiro brigada), gen. Želigovskio 
grupė (savanorių divizija ir 1 lietuvių gudų divizija), 4 pėstininkų divizija ir 3 kavalerijos 
brigada. Pastaroji tuo metu turėjo tik 11 pasienio šaulių pulką. 

Generolas Liucijanas Želigovskis.  
1919 m. Jano Bulhako nuotrauka. LCVA.



2018 4 (26)   Nepriklausomybės sąsiuviniai 

28

2 Lenkų armija gavo uždavinį taip pat susijusį su Vilnium. Ji turėjo vykdyti operacijas 
taip: 

kad Vilnius būtų atskirtas nuo bolševikų fronto, jo sparnas ir užpakalis visiškai 
apsaugotas, tiksliau tariant, generolo Želigovskio lenkų kariuomenė, operuojanti prieš 
lietuvius Vilniaus kryptimi, turėjo būti 2 armijos dalimi dengiama nuo eventualių 
bolševikų kariuomenės smūgių*).

Likusioji 2 armijos dalis ir 4 armija turėjo atlikti kitus veiksmus, kad pasiektų liniją, 
kuri turėtų būti pagrindu paliaubų laikotarpy, net iki taikos sutarties pasirašymo momento.

Uždavinį nutraukti ryšius tarp lietuvių ir bolševikų kariuomenių gavo X. 7 d. 3 legionų 
divizija, kuri turėjo pasiekti Švenčionių sritį. Įkandin tai divizijai įsakyta žygiuoti 13 Vil-
niaus ulonų pulkui, o 211 ulonų pulkas ties Eišiškiais turėjo prisijungti prie 3 kavalerijos 
brigados. Abiejuose pulkuose buvo savanorių iš Vilniaus krašto.

Be to X. 9 gen. Sosnkovkis įsakė, kad 20 pėstininkų divizija (seniau 2 lietuvių gudų 
divizija) išskirtų visus kareivius, kilusius iš „kresų“ ir nusiųstų juos į Vilnių. 

Nežiūrint visų įspėjimų dėl pasirengimų slaptumo, visur vaikščiojo įvairūs gandai, o jų 
tarpe, be pletkų, buvo taip pat nuotrupos tikrų sumanymų ir būsimų įvykių. Artimiausių 
dienų planus žinojo tiktai tos akcijos dalyviai. Tačiau visų mintis ir širdis traukė Vilnius 
ir ten buvo laukiama įvykių.

Iš tų dienų yra likęs karo istorijos biuro archyve reikšmingas pasikalbėjimas tarp pulk. 
Zamorskio ir mjr. Svitalskio iš X. 5:

(majoras Svitalskis) šiandien visa Varšuva plepa, kad Vilniuj įvyko sukilimas? Ar 
tame yra kiek tiesos? 

(pulk. Zamorskis) ...atliksiu tau viską, tik turi man pasakyti kam turiu telefonuoti, 
nes Pristoras prieš porą dienų, paėmęs iš manęs žemėlapius, paslaptingu būdu dingo 
ir su juo pasitarti nebegaliu. Kai dėl sukilimo Vilniuje tai lig šiol pranešimų nėra. 

Neabejotinai tose žiniose buvo dalis tiesos, kadangi buvo skaitomasi su sukilimo galimu-
mu Vilniuje. X. 5 po pietų gen. Smigly-Rydz kalbėjosi su vyriausiuoju vadu ir, remdamasis iš 
mjr. Stamirovskio gautomis žiniomis, pranešė, kad Vilniuje susirinko apie 2000 pabėgusių 
iš Rusijos nelaisvės kareivių, kurie turėjo net ginklų. Per pasikalbėjimą maršalas Juozas 
Pilsudskis pareiškė gen. Smigly-Rydz:

vakare prieš išvažiuodamas į Varšuvą parengsiu visą planą ateičiai, o Jums pasiųsiu 
laišką su smulkesniu išaiškinimu visų operacinių kombinacijų, kurių gali būti keletas 
su galimais įvykiais žiemiuose. 

Vidaus reikalų klausimu vyriausias vadas gen. Smigly-Rydz įsakė: 

...tegu Stamirovskis nuvyksta į liet. diviziją ir kartu su Rzondkovskiu vyksta pas 
generolą Želigovskį, kuris 6 val. ryto bus Eišiškiuos. Ten išbus visą dieną, tegu apie 
viską pakalbės ir perduos tą dalyką arba Koscialkovskiui, arba Bobickiui, abu ten bus. 

Atidavęs paskutinius įsakymus maršalas Pilsudskis išvažiavo į Varšuvą. 

*) Gen. št. pul. Kutrzeba 
„Bitwa nad Niem-
nem“.
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Vilniui užimti paskirtų dalių surinkimas ir pirmieji gen. Želigovskio 
pasitarimai Voronove ir Eišiškiuose 

Jau aukščiau pažymėta, kad vyriausias vadas numatė sugrupuoti pakankamas jėgas, ku-
rias gen. Želigovskis turėjo gauti Vilniaus užėmimo akcijai įvykdyti. Tos grupės branduoliu 
turėjo būti 1 lietuvių gudų divizija, kuri nuo X. 6 vidurdienio buvo Voronovo, Butrimonių, 
Biniakonių apylinkėje. I brigada buvo užėmusi sritį: Raściuny, Gierwiszki, Butrymańce, 
o II brigada – Braželce, Bieniakonie, Bieniakońce, Wojsznie. Divizija turėjo ryšių su III 
kavalerijos brigada Eišiškių apylinkėje, o su 3 legionų divizija – Taboryszki apylinkėje.

Be lietuvių gudų divizijos, į gen. Želigovskio grupės sudėtį įėjo, arba turėjo įeiti: dalys 
išskirtos iš savanorių divizijos, III kavalerijos brigada bei 211 ir 13 ulonų pulkai; pastarieji, 
tačiau, buvo numatoma, negalėsią laiku atvykti ir prisijungsią vėliau, Vilnių užėmus.

X. 6, kaip byloja divizijos operacinis dienynas, į divizijos štabą Voronove atvažiavo gen. 
Želigovskis ir tą pačią dieną, kaip pareiškia pulk. Rybickis, įvyko pasitarimas, kuriame da-
lyvavo: gen. Rzondkovskis, pulk. Rybickis, kaip II brigados vadas, ir karininkai iš divizijos 
štabo ir 2 armijos vadovybės štabo.

Tas pasitarimas, tai buvo pirmasis gen. Želigovskio su dalių vadais susidūrimo momen-
tas. Tame susirinkime gen. Želigovskis kreipėsi į pulk. Rybickį su pasiūlymu, kad Vilniaus 
pulku užimtų Vilnių. Apie tai pulk. Rybickis taip prisimena:

Pasiūlymą priėmiau, statydamas operacinę sąlygą eiti su visa 1 liet. gudų divizija, 
motyvuodamas tuo, kad nors Vilnių užimti vienu pulku yra įvykdomas dalykas, bet 
užimtos srities išlaikymas savo rankose reikalauja turėti savo žinioj mažiausia vieną 
pėstininkų diviziją. 

X. 7 iš ryto, išklausius mišias, įvyko divizijos štabo karininkų susirinkimas, kuriame 
gen. Želigovskis pranešė žiniai, kad divizija kartu su kitomis dalimis, jam vadovaujant, 
eis į Vilnių.

9 val. 30 min. generolas Želigovskis su gen. Rzondkovskiu ir keletu karininkų išvyko į 
Eišiškius, kur susirinko atvykusios iš savanorių divizijos dalys. Savanorių divizijos vado-
vybė atidavė gen. Želigovskio dispozicijon 201 pėst. pulką ir „kresų“ dalis (esančias prie 
divizijos), kurios X. 6 pasiųstos sekančiu įsakymu:

1) 3 kavalerijos brigada patruliuos į žiemius nuo Ejszyszki, dengdama 201 p. p. 
žygį.

2) „kresų“ dalys ir 201 pėst. pulkas ligi X. 6 d. 24 valandos susigrupuos Ejszyszki 
rajone. 

3) a) 201 p. p. forsuotu žygiu po apsauga žygiuos į Ejszyszki pro Bartele – Nowy 
Dwór.

 b) podpor. Kruk-Strzeleckio „kresų“ dalys ir rotmistro Krulikovskio supės-
tintas eskadronas Barteliuose prisijungs prie 201 p. p. voros ir su tuo pulku žygiuos 
į Ejszyszki. 

Rotmistro Krulikovskio raitasis eskadronas tučtuojau iš savo rajono pereina į 
Nowy Dwór kaimą. 

 c) 3 armijos įsakymu, dalys, neatsižvelgdamos į nieką, turi pasiekti Ejszyszki – 
Nowy Dwór – Montwiliszki rajoną ligi X. 6 d. 24 val.; čia jos sustos. 
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Išvardintų dalių sudėtyje buvo dvi 216 lauko art. pulko baterijos, vadovaujamos kpt. 
Šalevičiaus. Tačiau ir toliau visos dalys liko savanorių divizijos sąrašuose ir raportuose 
buvo žymimos „iškomandiruotų“ skiltyje. 

Išvykstą iš savanorių divizijos kareiviai, o taip pat karininkai, nebuvo painformuoti apie 
tikslą žygio į Eišiškius, bet vis dėlto visi nusivokė, kad tai daroma veiksmams prieš Vilnių. 
201 p. pulke viešpatavusios nuotaikos reikšmingą atvaizdavimą užfiksavo savo pranešime 
seržantas Bilous, kuris viename postovyje žygy į Eišiškius nuvyko (pavaduodamas 10 kuo-
pos vadą) pas III bataliono vadą kpt. Janušą Gaładyką prašyti informacijų: „koks iš tikrųjų 
bus tas žygis į Vilnių, nes kuopoje gyventi man nebeduos“.

Kpt. Gaładykas atsakė Bilousui, kad „tuo klausimu nieko konkretaus nežino ir labai yra 
patenkintas, kad kuopa nori eiti imti Vilnių“.

Savanorių divizijos dalims atvykus į Eišiškius, majoras Kučinskis padavė gen. Želigov-
skiui raportą, kuriame pranešė, kad „kresų“ dalys turi daug medžiaginių trūkumų.

X. 7 Eišiškiuose įvyko gen. Želigovskio pasitarimas su atvykusių dalių karininkais. Jame 
dalyvavo: 3 kav. brigados vadas pulk. Dzievickis, 11 pasienio šaulių pulko vadas plk. Kunic-
kis, mjr. Kučinskis, mjr. Koscialkovskis, I lietuvių gudų divizijos vadas gen. Rzondkovskis, 
Vilniaus pulko vadas mjr. Bobiatinskis ir daug kitų. Tame susirinkime gen. Želigovskis su-
sirinkusiems vadams išaiškino akcijos tikslą ir pobūdį, pabrėždamas, kad dabartiniai ryšiai 
su vadovybėmis bus nutraukti, todėl paliko sprendimo laisvę prisidedant prie šios akcijos.

Tas momentas padarė dalyvavusiems stiprų įspūdį ir atsirado karininkų, kurie vidaus 
priešgynybių slegiami, nežiūrint gen. Želigovskio aiškinimų ir prikalbinėjimų, nesiryžo 
dalyvauti. Buvo tai 216 lauko art. pulko 3 baterijos 3 karininkai (poručnikas Fonberg ir 
poručnikai Žurakovskiai).

„Generolas buvo nepatenkintas“, prisimena apie tą momentą mjr. Kučinskis – „kada 
kpt. Šalevičius dar pareiškė, kad nenorįs kelti maišto, nes tai nelojalu Lenkijos atžvilgiu“.

Tačiau pagaliau kpt. Šalevičius turbūt buvo įtikintas, kadangi tolimesnėj akcijoj dalyvavo.
Gen. Rzondkovskis, kuris turėjo pasirinkti: arba grįžti į kraštą, arba likti prie divizijos, 

ilgai svyravo. Vilniaus akcija neturėjo pasitikėjimo ir nenorom apie ją atsiliepė, tačiau nu-
svėrė didelis prisirišimas prie divizijos, kas ir privertė pasilikti. Bet vis dėlto jis Vilniaus 
užėmimo akcijoj nedalyvavo ir liko divizijos stovėjimo vietoj.

Blogiau užtat buvo su 3 kav. brigada, kuri tuo metu turėjo vieną kavalerijos pulką 
(11 pasienio šaulių pulką). Tų dalių vadai nesutiko eiti į Vilnių, nei atiduoti savo kareivių. 
211 ulonų pulkas, sudarytas iš savanorių, kilusių iš „kresų“, kuris artimiausiomis dienomis 
vyko gen. Želigovskio žinion, išvengė 3 kav. brigados vadovybės, apie ką plk. Dzievickis 
X. 15 pranešė 3 armijos vadui, kad „pulkas išvyko Vilniaus kryptimi be pranešimo“.

Mažiausia svyravimų tuo momentu pareiškė karininkai, kilę iš „kresų“. Tas buvo visai 
suprantama; jie tiek daug tam klausimui pasišventė, svajodami, kad dabar pagaliau išsi-
pildys jų idealai.

Apie susirinkimą Eišiškiuose mjr. Bobiatinskis primena sekančiai: 

X. 7 buvau iššauktas į Eišiškius, kur atvykęs, pranešiau gen. Želigovskiui. Jis man 
pasakė, kad yra planas užimti Vilnių, bet reikią „sukilti“. Jei „sukilti“, tai „sukilti“ 
pamaniau sau. Nesvarbu po kokia priedanga eisime į Vilnių, bet tik į jį įėjus, o tada 
jau Vilniaus nebeduosime. 

Labai blogą įspūdį man sudarė dviejų karininkų, iš savanorių baterijos, atsisaky-
mas nuo žygio į Vilnių. Pasigirdo balsai, kad reikia juos suimti ir sušaudyti, bet gen. 
Želigovskis pasakė, kad nieko neverčia ir leido jiems laisvai išvažiuoti. 
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Po susirinkimo Eišiškiuose, gen. Želgovskis pavedė atvykusių iš savanorių divizijos dalių 
vadovavimą majorui Koscialkovskiui. Po to karininkai sugrįžo į savo dalis, kur turėjo su-
pažindinti savo valdinius su akcijos tikslu ir pobūdžiu. Gen. Želigovskis išvyko į Voronovą, 
į I lietuvių gudų divizijos vadovybės stovėjimo vietą.

Lig šio laiko buvusių susirinkimų išdava buvo ta, kad į Vilnių buvo parengta vykti I lie-
tuvių gudų divizija ir dalys iš savanorių divizijos.

Su sunkia širdimi kai kurie vadai grįžo į dalis. Rusų lenkų karas ėjo prie galo, nevienas 
toj kampanijoj turėjo šaunią praeitį, pristatymus ir apdovanojimus, o dabar turėjo ryžtis 
eiti į netikrą likimą.

Kitaip negalėjo būti: gen. Želigovskis, kaip žinome, negalėjo tuo momentu duoti daugiau 
paaiškinimų, negu tai leido tų dienų sąlygos. Bet karininkai galėjo turėti nuovoką, kad jeigu 
tas daroma ne su Lenkų vyriausybės žinia, tai bent sulig vyriausiojo vado valia. Apie tai 
liudija dalyvavimas susirinkime Eišiškiuose – kaip ir įkaito – maršalo Juozo Pilsudskio 
giminaičio poručn. Kadenaco, kuris tada buvo ryšių karininku su vyriausiojo vado vyriau-
siąją būstine, o atlikęs uždavinį, nuvyko į Vilniaus pulką stoti į jo eiles.

Kaip stipriai tuo metu turėjo svyruoti žmonės, parodo gen. Rzondkovskio pasikalbėji-
mas su mjr. Bobiatinskiu automobilyje, kuris juos vežė iš Eišiškių į Voronovą, apie ką mjr. 
Bobiatinskis prisimena:

Kelyje gen. Rzondkovkis visą laiką skundėsi „maištu“, sakydamas, kad „30 metų 
tarnauju, o dabar turiu kelti maištą. Nieko bendra neturiu su jūsų Vilnium, aš kilęs 
iš „Kongresówkos“ ir t. t. Paskui uždavė man klausimą: „Ar tamstos pulkas sutiks 
eiti į Vilnių?“ Buvau labai nustebintas, jog p. generolas užduoda man tokį klausimą 
ir pasakiau, kad nesuprantu, kodėl turiu klaustis, ar nori eiti į Vilnių, kadangi apie 
tokius klausimus prieš kitas operacijas nebuvo net kalbos. Tada gen. Rzondkovskis 
užklausė manęs, kokiu būdu tirsiu kareivių nuotaiką, ar per jų atstovus, ir ar ketinu 
tinkamai ištirti, ar karininkai panorės prisidėti prie „maišto“. Tuo visu suerzintas, 
gen. Rzondkovskiui atsakiau: „kodėl ponas generolas manęs neklausė ar aš noriu eiti 
imti Radzyminą, o dabar tamsta man siūlai daryti plebiscitą. Važiuoju iš Voronovo 
į pulką ir neketinu kurio nors iš karininkų ar kareivių klausti apie jų sutikimą. Ry-
toj išleidžiu operatyvinį įsakymą sulig gautais susirinkime parėdymais ir norėčiau 
pamatyti, kas iš mano žmonių drįs atsisakyti nuo akcijos“. Tuo visu pasikalbėjimu 
buvau sujaudintas. 

Visose I lietuvių gudų divizijos dalyse klausimas buvo pastatytas aiškiai ir ryškiai, bet ne 
tokiu būdu, kaip Eišiškiuose. Nebuvo tad kalbos, kad kas galėtų išsiskirti, nors kai kuriose 
dalyse buvo pažadėta karininkams, kilusiems ne iš „kresų“, kad jie galės atsitraukti nuo 
akcijos, bet... tik užėmus Vilnių. Tuo pasiūlymu tačiau niekas nepasinaudojo. Karininkai 
buvo supažindinti su akcijos pobūdžiu ir, reikia pabrėžti, kad tuo metu I lietuvių gudų di-
vizijos karininkų korpas parodė pilną savo veikimo supratimą, nes tai buvo išsipildymas 
jų karščiausių troškimų, idealų, kurių vardan kovota nuo 1918 metų.

Karininkuose ne iš „kresų“, be mažų išimčių, viešpatavo ta pati dvasia. Kareiviams liko 
tik įsakymas; pasakyta jiems, kad dabar eis mušti lietuvių, arba tiksliau atimti iš jų Vilnių. 
Be to, kareiviams toji akcija jokiu atveju nebuvo vadinama „maištu“.

Tą vaidmenį karininkai atliko kuo geriausiai. Netenka abejoti, kad tą dieną karininkai 
daug pergyveno ir ilgam laikui įsmigo jiems į galvą tie momentai. Suprantama, kad tos 
nuotaikos atvaizdavimo nerandame tų dienų dokumentuose ir todėl turim remtis dalyvių 
pareiškimais.
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Labiausia pasiruošęs Vilniaus užėmimo akcijai, sąlygų dėka, buvo Vilniaus šaulių pul-
kas. Vilniaus pulko vadas mjr. Bobiatinskis, užsitarnavęs veikėjas iš „Vilniaus apsigynimo 
organizacijos“ laikotarpio, karininkų korpas, kuriame buvo daug vilniečių, ir senieji pulko 
kareiviai, visu karštumu priėmė tą žinią.

Tuometinę pulko dvasią charakteriškiausia apibūdina gen. št. papulkin. Volkovickis, 
Vilniaus pulko I bataliono vadas, o vėliau to paties pulko vadas:

Batalionų vadai tą žinią sutiko su entuziazmu. Taip pat jaunesnieji karininkai ir 
dauguma kareivių. Lietuvių gudų divizijos savanoriams Vilniaus užėmimas buvo jų 
veikimo vainiku ir šių idėjinių kareivių dvasia persidavė kitiems. Likusieji Vilniaus 
šaulių pulko kareiviai buvo labai klusnūs ir nesigilino, kodėl dabar pradedamas 
karas su Lietuva ir einama į Vilnių. Gana buvo įsakymo, o karinga dvasia susidarė 
savanorių dėka. 

Apie tą momentą prisimena kuopos vadas poručn. Kulčinskis: „Niekam net į galvą 
neatėjo, kad nuo to kas nors gali susilaikyti“.

Minsko pulkas, kuriam vadovavo, pavaduodamas išvykusį atostogų papulk. Adamovičių, 
majoras Černichas, irgi su visu užsidegimu stojo pasirengęs akcijai. Poručnikas Sieroslavs-
kis, to pulko kuopos vadas, taip rašo: „Visų karininkų tarpe viešpatavo labai džiaugsminga 
nuotaika, „kresų“ kareivių tarpe – labai gera“.

Įvertindami Vilniaus ir Minsko pulkų dvasią, galime tvirtinti, kad I brigados vadas pulk. 
Bejnar, galėjo pasitikėti savo dalimis.

Šiek tiek kitaip buvo II brigadoj. Ta brigada turėjo dideli procentą karininkų ir kareivių 
ne iš „kresų“, ypač Naugarduko pulke. Brigados dalių dvasią pulk. Rybickis šiaip nusako:

Tarp jaunesniųjų karininkų ir puskarininkių viešpatavo net kai kuris entuziaz-
mas – užtat pas vyresniuosius karininkus galima buvo pastebėti ir jausti nerviškumą 
ir dvasios pusiausvyros stoką... 81 pėst. (Gardino) pulkas buvo tinkamoj tvarkoj, 80 
pėst. (Naugarduko) pulkas seimavo ir disputavo. 

Iš tikrųjų, Naugarduko pulko dvasia buvo nepergeriausia. Tuometinis pulko vadas plk. 
Vaskevičius apibūdino ją taip: 

Karininkų dvasia buvo blogesnė, negu kareivių, o tai todėl, kad karininkų daugu-
mas nesuprato situacijos, tuo tarpu kareiviai į nieką nesigilino. 

Tačiau vis dėlto reikia pripažinti tai, ką savo pareiškime pabrėžė por. Toporovskis, kad 
Naugarduko pulko kareivių, kilusių iš „kresų“, dvasia buvo labai gera. Bet įvertindami II 
brigados dalių dvasią, turime atsiminti, kad energiško ir savarankiško brigados vado plk. 
Rybickio kietose rankose jos tuo metu sudarė patikimą kautynių vienetą.

Divizijos vadovybei pavestose kitose dalyse taip pat viešpatavo gera dvasia, nors ir ten, 
kaip visur, vadų protuose pasireiškė priešgynumas. Taip raitųjų šaulių diviziono vadas rot-
mistras Šalkevičius nepritarė tai akcijai, nors noriai atliko kautynių uždavinius. 1 eskadrono 
vadas por. Čučelovičius, kuris kartu su kitais karininkais dalyvavo susirinkime divizijos 
štabe, taip apie tai prisimena:

Man pasakė, kad esu pakėlęs maištą ir priklausau prie Vidurinės Lietuvos kariuo-
menės. Tuo įsakymu buvau užkluptas netikėtai. Į mano klausimą, man paaiškino, 
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kad maištas yra tik politinis manevras, kad tai daroma su vyriausiojo vado žinia ir 
įsakymu ir kad bendras vadovavimas pasilieka vyriausiojo vado rankose. 

Divizijos artilerijoje pirmąjį karininkų susirinkimą sušaukė artilerijos brigados vadas 
pulk. Orlovskis, kuris visus supažindino su uždaviniu. Tos žinios sudarė kuo geriausią 
nuotaiką, bet ir čia, kaip kitose dalyse, karininkai daug tą dieną pergyveno.

1 lietuvių gudų lauko artilerijos pulko I diviziono vadas kpt. Romiševskis sako: 

Kaip nusistatyti prie kalbamos akcijos, neturėjau jokio abejojimo. Nors nebūda-
mas vilniečiu, laikiau, kad Vilnius turi likti lenkišku, o antra, tokioj vadovybėje, kaip 
gener. Želigovskis, su kuriuo mane jungė tiek bendrų žygių, kaip Kubanė, Odesa, 
Besarabija ir eilė kautynių savam krašte, buvau įsitikinęs, kad kalbamas žygis yra 
reikalingas tėvynės labui. 

Man pavestas divizionas jau konkrečią žinią apie žygį į Vilnių sutiko labai noriai 
ir kaip vienas žmogus stojo dalyvauti. 

Tenka pabrėžti, kad 1 lietuvių gudų pulko I divizionas savo tradicijas sudarė dar Kuba-
nėje ir Odesoje, kur kovojo gen. Želigovskio vadovaujamas.

Labai tiksliai atpasakoja to laiko dvasią poručn. Eustachijus Misevskis (3 baterijos 
karininkas):

Karininkai tik tiek būkštavo, kad toks maišto kėlimas nebūtų palaikytas atsisaky-
mu klausyti įsakymų arba išdavimu, bet buvo kalbamasi, kad tai yra negalimas daly-
kas, nes eina visa divizija, tad tenka abejoti, kad visą diviziją patrauktų atsakomybėn. 

Prieš Vilniaus žygį neteko atsižvelgti į divizijos pašauktųjų kareivių elementą (daugu-
moje iš Mažosios Lenkijos), nors ir daug jų buvo eilėse, kadangi tuo tarpu tie pašauktieji 
neturėjo supratimo apie tos akcijos pobūdį. Tik vėliau, užėmus Vilnių, savosios ir svetimos 
propagandos, įkalbančios kareiviui „maištininko“ vardą, įtakoje, tas elementas buvo Vidu-
riniosios Lietuvos kariuomenei akmuo prie kojų.

Kitaip užtat ėjo tinkamos dvasios sudarymas dalyse iš savanorių divizijos. „Kresų“ 
dalims jau nereikėjo įžiebti karšto nusistatymo tai akcijai, kadangi jų kareiviai buvo kilę iš 
Vilniaus krašto, bet 201 pėstininkų pulkas buvo susidaręs daugumoje iš „Kongresówkos“ 
savanorių, tad į tą pulką turbūt buvo kreipiama daugiau dėmesio, tačiau apie tai žinių nėra.

216 lauko art. pulko divizione tas klausimas buvo kitaip pravestas. Reikia pasakyti, 
kad 95 % kareivių buvo kilę iš „kresų“, dalis iš jų buvę valdininkai, buvusios Rytų Žemių 
Valdybos (Zarządu Ziem Wschodnych) policininkai, be to, pav., 3 baterijoj buvo apie 20 
kareivių su aukštuoju mokslu, o apie 50 su brandos atestatais. Karininkų išvykimas iš ba-
terijos neatsiliepė kareivių dvasiai, apie ką prisimena poručn. dr. Kvaseborskis (tuo metu 
puskarininkis):

Gavome kitus karininkus su baterijos vadu podpor. Tokarčiku. Mes nuo to nepa-
krikome, tuo labiau, jog nieko nežinojome apie jų išvykimo priežastis. Dvasia buvo 
ir toliau gera ir visus gaivino troškimais eiti pirmyn. Apie tai, kad einame į Vilnių, 
kaip pakėlusi maištą dalis, niekas iš mūs kareivių nieko nežinojo ir didelis buvo mūsų 
nusistebėjimas, kai jau užėmus Vilnių, kažkokiame Vilniaus dienraštyje perskaitėme, 
kad pakėlėme maištą ir savavališkai įsiveržėme į Lietuvos teritoriją, tikslu išplėšti tą 
miestą iš lietuvių rankų. Apie ką nors panašaus nebuvo net kalbos. Tą faktą sutikome 
abejingai. 
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Nagrinėdami gen. Želigovskio dalių moralinį pasirengimą galime tvirtinti, kad jos buvo 
pilnai parengtos kautynėms. Tai padarė kareivių pasitikėjimas karininkais ir atvirkščiai, 
o taip pat uždavinio didumo ir svarbumo supratimas.

Todėl tai ir maršalas Pilsudskis vėliau pasakė: „Aš didžiuojuos, kad galėjau sustatyti 
kariuomenę ir pastumti ją į žygį taip, kaip to reikalavo sprendžiamasai momentas“.

Tačiau ta, žemesnių tarpe kylanti dvasia, dar nepasiekė ir neveikė Voronovą, kur buvo 
gen. Želigovskis su gen. Rzondkovskiu ir kitais aukštesniaisiais karininkais. Kai kurie iš 
tų karininkų ir toliau laikėsi savo nusistatymo neprisidėti prie tos akcijos, o buvo ir tokių, 
kurie pareiškė, kad eisią tik tuomet, kai turėsią nors šešėlį aukštesnio įsakymo; visi kartu 
tokioje dvasioje veikė gen. Želigovskį.

Be minėtų veiksnių tenka atsižvelgti dar į vieną. Mat aukštesniesiems karininkams 
neabejojamai padarė įtakos atvykimas iš Vilniaus svetimų valstybių karininkų. Apie tą 
faktą praneša I lietuvių gudų divizijos operatyvinis dienoraštis:

10 val. 30 min. atvažiavo iš Vilniaus delegacija iš pranc., anglų ir liet. karininkų, 
sužinoti, kodėl mūsų divizija, neatsižvelgdama į ginklų sustabdymą tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, slenka pirmyn. Štabo viršininkas telefonu įsakė delegaciją užlaikyti. At-
vykus gen. Rzondkovskiui 14 val. delegacija dar užlaikyta, paskum gen. Želigovskio 
įsakymu išleista į Vilnių. 

20 valandą buvo suredaguotas ir gen. Želigovskio pasirašytas įsakymas žygiui į Vilnių, 
bet tuo metu kilo krizis, kuris pasireiškė duoto įsakymo vykdymo valandos atšaukimu.

Tad naktį iš spalių 7 į 8 d. Vilniaus vadavimo istorijoj įvyko persilaužimas.
Dėl kai kurių vadų svyravimo, o dar labiau atsisakymo dalyvauti, gen. Želigovskis nerado 

kitos išeities, kaip tik kreiptis ten, iš kur buvo gavęs uždavinį.

Krizis 

„Viskas ėjosi kuo geriausia“ – pranešinėjo mjr. Stamirovskis pulkininkui Zamorskiui – 
„o čia visiškai netikėtas dalykas“.

Naktį iš X. 7 į 8 d. pulk. Zamorskis telegrafavo į Belvederį, prašydamas pranešti vy-
riausiojo vado žiniai: 

Majoras Stamirovskis telegrafuoja iš Lydos, kad tik ką jam skambino telefonu gen. 
Želigovskis, kurį ištiko labai svarbios komplikacijos ir jų, kaip tvirtina, nepajėgiąs 
pašalinti savo autoritetu. Jis būtinai prašo aukštesnio autoriteto. Tos komplikacijos 
yra kariško pobūdžio. 

Iš tolimesnio pasikalbėjimo sekė, kad mjr. Stamirovskis siūlė, jog „gen. Sikorskis paimtų 
iniciatyvą į savo rankas ir įsakymų keliu klausimą tučtuojau sutvarkytų“.

Toliau pulk. Zamorskis pranešė: 

Stamirovskis šiandien iš ten grįžo. Komplikacijos, kurias jam pranešė, yra visai 
netikėtos; viskas buvo kuo geriausia. Sprendžiant iš to, ką pranešė gen. Želigovskis, 
klausimas yra labai rimtas. Tiesa, gen. Želigovskis kalbėjo labai bendrais bruožais, 
bet yra aišku, kad iškilo rimti abejojimai tarnybinio pobūdžio. Ryšy su bendros si-
tuacijos visuma, gavau įspūdį, kad klausimas negali būti nė valandėlei atidedamas. 
Gen. Sikorskis turi viską prisiimti sau. Mūsų sprendimas turi prieiti išvados arti-
miausiomis valandomis, nes kitaip viskas gali labai susikomplikuoti. Stamirovskis į 
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mano klausimą smulkiau paaiškinti tas komplikacijas, tik tiek pridūrė: „kad dalyviai 
jau bijosi patekti į labai sunkią padėtį karišku atžvilgiu ir prašo kariškų įsakymų“. 
Netenka abejoti, kad tai yra nevykusiai pradėto veiksmo išvada, bet to per keletą 
valandų nepavyks atitaisyti. 

Tas pranešimas buvo patiektas maršalui Pilsudskiui ir greitai su rezoliucija: „Tegu Si-
korskis važiuoja“ buvo grąžintas vykdyti.

X. 8 d. 2 val. 30 min. por. Pudelek iš generalinės adjutantūros Belvederyje, pulk. Za-
morskiui pranešė:

Gen. Sikorskis turi tučtuojau išvykti ir vietoje klausimą ištirti. Maršalas pasakė, 
kad telegramos turinys jam nesuprantamas ir kitų nurodymų tuo klausimu nedavė. 

Tuo remdamasis pulk. Zamorskis pasiuntė mjr. Stamirovskiui ir gen. Sikorskiui sekančią 
telegramą:

Mjr. Stamirovskiui 2 armijos štabe 
Iš vyriausiojo vado vyr. būstinės. 
Vyriausias vadas įsakė tą klausimą, apie kurį telegrafavote, sutvarkyti gen. 

Sikorskiui. Įsakymas apie tai taip pat kartu siunčiamas gen. Sikorskiui. Maršalas 
pareiškė, kad jūsų pasikalbėjimo turinys jam nesuprantamas. Reikia duoti gen. Si-
korskiui aiškų vaizdą, kas ten darosi.  

Papulk. Zamorskis.

Generolui Sikorskiui buvo pasiųsta tokia telegrama: 

Vyriausioji būstinė.    Skubiai įteikti.
X. 8 3 val. 25 min. 
Gen. Želigovskis praneša apie įvykusias žinomam klausime komplikacijas, kurių 

jis pats išspręsti nepajėgiąs. Tos komplikacijos yra kariško pobūdžio. Labai neaiški 
žinia apie tai per majorą Stamirovskį pasiekė vyriausiąją būstinę. 

Vyriausias vadas įsakė ponui generolui neatidėliojant nuvykti į I liet. gudų divizijos 
stovėjimo vietą ir galutinai tą klausimą sutvarkyti. To klausimo smulkmenas praneš 
mjr. Stamirovskis. 

Gauna 3 armijos vadas ir mjr. Stamirovskis 2 arm. štabe. 
Nr. 306/III       Papulk. Zamorskis.

Pagaliau X. 8 ryto jau įvyko krizio susilpnėjimas ir persilaužimas, apie ką pulk. Za-
morskis pranešė į Belvederį:

Gen. Sikorskis sugrįžo iš Voronovo, kur buvo nuvykęs dėl kai kurių ten įvykusių 
nesusipratimų. Kliūtys tapo nugalėtos. Tas įvyko iš prigimto vyriausių veikėjų loja-
lumo. Rezultate išvyko 3 voros: viena keliu Juryzdyka–Rudniki, antra Drobiszany–
Dejnowo, trečia – Woronów–Jaszuny. Vakare turėjo pasiekti Mereczanka upės liniją. 

Tame išsprendime trūksta gen. Sikorskio ir gen. Želigovskio pasitarimo pėdsakų. I 
lietuvių gudų divizijos štabo viršininko žiniomis, gen. Sikorskis pabrėžęs, kad „tai reikia 
atlikti“. Bet gi žinome tos akcijos paskutiniojo patvarkymo rezultatus, kurie per keliolika 
valandų spaudos komunikatų pavidale, pasklido ne tik po visą kraštą, bet ir užsienį.
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Tie komunikatai skambėjo taip:

Lenkų kariuomenės vyriausioji vadovybė gavo iš armijos vado gen. Sikorskio 
sekantį pranešimą: 

Visos pastangos nustatyti ryšius su gen. Želigovskio grupe nepavyko. Tiktai po 
pietų atsitiktinai telefonų stotyje atsiliepė gen. Želigovskio grupės štabas ir tos grupės 
štabo viršininkas plk. Bobickis asmeniškai pateikė mjr. Stamirovskiui du sekančius 
pranešimus, kuriuos čia žodis į žodį skelbiame: 

Armijos vadovybei į rankas. Slaptai. Labai skubiai.
Apsvarstęs, kad su Kauno vyriausybe sudarytų paliaubų linijomis, mus, Vilniaus, 

Gardino ir Lydos kraštų gyventojus, mūsų kraštą, kartu su lenkišku Vilniumi, jau iš 
kalno ir mūsų nenaudai, priskiria lietuviams, nutariau su ginklu rankoje ginti mano 
Tėvynės gyventojų apsisprendimo teisę ir paėmiau vyriausią vadovybę kareivių, 
kilusių iš tų žemių. 

Negalėdamas veikti prieš savo sąžinę ir pilietiškus jausmus, su pasigailėjimu 
atsisakau nuo tarnybos pareigų ir vadovavimo grupei. 

Drausmėje išauklėti ir Tėvynės išvadavimo idėjai ištikimi manęs priklausą vadai 
ir kariuomenė klauso mano įsakymų, o likusioms dalims prašau duoti tiesioginis 
įsakymus. 

X. 8.      Generolas Želigovskis.

Panašiai skambėjo ir plk. Bobickio pranešimas, kuris buvo gen. Sikorskio patiektas ir 
paskelbtas spaudos komunikate. Toliau gen. Sikorskis pranešė:

Atsižvelgdamas į padėties svarbumą, mjr. Stamirovskis, nepaisydamas gautų 
pareiškimų, prašė pulk. Bobickį pranešti, kokioje padėtyje dabar yra gen. Želigovskio 
dalys, į ką gavo sekančių informacijų: 

Gen. Želigovskio dalys 15 val. buvo tarp Vakos ir Vilniaus, o 17 val. užėmė Vilnių. 
Gen. Želigovskį priėmė Vilniuje prancūzų gubernatorius, siūlydamas miestą 

padaryti laisvą. 
Gen. Želigovskis su tais pasiūlymais absoliučiai nesutiko. 

Savo pranešimą gen. Sikorskis pabaigė taip: 

Dėl gen. Želigovskio ir jo dalių aiškiausio maišto, prašau vyriausiąją vadovybę 
kaip galima greičiau nuspręsti, kaip turiu visame šiame klausime pasielgti.

Tame gen. Želigovskio veikimo aptarime gavome pavadinimą „maištas“.
Aprašytoje įvykių eigoje jau galime matyti, kaip neapsakomai atsakingą uždavinį pri-

siėmė gen. Želigovskis. Matėme, kad nei vyriausias vadas, nei gen. Sikorskis negalėjo jam 
duoti oficialaus įsakymo ir todėl visas atsakingumas už veikimą krito ant gen. Želigovskio. 
Čia ir glūdi gen. Želigovskio žygio didybė. Pilnai suprasdamas savo žygį, neatsižvelgdamas 
į artėjančius sunkumus, gen. Želigovskis pradėjo vykdyti uždavinį.

X. 8 divizijos operatyvinis dienoraštis aptaria taip: „Atvažiavo Tautų Sąjungos, o taip 
pat lietuvių vyriausybės delegacija. Generolas nesikalba. Ji užlaikyta. Divizijos štabe buvo 
3 armijos vadas gen. Sikorskis, kuris stengėsi sulaikyti mūsų žygį ir nepaklusnumą“.
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Įsakymas žygiui į Vilnių

X. 6 d. I lietuvių gudų divizijos dalys pasiliko užimtose vietose Bieniakonie, Posolcze ir 
Koniuchy apylinkėje. Kairėje nuo divizijos Eišiškių apylinkėje veikė III kavalerijos brigada, 
ten taip pat susirinko atvykusios iš savanorių divizijos dalys. Tą dieną III legionų divizija 
žygiavo Soly ir Župrany kryptimi, kuriuos netrukus turėjo užimti.

I lietuvių gudų divizijos dalių nuotaika buvo labai gera, o Vilniaus pulko vadas mjr. 
Bobiatinskis savo pulko morališką stovį pavadino „puikus“.

X. 7 visos dalys pasiliko, laukdamos svarbių įvykių, kurie turėjo jiems dalyvaujant įvykti. 
I liet. gudų divizijos operatyviniam dienorašty tą dieną užrašyta:

X. 7 dalys su džiaugsmu sužinojo, kad nutartas žygis į Vilnių. Gautas gen. Želi-
govskio įsakymas, kuriuo sudaroma operatyvinė grupė lietuviams iš mūsų krašto 
išmesti. Nekantriai laukiama įsakymo žygiui. 

Gautas įsak. žodžiu 10 val., raštu Nr. 5/op. 20 val. 

Tačiau iš aukščiau sakyto žinome, kad X. 7 ir naktį iš X. 7 į 8 sprendimai dar svyravo, 
bet tas dalių nepasiekė. X. 7 d. 20 val. gen. Želigovskis išleido sekantį įsakymą.

Gen. Želigovskio oper. grupės    Woronowo 1920. 7 d. 20 val.
štabas Nr. 5/op.

Operatyvinis įsakymas.
Žemėlapis 1:100 000

I. Linijoj Małe Salki–Małe Sołeczniki–Złoukszty–Turgiele liet. 4 p. p. dvi kuopos. 
Liet. 4 p. p. branduolys į žiemius nuo Wisińczy. Nepatikrintomis žiniomis neva turėjo 
atvykti į Vilnių trys pulkai vokiečių savanorių. 

II. I liet. gudų brigada dabartinėje sudėtyje, išvykusi 1920. X. 8 d. 6 val.*), eis į 
rajoną Tereszyszki–Sližuny– Halino, apsisaugodama Wielkopole–Porudomino, ir 
nustatydama iš kairės ryšius su mjr. Kościalkovskio dalimi, kuri 1920. X. 8 pasieks 
Žydaryno–Popiszki–Rudniki rajoną. 

II. I liet. gudų brigada dabartinėje sudėtyje, išvykusi 1920. X. 8 d. 6 val.*), eis į 
rajoną Tereszyszki–Sližuny–Halino, apsisaugodama Wielkopole–Wojcieszuny–Czety-
rki, apsisaugodama savo dešinįjį sparną ir sudarydama ryšius su 3 raitų šaulių pulko 
2-u eskadronu Aboryszkiuose.

III. I liet. gudų brigados štabas – Šližuny. 
II liet. gudų brigados štabas – Jaszuny.
Liet. gudų divizijos štabas ligi 1920. X. 12 val. – Woronowo, vėliau vyksta į Jaszuny.
3-ias eskadronas, radijo stotis, šarvuotų autom. būrys ir tarnybos komandos – 

Jaszuny. 
IV. Lauko ligoninė 305 Nr. iki 12 val. paliv. Borce, paskum žygiuoja keliu pro Wo-

ronów-Wielkie Soleczniki į Male Soleczniki. Amunicijos gurguolė vyksta keliu pro 
M. Soleczniki į Jaszuny. 

Gauna: I liet. gudų brigada. 
   II liet. gudų brigada. 
  I liet. gudų art. brigada. 
  III esk. 3 rait. šaulių pulko.
  I liet. gudų sap. bat.
  Auto šarv. būrys.
       gen.  ppor.  Želigovskis 
        Armijos vadas.
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Įsakymas jau buvo paruoštas, o svyravimai tačiau dar tebebuvo. Dėl tos priežasties saky-
tą įsakymą siunčiant priklausančioms vadovybėms, buvo ant jo uždėtas sekantis prierašas:

*) Valanda bus pranešta atskirai. 6 val. viskas turi būti parengta ir laukti įsakymo. 
Įsak. tikras. Podchor. Kintopf. 

Taip praėjo X. 7 diena. Vėlai vakare generolai ir divizijos štabo karininkai nuėjo gulti, 
vis dar jausdami netikrumą. Tik X. 8 ryto generolai Želigovskis ir Rzondkovskis pabudę 
patys sau sušuko: „Einame“.

X. 8 gen. Želigovskis išleido savo įsakymą Nr. 1 sekančio turinio:
Viduriniosios Lietuvos kariuomenės    1920 m. spalių 8 d.
Vyriausioji vadovybė

Įsakymas Nr. 1
Viduriniosios Lietuvos kareiviai ir gyventojai! 
Gardino ir Lydos žemės po tiek daug sunkenybių ir aukų išlaisvintos nuo laukinių 

bolševikų gaujų ir Vilnius, prieš kurį Lenkijos sąjungininkė Santarvė sulaikė lenkų 
eiles, bolševikų-lietuvių sutartimi, to krašto gyventojams nedalyvaujant, atiduoti 
Lietuvių vyriausybės viešpatavimui. 

Santarvės komisija, ten kažkur Suvalkuose, be mūsų balso taip pat nori jų likimą 
spręsti. 

Su tuo sukti negalime. 
Su ginklu rankose apginsime teisę patys apsispręsti.
Mūsų teisės ir garbės vardan priimdamas vyriausiąją vadovybę, bendrai su Jumis 

išvaduosim mūsų žemę nuo įsiveržusiųjų, kad sušaukti Vilniuje tų žemių steigiamąjį 
seimą, kuris vienas spręs jų likimą. 

Tų žemių, sudarančių Viduriniąją Lietuvą, valdymui, šaukiuosi į šio krašto gyven-
tojus, kad užtikrinti santaiką, ramumą ir tvarką. 

To vardan – pirmyn! 
Aušros Vartų Dievo motina telaimina mūsų tyrus siekimus. 
       Generolas Želigovskis, 
     Viduriniosios Lietuvos kariuomenės 
      vyriausiasis vadas. 

Priklausančių vadovybių įsakymai 

Naktį iš X. 7 į 8 vadai išleido savo įsakymus, nepažymėdami tačiau pakeitimo pagal 
prierašo ant gen. Želigovskio įsakymo.

I lietuvių gudų brigados vadas 22 val. 30 min. išleido savo įsakymą Nr. 388 op., kurį pulkų 
vadai gavo: Minsko p. X. 7 d. 24 val., o Vilniaus p. – X. 8 d. 0 val. 5 min. I liet. gudų brigados 
vadas pulk. Bejnaris savo įsakyme pakartojęs smulkiai gen. Želigovskio įsakymą, pats įsakė:

3 raitųjų šaulių pulko 1 eskadronui išvykti 6 val. ir žygiuoti Lydos keliu iki smuklės 
Smolana. Iš čia eskadrono dalis turėjo vykti kryptimi ant Popiškių ir Rudnikų, kad su-
darytų ryšius su mjr. Koscialkovskiu, o likusioji eskadrono dalis turėjo vykti kryptimi 
Wruczyszki, kad priėjus kelio persikirtimą su geležinkeliu, jį sugadintų tikslu užkirsti 
šarvuotam traukiniui praėjimą;

Minsko pulko avangardas turėjo išvykti keliu 6 val., o 6 val. 30 min. – likusioji pulko 
dalis su baterija. 7 val. Minsko pulko užpakaly turėjo išvykti Vilniaus pulko I batalionas su 
likusiomis 1 liet. gudų pulko I diviziono baterijomis, o 7 val. 30 min. likusioji brigados dalis.
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II brigados vadas pulk. Ribickis savo įsakymą išleido X. 7 d. 23 v. 30 min., kuriame įsakė:
6 val. turėjo išvykti 3 raitųjų šaulių pulko 2 eskadronas keliu Wielkie Liepie, Pietraszki, 

Jankuny iki Turgiele, apsaugodamas brigados dešinįjį sparną ir palaikydamas ryšius su 
III pėstininkų legionų divizija;

Naugarduko pulkas, papulk. Vaskevičiaus vadovaujamas, kaipo dešinioji brigados vora, 
su priskirta 7 baterija 6 val. turėjo vykti iš Bieniakonie ant Wielkie ir Małe Soleczniki ir 
Jaszuny, kad pasiektų Wojcieszuny rajoną;

Gardino pulkas (su priskirta baterija), papulk. Bohaterevičiaus vadovaujamas, 6 val. 
turėjo vykti iš Posolcze ant Skubiaty, Volw. Jaszuny ir „energingu judesiu“ turėjo pasiekti 
Kiejdzie rajoną.

Mjr. Koscialkovskis kartu su gen. Želigovskio įsakymu (Nr. l/op. iš X. 7 d.) apie paėmi-
mą grupės vadovybės, gavo taip pat uždavinį X. 8 d. pasiekti Rugniki–Žegaryno–Popiszki 
rajoną. Tuo tikslu X. 8 d. 6 val. turėjo išvykti iš dabar užimamo rajono. X. 7 d. 21 val. mjr. 
Koscialkovskis, kaip „Zyndramo grupės“ vadas, išleido savo pirmąjį operatyvinį įsakymą, 
kuriuo pirmiausia reorganizavo savo dalis. Prie 2 Vilniaus pulko (buvusio 201 p. p.) sudėties 
kaip III batalionas prijungtas kpt. Kaufer-Visnievskio vadovaujamas „kresų“ batalionas. 
Rotm. Krulikovskio kavalerijos būrys, prijungtas prie rotm. Lozinskio kavalerijos divizio-
no, kaip 2 eskadronas, o iš likusios kavalerijos dalies (be arklių) sudaryta štabo komanda, 
podpor. Kruk-Strzeleckio vadovaujama. Avangarde turėjo vykti rtm. Lozinskio divizionas, 
kuris turėjo užimti perėjimus per Wisińczy upę, o paskum per Merkio upę ir išlaikyti juos 
net iki pėstininkų atvykimo. 17 val. avangardas turėjo pasiekti Popiszki–Mikaszuny rajoną. 
Savo įsakymą mjr. Koscialkovskis pabaigė taip:

Su paimtaisiais į nelaisvę reikia elgtis gerai, atsimenant, kad tik svetimųjų įtaka 
pastatė juos į mūsų priešų eiles. 

Gen. Želigovskio grupės sudėtis ir gausingumas parodytas lentelėje.
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Žinios apie priešą*)

Žinios apie Lietuvos ginkluotas jėgas nebuvo tikslios, kadangi atsitraukimo laikotarpy 
nutrauktas buvo nuolatinis sąrašų vedimas. Tiktai rugpjūčio pabaigoje pradėtos sustatinėti 
žinios apie Lietuvių kariuomenę. Tada Lietuvos ginkluotų jėgų buvo nustatyta apie 40.000 
žmonių ir 100 pabūklų. Vėlesniais smulkesniais duomenimis (1920 m. lapkričio mėn.) tas 
skaitmuo buvo nustatytas 18–19.000 durtuvų ir apie 100 pabūklų.

1920 metų spalių mėn. Lietuva turėjo 3 pėstininkų divizijas ir formavo 4 diviziją. Divi-
zija buvo sudaryta iš 3 pulkų po 3 batalionus (3 šaulių kuopos ir 1 kulkosvaidžių kuopa su 
9 kulkosvaidžiais). Šaulių kuopoj turėjo būti 4 karininkai, 17 puskarininkių ir 145 eiliniai 
(162 durtuvai).

Du kavalerijos pulkai (gusarų p. ir dragūnų p. (Sic!) atstovavo visą Lietuvos kavaleriją. 
Kavalerijos pulkai turėjo po 6 eskadronus.

Lietuvių kariuomenės organizavime dalyvavo vokiečių, prancūzų ir anglų karininkai. 
Lietuvių kariuomenės kautynių vertė nebuvo aukšta, kadangi daugumoje vokiečių išmoks-
linti karininkai, kurių patyrimas rėmėsi didžiojo karo praktika, nenusimanė manevriniame 
kare, ką pabrėžia susidūrimai su lenkais Suvalkijoje. Mundiravimas ir maitinimas buvo 
labai geras.labai geras.

Bendroji padėtis prieš žygį į Vilnių, tuomet turėtomis žiniomis buvo, kaip atvaizduota 
1 schemoje. Bendrais bruožais tas atitiko tikrenybę.

Nuo X. 5 lig 8 d. I liet. gudų divizijos štabe surinktas pluoštas naujų žinių apie priešą, 
be to nuodugniai išaiškinta priešo dislokacija prieš I liet. gudų divizijos frontą. Tas žinias 
mokėjo ieškoti, jas rinkti ir sustatinėti, podchor. Kintopfo tobulai vedama, divizijos informa-
cijų referentūra, kuriai be to, nekartą padėjo laimingas atsitikimas. X. 7 divizijos telegrafo 
kuopos seržantas Sikora, sudarydamas ryšius su brigadomis, pastebėjo ant geležinkelio 
linijos gulinčius telegrafo laidus, kuriuos sujungęs, savo aparatu nugirdo lietuvių vadų 
pasikalbėjimus iš pirmosios linijos net iki Vilniaus.

*) Vilniaus pagrobimo 
metu lenkų turėtos 
žinios apie lietuvių 
kariuomenę, kaip 
prisipažįsta lenkai ir 
kaip mato pats skai-
tytojas, buvo labai 
netikslios. Vertėjas. 
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*) I liet. gudų divizijos 
vadovybės rap. 
Nr. 106 iš X. 8 d. 11 v. 
30 min. 

42–43 p. Lietuvos 
kariuomenės 
penktojo pėstininkų 
pulko 3-ioji kuopa 
apkasuose už Vievio. 
1920 m. L. Matke-
vičiaus nuotrauka. 
LCVA.

Tomis žiniomis remiantis, X. 7 nustatytos tikslios sekimo ir 4 pėst. pulko I bataliono 
kuopos dislokacijos linijos – Małe Sałki–Małe Soleczniki, kas buvo patiekta generolo Že-
ligovskio įsakyme Nr. 5. Kaip matome, buvo tai silpnos jėgos, kadangi be to bataliono X. 7 
atvyko iš Vilniaus lietuvių 4 p. pulko II batalionas ir atsistojo atsargoj Jaszuny, kur sustojo ir 
jo štabas. Pulko štabas buvo Vilniuje. Rudnikų apylinkėje veikė 1 gusarų pulko eskadronas. 
Be tų jėgų Vilniaus įguloje pasiliko: 7 pėst. pulkas, 9 p. p. du batalionai, 4 pėst. pulko III 
batalionas, 1 gusarų pulko 2 ir 4 eskadronai ir dvi baterijos. Valkininko apylinkėje veikė 
3 pėst. pulkas. Smurgainių, Švenčionių ir Svyrio apylinkėse buvo dar smulkios lietuvių 
dalys, kurios laikė ryšius su bolševikų dalimis.

Tuo metu Vilniuje buvo daug lietuvių įstaigų, čia turėjo savo rezidencijas Prancūzų ir 
Anglų kariškos misijos, tų valstybių atstovybės, o taip pat Vokiečių, Latvių, Estų ir kitos 
atstovybės. Lietuvių nuotaika buvo įtempta, o dar labiau buvo įtempta Vilniaus lenkų visuo-
menės nuotaika. Į lenkų dalis prasiskverbdavo iš Vilniaus žinios, pabrėžiančios gyventojų 
karštą laukimą lenkų atvykstant.

„Ar toli yra lenkai?“ – klausė viename laiške kažkoks skautas iš Vilniaus – „išvaduokit 
mus nuo priešo“.

Spalių 8 d. įvykių eiga 

X. 8 rytą I liet. gudų divizijos dalys, kurios lig šiol buvo užėmę Gierwiszkil–Koniuchy–
Bieniakonie liniją, pasiruošė žygiui ir 6 val. išvyko žiemių kryptimi.

Lydos keliu pro Sližuny ant Parudomino ištraukė Minsko pulkas, mjr. Černich vado-
vaujamas. Į Minsko pulko avangardą išėjo poručn. Čučelovičiaus 1 eskadronas. Minsko 
pulko voros užpakaly, 2 km atstume žygiavo Vilniaus pulko I batalionas (gen. št. papulk. 
Volkovickio), kartu su 1 liet. gudų art. pulko I divizionu (be vienos baterijos, kuri ėjo su 
avangardu). 6 val. 45 min. paskui Minsko pulką išėjo visas Vilniaus pulkas ir mjr. Matčins-
kio batalionas.

II brigada žygiavo dviem vorom: Gardino pulku pro Skubiaty ant Jaszuny, jo avangar-
de ėjo II batalionas, ir Naugarduko pulku, turinčiu avangarde II batalioną – pro Małe ir 
Wielkie Soleczniki link Jaszuny.

Kartu su II brigada žygiavo 3 raitųjų šaulių pulko 2 eskadronas. Kiekviena II brigados 
vora gavo po vieną bateriją netarpinei paramai.

7 val. 30 min. mjr. Koscialkovskio grupės avangardas (rotmistro Lozinskio divizionas) 
išvyko iš Połstoki–Dejnowo apylinkės ir pro Rudniki girią patraukė Rudniki kryptimi.

I liet. gudų divizijos štabas liko Voronove, iškišdamas į Biniakonius žinių rinkimo 
punktą.

Visų dalių judesys pradžioje vyko be kliūčių, kas ir buvo numatyta, kadangi lietuvių 
sekimo linija buvo kelių kilometrų atstumu nutolusi nuo mūsų išeities punktų. Tiktai 8 val. 
Vilniaus pulko avangardas Bogumiliszki apylinkėje sutiko smulkius junginius, kurie ją, 
ir Małe Sałki pasiekusį kavalerijos eskadroną, apšaudę, atsitraukė į žiemius. Paskui besi-
traukiantį priešą, nuėjo I brigados vora ir 9 val. 30 min. por. Čučelovičius (1 eskadronas), 
perėjęs Wisińcza upelį, nuo Skierdziuny nujojo Rudniki kryptimi. Minsko pulkas tą pačią 
valandą taip pat perėjo Wisincze upelį ir nuėjo Mižuny pusėn. Tuo metu nugirstas lietuvių 
karininkų pasikalbėjimas, duoda vaizdą, kas darėsi priešo pusėj*):

Ltn. Goldbergas (4 p. p. 1 kuopos vadas) nuėjo su savo kuopa nežinoma kryptimi. 
Lenkų artilerija šaudo į Stasily kaimą. Lenkai su artilerija ir didelėmis pėstininkų 
jėgomis apeina mūsų dešinįjį sparną. Mes traukiamės ant linijos Rudniki–Jaszuny.
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Kaip sekė iš tolimesnio 3 kuopos vado pasikalbėjimo su bataliono vadu, 1 kuopa turėjo 
trauktis į Stasily, bet ten jau susitiko su lenkais. Gavęs tuos pranešimus 4 pėst. pulko I ba-
taliono vadas iš Jaszuny 10 val. pranešė divizijos (pulko?) vadovybei, tarp kitko sakydamas:

Kautynės prasidėjo. Lenkai didelėmis voromis apeina mūsų dešinįjį sparną. Lenkų 
artilerija apšaudo Stasily st. Ryšių su 1 pėst. p. nėra. Kairiame sparne ramu. 

Į tai divizijos vadovybė 10 val. 40 min. pranešė: 

Rezervas užima liniją Rudniki–Jaszuny. I bataliono štabas persikelia į Parudomino 
kaimą. Iš Vilniaus į Jaszuny išėjo traukinys. 

Netrukus priešas pajuto II brigados judesį. Gardino pulkas susidūrė su lietuviais ant upės 
Wisińcza prie Skubiaty ir, juos nustūmęs, nuėjo Jaszuny pusėn. 10 val. 30 min. Naugarduko 
pulkas susikirto su priešu ties Małe Soleczniki, kas tačiau jo žygio nesulaikė.

Tuo tarpu mjr. Koscialkovskio grupė kiek pavėlavo, kadangi ji turėjo atlikti už visą grupę 
ilgesnį kelią; 11 v. 30 min. vyriausioji vora sustojo ties Wisińcza papietauti. Ją saugojo rtm. 
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Lozinskio kavalerija, kuri pasiruošus liko girioje. Mjr. Koscialkovskio užpakalį iš vakarų 
Zubiszki–Joduriszki–Misztuny linijos pridengė 11 pasienio šaulių pulkas (II rait. brigada).

Tikrasis gen. Želigovskio dalių susikirtimas įvyko tik prie Merkio upės. Anksčiausia priėjo 
prie upės Minsko pulkas, kuris I-ju batalionu pasiekė upę Sližuny apylinkėje 11 val. 30 min. 
Pulko vadas prašė leisti sustoti pulkui papietauti. Tačiau tai turbūt, neįvyko, kadangi 11 val. 
30 min., atvykęs į pamiškę prieš Sližuny pulk. Bejnar davė įsakymus tolimesniam veikimui, 
neatsižvelgdamas į tai, kad lig šiol nenustatė ryšių nei su II brigada, nei su mjr. Koscialkov-
skiu. Toje padėtyje plk. Bejnar ryžosi pasiųsti Minsko pulko III batalioną apsupti lietuvių 
dešinįjį sparną. Tas batalionas turėjo prie Aszkelejta pereiti per Merkį ir pulti Jaszuny stoties 
kryptimi. 12 val. pulk. Bejnar įsakė Vilniaus pulkui prisiartinti į Dejnowo kaimo apylinkę. 

Įvyko nedidelis susirėmimas su lietuviais ir 12 val. 45 min. mjr. Černich pranešė I bri-
gados vadui, kad pulkas perėjęs upę, slenka tolyn. 13 val. 40 min. plk. Bejnar tas žinias 
persiuntė II brigados vadui. Tuo laiku Minsko pulko III batalionas tarp Aszkelejta kaimo 
ir Soly susitiko su por. Čučelovičiaus eskadronu, kuris lig šiol be pasekmių stengėsi Ru-
dniki apylinkėje susirišti su mjr. Koscialkovskiu. Dvi jojos išsiųstos į Rudnikų pusę buvo 
apšaudytos toje apylinkėje besančio priešo. 14 val. por. Čučelovičius išsiuntė trečią joją. Iš 
tikrųjų priešas dar tebesėdėjo Rudnikuose ir tik 15 val. rtm. Lozinskis užėmė Rudnikus, 
išvydamas priešą skaičiuje 40 durtuvų ir 2 kulkosvaidžių.

Apie 14 val. prie Merkio pradėjo kautynes II brigada. Naugarduko pulko II batalionas, 
eidamas avangarde, išėjęs iš miško prieš Jaszuny, buvo priešo, užimančio poziciją prie 
Merkio upės žiemių kranto, apšaudytas šautuvų ir kulkosvaidžių ugnimi. To bataliono va-
das nukreipė dvi kuopas esančio prieš Jaszuny tilto kryptimi, o trečiąją – Czetyrki kaimo 
kryptimi. 14 val. 30 min. 7 baterija, užėmusi kautynių poziciją prie miško prieš Jaszuny, 
atidarė ugnį į Jaszuny ir Czetyrki kaimo apylinkę. Tačiau II bataliono puolimas pradžioje 
nedavė rezultatų, tai turbūt todėl buvo pastumta Naugarduko pulko III bataliono viena 
kuopa į rytus nuo Czetyrki kaimo su tikslu apeiti priešo kairįjį sparną.

Gardino pulko III batalionas, kuris tuo laiku ėjo pulko avangarde, pasiekė Jaszuny 
apylinkę ir taip pat susikirto su priešu. 15 val. 20 min. II brigados vadas, kuris tuo laiku 
buvo Gaj kaime, pranešė I brigados vadui, kad jo pulkai kaunasi prie Jaszuny, ir pridūrė: 
„jei yra galima, prašau pasiųsti nedidelę dalį ant Kiejdzie, su tikslu atkirsti kelią ir suda-
ryti pavojų užpakaliui. Forsavęs Merkį, Lydos vieškeliu persekiosiu besitraukiantį priešą“.

Tų kautynių metu atvyko į pirmąją liniją gen. Želigovskis, kuris betarpiškai veikė puo-
lančius Gardino pulko kareivius.

Netrukus jau Gardino pulko III bataliono kuopa perėjo pro Jaszuny dvarą, o kita – per 
upę. Naugarduko pulko II bataliono dvi kuopos, nežiūrėdamos į stiprią ugnį, prisiveržė 
prie tilto ties Jaszuny, o tuo pat laiku 6 kuopa vėl patraukė pulti 5-tą kuopą ir abi forsavo 
Merkį prie Czetyrki. Visame bare visos dalys išstūmė priešą, tarp kitko ant susikirtimo 
vieškelio su geležinkeliu, Minsko pulko batalionas atvyko pirmiau negu kavalerija. Lietuvių 
4 pėst. pulko du batalionai, palikdami lenkų rankose šiek tiek belaisvių ir paimtos karo 
medžiagos, atsitraukė žiemių kryptimi. Lietuvių vadai pranešinėjo į Vilnių: „Lenkai eina 
į ataką, kaip girti, nieko nebijo, išskiriant stiprią ugnį“. Pulkų nuostolius sudarė po keletą 
užmuštų ir keliolika sužeistų. Paimtieji į nelaisvę lietuvių karininkai ir kareiviai, nuginkla-
vus buvo siunčiami atgal į Vilnių, kad, kaip Gardino pulko vadas praneša, jie neštų žinią, 
jog lietuvių gudų divizija nenori su lietuviais karo, bet tik, pasibaigus karui su bolševikais, 
grįžta į savo namus ir šeimas.

Tuo metu, kai I brigados dalys pasiekė Tereszyszki ir Halino apylinkę, dalis priešo, 
II brigados išstumto nuo Jaszuny, traukėsi mišku į žiemius. Prie Halino kaimo lietuviai 
susidūrė su Vilniaus pulko gen. št. papulk. Volkovickio vadovaujamu I batalionu ir buvo 
išsklaidyti, tarp kitko čia jų daug pateko į nelaisvę.



2018 4 (26)   Nepriklausomybės sąsiuviniai 

46

To veikimo metu mjr. Koscialkovskio pėstininkai tik artinosi prie Rudnikų ir buvo taip 
perėjimo per girią nuvarginti, kad mjr. Koscialkovskis pranešė, jog tolimesniam žygiavi-
mui tiks tiktai po 6 valandų poilsio. Po pietų pas mjr. Koscialkovskį atvyko kpt. Prystor ir 
p. Meištavičius.

17 val. 20 min. gen. Želigovskis pasiuntė žinią I liet. gudų divizijos vadovybei: 

Nr. 1      1920 m. X. 8 d. 17 v. 20 min. 
I liet. gudų divizijos vadovybei

I. Per Mereczanką persikelta 16 v. 3 min.
Jaszuny priešas pasipriešino. Ligi šiol laiko užėmęs aukštumą 10 km į rytus nuo 

Jaszuny. Pasiųstas batalionas likviduoti.
Savo dalys užima paskirtą rajoną. Po trumpo poilsio įsakau žygiuoti toliau tikslu 

dar šiandien užimti Vilnių bei sučiupti į savo rankas persikėlimus per Waką.
II Divizijos štabas ryt dieną, žinoma, persikels į Jaszuny.
III. Tučtuojau skubiu maršu pasiųsti mano žinion šarvuotus automobilius su bū-

rio vadu ir visu personalu. Kryptis: vieškelis Wielkie ir Małe Soleczniki, Jaszuny iki 
kaimo Kiejdzie. Automobilius gaus dispozicijon plk. Rybicki. 

Gen. Želigovskis.
Divizijos štabas, persikėlęs į Jaszuny, apsisaugos iš rytų pagalbinėmis dalimis. 

Tuo tikslu išsiųsti nakčiai štabo kuopą.

Iš ligšiolinio veikimo eigos ir šio pranešimo prasiskverbia jau generolo Želigovskio nepa-
lenkiama valia: kuo greičiau užimti Vilnių. Tuo momentu jis pats buvo su brigadų vadais ir 
kareiviais, kurie jį matė pirmoje linijoje. Nuo šiol tenka laikyti, jog jau nebėra tokios jėgos 
(išskiriant ginkluotą susirėmimą), kuri žygį į Vilnių galėtų sulaikyti.

Tačiau reikėjo sustoti nakčiai, kad žmonės galėtų pavalgyti ir pailsėti. Dalys sustojo linijoj 
Kiejdzie–Porudomino–Popiszki. Minsko pulko III batalionas sustojo Nowe Tereszyszki, to 
pulko I batalionas – Porudomino, o II – Wielkopole. Dvi I diviziono baterijos sustojo Stary 
Tereszszki apylinkėje, viena – Sližuny, o 4 sunkioji baterija – Dejnowo. Vilniaus pulkas savo 
du batalionus patalpino Bękarty ir Halino kaimuose, o vieną – Jaszuny stotyje. II brigada 
sustojo Czernicy, Kiejdzie, Czetyrki kaimų apylinkėj. Majoro Koscialkovskio grupė nakvojo 
rajone Rudniki, Popiszki, Žegaryno.

________

Sužinoję apie gen. Želigovskio žygį, lietuviai pradėjo miesto evakuaciją. Nepasitikėda-
ma savo jėgomis, o gal prisibijodama lenkų sukilimo Vilniuje, lietuvių vadovybė atsisakė 
gintis ir perdavė vadovavimą prancūzų pulk. Reboul, paskelbusi prieš tai mieste apgulos 
stovį. Be to, lietuviai X. 8 vakare pasiuntė parlamentarus, kurių II brigados vadas pulk. 
Rybickis nepriėmęs išsiuntė atgal su atsakymu: „su jumis ne kovojame, tiktai grįžtame į 
savo namus“. Tuo laiku atvyko iš Vilniaus prancūzų ir anglų karininkai, kurie nuvažiavo į 
Voronovą; ten be generolo Rzondkovskio ir jo štabo nieko daugiau nesurado. Tie karininkai 
siūlė, kad mūsų dalys susilaikytų prieš Vilnių. Gen. Rzondkovskis to nepaisė ir pareiškė, 
jog jis yra karys ir klauso gen. Želigovskio įsakymų, kuris dabar fronte ir veda kariuomenę.

Tą dieną Vilniuje dar labiau sustiprėjo įtempimas. Lietuvių spauda stengėsi suraminti 
gyventojus, tvirtindama*):

Projektas užimti Vilnių, tarytum sukilusia divizija, neturi pasisekimo šansų, sa-
kysim kad ir todėl, jog buvo savo laiku lietuvių diplomatijos numatytas ir atitinkamai 
užšachuotas. 

*) „Wiadomości Wi-
leńskie“ 1920. X. 8.
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Argi reikalingas būtų pakartotinas žygis ant Varšuvos, nauja Tautų Sąjungos pre-
sija ir spaudimas į Dancigo kulną, kad Lenkija suprastų, jog kas svetima, tai ne jos. 

Įsakymai Vilniui užimti

Forsavus Merkio upę, gen. Želigovskis turėjo nusistatymą kuo greičiau užimti Vilnių 
ir sudaryti įvykusį faktą. Tas siekimas skverbėsi iš aukščiau patiekto laiško, kuris 17 val. 
20 min. buvo pasiųstas divizijos štabui. Kaip jau buvo minėta, buvo reikalinga sulaikyti 
nakčiai dalis pirmesniais įsakymais nustatytuose rajonuose. X. 8 vakare gen. Želigovskis 
iššaukė į Sližuny pasitarti brigadų vadus, o taip pat divizijos štabo viršininką kpt. Perko-
vičių. Tur būt laukdamas vadų susirinksiant, gen. Želigovskis atvyko į artileristų kazino, 
apie ką 3 baterijos karininkas poručn. Eustachijus Misevičius prisimena taip:

Gen. Želigovkis visuomet mylėjo savo artileristus ir net dabar porą valandų išsėdėjo 
besikalbėdamas. Pasikalbėjimo metu, vienu laiku gen. Želigovskis pasakė: „Na, mano 
artilerija, pasakykite, kaip manote, ar eisime naktį prie Vilniaus, ar geriau išvykti iš 
ryto?“ Ir pamenu, kaip generolui atsakyta, kad geriau išvykti iš vietos auštant, nes yra 
miškai ir naktį bus sunku palaikyti ryšius. Vilnius yra netoli, o lietuvių jėgos mums 
nebaisios, tad ir taip pietus valgysime Vilniuje. 

Netrukus atvyko brigadų vadai ir buvo pradėta svarstyti ir rengti įsakymą Vilniaus 
užėmimui. Galutinę koncepciją sutraukta į įsakymą. Be to prie įsakymo pridėtas gen. 
Želigovskio savo ranka nubrėžtas škicas, paaiškinąs puolimo idėją. Toj akcijoj vyriausią 
uždavinį gen. Želigovskis pavedė II brigados vadui plk. Rybickiui, kuris pasitarime patiekė 
II brigados veikimo planą, kurį gen. Želigovskis patvirtino.

Įsakymas akcijai prieš Vilnių buvo toks: 

Nr. 3/op.      1920. X. 8 d. 
Operatyvinis įsakymas 

(vok. žemėlapis 1:300 000)
I. Priešas, išmuštas iš Mereczanka linijos atsitraukė prie Vilniaus ir užima arti-

miausią miesto rajoną ir, tur būt, Panerių kalnus.
II. Mūsų dalys nakvoja linijoje Kiejdzie, Porudomino, Popiszki. 
III. Mano uždavinys per ryt dieną užimti Vilnių ir apsaugoti jį. 
IV. Įsakau: 
a) mjr. Koscialkovskio grupę pavedu I brigados vado plk. Bejnario žinion. Palikusi 

Žegarino rajone apsaugą, praeis pro Sorok-Tatary ir apsaugos kelių persikirtimus 
linijoje Skorbuciany–Chazbiejewicze išimtinai; tuojau apsikasti. Kavalerija eis ant 
Vakos ir Lentvaravo su tikslu atskirsti atsitraukimą. Tikslu padėti I brigadai atakuoti 
Vilnių, atidengs artilerijos ir kulkosvaidžių ugnį į tunelį, geležinkelio liniją ir kelių 
mazgus, einančius iš Vilniaus į vakarus. Pradėti judesį 5 val., kad 8 val. būtų apšau-
dyti nurodyti taikiniai.

Grupės štabas – Sorok-Tatary, kur tur būt pasiliks keletą dienų. 
b) I brigadai uždavinys: visos savo artilerijos ir visų kulkosvaidžių, išstatytų Lydos 

vieškelio ir geležinkelio linijos rajone, ugnimi padės II brigados atakai, atakuojant iš 
pietų rytų. II brigadai pasiekus Vilnių, Vilniaus pulkas įsiverš ir užims miestą; Mins-
ko p. užims Panerių kalnus ir barą išilgai Vakos upės nuo Neries iki Chazbiejewicz.

c) II brigadai keliais pro Rudomino–Nimiež...*) sueina su priešu į kontaktą ir 
puola jo pozicijas, riesdama jį iš pietų vakarų. Priėjusi Vilnių, pereis Vilnių, paims 

*) Originale vieta neiš-
skaitoma.
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tiltus per Nerį ir užims Szyszkini kalną, uždarydamas kelius, einančius į žiemius ir 
žiemių vakarus. 2 pulkas iki ateis Vilniaus pulkas į miestą, pasilieka Niemiež rajone, 
paskui pereis ir sustos Parubanek rajone; priklausys man per I brigados vadovybę. 
II brigados stovėjimo vieta – Vilnius. 

V. Visos dalys išvyksta 5 val. 
VI. Ryšiai: raitelių ryšius per I brigados štabą I liet. gudų divizijos ryšių viršinin-

kas skubiai nutiesia paskui dalis. Brigados siunčia pranešimus (terminuotus) kad dvi 
valandas. Užėmus Vilnių praveda telefonus į mano štabo stovėjimo vietą Vilniuje. 

VII. Aš būsiu prie I brigados štabo. Užėmus Vilnius – Podzamcze namuose. 
VIII. Gurguoles, išskiriant grynai kautynių, palikti nakvynės vietoje. 
IX. Niekas neprivalo apleisti rikiuotės, nors ir būdamas arti savo namų. Visi turi 

būti kiekvieną momentą pasiruošę atremti priešo kontrataką. 
X. Visų dalių vadai atsako už tvarką tose dalyse, kurios įeis į miestą. 
Didžiausią žalą mūsų garbei padarytų mūsų kareivių netinkamas užsilaikymas.
XI. Kavalerijos atakos metu kiekviena kuopa subėga prie savo vado ir sutinka 

ataką salvėmis, pagal įsakymą: Kavalerija! Susirinkti! 
XII. Sužeistuosius siųsti į Jaszuny. 
        Želigovskis, 
        Generolas ir Vadas.

X. 9 gen. Želigovskis išleido įsakymą Nr. 4, kuriuo plk. Rybickis paskirtas „Vilniaus 
sustiprinimų komendantu“, o mjr. Bobiatinskis miesto vadu. 

Naktį iš X. 8 į 9 brigadų vadai ir mjr. Koscialkovskis išleido savo įsakymus.
Plk. Bejnar išleido savo įsakymą X. 8 d. 24 val. įsakydamas, kad Minsko pulkas 5 val. 

išvyktų išilgai geležinkelio linijos ir Lydos vieškeliu, pasiųsdamas tais keliais avangarde 
po vieną kuopą. Paskui avangardo kuopas turėjo vykti visos kulkosvaidžių kuopos, o to-
liau likusioji pulko dalis su 4 baterijomis, be II bataliono, kuris gavo apsaugoti gurguoles 
Tereszyszki.

Susidūręs su priešu, Minsko pulkas turėjo užimti pozicijas tarp geležinkelio linijos ir 
Lydos vieškelio ir visų kulkosvaidžių ir baterijų ugnimi paremti II brigados ataką.

3 raitųjų šaulių pulko 1 eskadronas buvo išskirstytas būriais tarp Minsko pulko dalių. 
Dėl to įsakymo, kaip prisimena eskadrono vadas por. Čučelovičius, buvęs jis labai „nusi-
minęs, kadangi mano svajonė, pirmuoju įeiti į Vilnių, galėjo pasibaigti niekais“. Bet ir čia 
atsirado išeitis, apie kurią por. Čučelovičus praneša: „išsiųsdamas būrius, daviau įsakymą, 
kad sektų mane, kad kai pėstininkai pralauš lietuvių linijas, o aš, iššokęs prieš pėstininkus 
iškelsiu eskadrono vėliavėlę, kad tučtuojau prie manęs prisijungtų“.

Vilniaus pulkas turėjo 7 val. išvykti iš Marjampol km. apylinkės ir eiti Lydos vieškeliu.
Mjr. Koscialkovskis, kuris buvo pavestas plk. Bejnarui, savo įsakymą išleido Rudnikuose 

X. 9 d. 3 val., įsakydamas:
– rtm. Lozinskio kavalerijai kuo arčiausiu keliu nuvykti ir sunaikinti geležinkelio liniją 

tunelyje arba apylinkėje;
– 2 Vilniaus pėstin. pulko vienam batalionui su būriu artilerijos išeiti 4 val. per So-

rok–Tatary ir Pogiry ir laikinai uižmti barą nuo Wojdat iki Szyszkowo, nustatant ryšius su 
I brigada, be to, artilerijos būrys turi užimti patogias pozicijas, apšaudyti tunelį ir apylinkes.

– 2 Vilniaus pėst. pulko kitas batalionas turėjo užimti barą nuo Skierdziuny iki Waka 
Metropolitalna ir apsaugoti grupę iš vakarų.

– 2 Vilniaus pėst. pulko trečias batalionas kartu su artilerijos būriu turėjo pasilikti 
rezerve Sorok–Tatary, tarp kitko viena kuopa su 2 kulkosvaidžiais turėjo likti Žegaryno.
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II brigados vadas išleido savo įsakymą (Nr. 1858/op) Jaszuny X. 9 d. 3 val., pakartojęs 
jame smulkias žinias iš gen. Želigovskio įsakymo, pats įsakė, kad 3 raitųjų šaulių pulko 
2 eskadronas skubiu maršu išvyktų iš Turgiele ant Rudomino, Niemiež, Grygajcie, ir užimtų 
Nowa–Wilejką, iš kur turėjo apsaugoti brigadą iš rytų. „Brigados atakos vora“ (Gardino 
pulkas su viena baterija) papulk. Bohaterevičiaus vadovaujama turi 5 val. 30 min. „ener-
gingu“ maršu ištraukti iš Kiejdzie apylinkės ir eiti ant Wolkowszczyzna, Kolki, Rudomino, 
Ogrodniki, Niemiež į Góry apylinkę, pasirengus pulti Vilnių iš pietų rytų pusės. 5 baterijos 
kpt. Siedleckio vadovaujamos, turėjo slinkti per ¾ km už Gardino pulko voros ir Góry–
Niemiež apylinkėje pasirengti padėti pėstininkams savo ugnimi.

Naugarduko pulkas, pasilikdamas brigados atsargoje, turėjo eiti ¾ km už artilerijos.

Vilniaus užėmimas 

Gen. Želigovskio akcija buvo gerai organizuota ir turėjo pilnai pasisekti, nors lietuviai 
panaudotų kautynėms stiprią Vilniaus miesto įgulą. Numatytas taip pat tas atsitikimas, 
jei į Vilnių iš pietų vakarų ir vakarų ateitų lietuvių pagalba. Tačiau tuo numatymu neteko 
pasinaudoti, todėl X. 9 veiksmai praėjo ramiai tarp smulkių susirėmimų. Bendrą padėtį 
tą dieną parodo 3 schema.

Įsakymų nustatytomis valandomis, gen. Želigovskio dalys išvyko žiemių kryptimi. 
II brigados judesys nesutiko kliūčių ir 8 val. Gardino pulko vyriausios jėgos pražygiavo pro 
Wolkowszczyzną, apie ką pulk. Rybickis pranešė I brigados vadui. Užtat Minsko pulkas, 
ėjęs dviem keliais, apie 8 val. „kr.“ apylinkėje Dusieniaty kaimo linijoj prie geležinkelio, 
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susidūrė su lietuvių pasipriešinimu, kur jie buvo užėmę paruoštas pozicijas. Taip pat su-
sidurta prie Pyszno, kur tačiau priešas buvo lengvai nustumtas. Vis dėlto Minsko pulko 
judesys buvo sulaikytas.

Tiesa, plk. Bejnar II brigados vadui pranešė, kad iš tų pozicijų priešą „išmuš“, ir, ruoš-
damasis didesnei akcijai, pritraukė Vilniaus pulką Korzyšč kaimo linijon, tačiau dar praėjo 
daug laiko, kol priešas iš tikrųjų buvo atstumtas. 1 liet. gudų lauko art. pulko I divizionas 
užėmė pozicijas Porudomino apylinkėje, iš kur paleido keliolika šūvių, o paskui pasistūmė 
pirmyn, tarp kitko 1 baterija pasistūmė nuo kaimo į žiemių vakarus ir sustojo ties geležin-
kelio linija, 2 baterija sustojo prie Pyszno kaimo, o 3 pasiliko Porudomino apylinkėje. Tos 
baterijos parėmė Minsko pulko judesį, iš viso išleidusios 146 šūvius.
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Kautynės geležinkelio linijos rajone atkreipė mjr. Koscialkovskio grupės dalių dėmesį. 
Mjr. Koscialkovskis pasiuntė pas plk. Bejnarį savo štabo viršininką mjr. Kučinskį su pra-
šymu leisti užimti Vilnių. Apie tai mjr. Kučinskis prisimena: „Plk. Bejnar po ilgo tarimosi, 
sutiko mums leisti slinkti pirmyn, bet su sąlyga, kad paties Vilniaus neužiminėsime“. Iš 
tikrųjų mjr. Koscialkovskio grupė turėjo rimtą ir labai svarbų uždavinį, kuris aiškiai pa-
tiektas gen. Želigovskio įsakyme.

Tuo laiku II brigados vadas pranešė pulk Bejnariui (10 val. 30 min.), kad jo dalys turėjo 
susirėmimą prie Kotlówka ir jog brigada žygiuoja ant Niemiež.

Apie 11 val. šūviai nutilo, priešas traukėsi išilgai geležinkelio Vilniaus pusėn. Paskui 
jį slinko Minsko pulkas su 3 rait. šaulių pulko 1 eskadronu, išvydamas pakeliui smulkius 
lietuvių patrulius.

Tokiu būdu paaiškėjo padėtis I ir II brigadų frontuose. Tuo laiku mjr. Koscialkovskio 
akcija irgi patenkinamai plėtėsi. 9 val. 30 min. 2 Vilniaus p. pulko II batalionas nesugadintu 
tiltu prie Pogiry perėjo Vakos upę, o paskui jį grupės vadas pasiuntė būrį artilerijos. 10 val. 
30 m. buvo užimta linija Biala Waka–Slobódka, o 11 val. kavalerija sunaikino geležinkelio 
liniją tunelio apylinkėje. Tuo metu batalionas, išsiųstas užimti Skorbuciany–Biala Waka 
barą, tą uždavinį atliko be kliūčių. 

X. 9 po pietų I lietuvių gudų divizijos visos dalys ir net kai kurios mjr. Koscialkovskio 
dalys ėmė slinkti prie Vilniaus. 14 val. ant Lydos vieškelio pasirodė prancūzų pulk. Reboul 
adjutantas, kuris nuvyko pas plk. Bejnarį, bet I brigados štabe niekas nemokėjo kalbėti 
prancūziškai, tad pasikalbėjimas buvo atliktas „mirksėjimu“ (I brig. operatyvinis dienoraš-
tis). Pulk. Bejnaris suprato ir pranešė gen. Želigovskiui, kad tas karininkas atvyko atiduoti 
mums miestą. Iš tikrųjų buvo siūloma kita propozicija, kad gen. Želigovskis sulaikytų savo 
žygį, o Vilnius turėjo likti laisvu miestu. Gen. Želigovskis tačiau tos propozicijos nepriėmė. 

Netrukus dalių judesys pasidarė toks spartus, kad vadai turėjo jį stabdyti, kas tačiau 
nepavyko.

14 val. pulk. Bejnaris davė įsakymą, kad Minsko pulkas sustotų prie Kominy, taip pat 
panašų įsakymą davė mjr. Matčinskui. Tą valandą mjr. Koscialkovskio kai kurios dalys išėjo 
į liniją Zaścianki–Cegielniany–Podkopciowo. „Visi traukia į Vilnių“ – praneša I brigados 
operatyvinis dienoraštis – „mjr. Koscialkovskis po pretekstu padėti I brigadai, iškišo savo 
dešinįjį sparną“.

II brigada, atstūmusi nuo Ogrodniki priešą, taip pat prisiartino prie miesto.
Vyriausiojo vado mintimi, kuri buvo pabrėžta pasitarime Lydoje, buvo, kad į Vilnių 

pirmuoju įeitų Vilniaus šaulių pulkas. Bet dabar sunku buvo sulaikyti dalis, kurios, ne-
sutikdamos didesnio pasipriešinimo, nesustabdomai traukė iš trijų pusių į miestą. 14 val. 
15 min. Minsko pulko 1 kuopa su 3 rait. šaulių pulko 1 eskadronu, o jų užpakaly 12 kuopa 
įsiveržė į miestą ir gyventojų su entuziazmu sveikinamos, praėjo gatvėmis iki Žaliojo tilto, 
kur susidurta su šarvuotu automobiliu, dengusiu lietuvių atsitraukimą.

Net ir dalis mjr. Koscialkovskio dalių tuo laiku pasiekė miesto: „201 pulkas buvo mažiau 
drausmingas“, prisimena gen. št. papulk. Kučinskis – „atbėgo net į Vilnių (prieštaraudamas 
įsakymui) ir jo viena dalis prekių stotyje paėmė į nelaisvę visą lietuvių būrį. Karininkai 
nuėjo pas George kavos gerti.

Vilnius buvo užimtas.
Vilniaus pulkas nesuspėjo nugalėti atstumą, kuris jį skyrė nuo Vilniaus, taip greitai, 

„kaip negu mūsų norai, kurie pralenkė viską“ – praneša operatyviniam dienorašty I bri-
gados vadas. Paskui Minsko pulką įėjo į miestą Gardino pulkas.

Divizijos štabo viršininkas pranešė: 
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3 armijos vadovybei, 
iš I liet. gudų divizijos –X. 9 15 val.
Generolo Želigovskio dalys užėmė Vilnių. 
     pas. kpt. Perkovič
     štabo viršininkas. 

Jau temstant X. 9 įėjo į Vilnių Vilniaus šaulių pulkas su plevėsuojančiomis vėliavomis, 
kurių viena buvo gauta 1919 metais iš Vilniaus visuomenės, o antra 1863 m. sukilėlių vė-
liava, gauta už kautynes prie Radzymino – Varšuvos prieangio.

To pulko, su priešaky jojančiu gen. Želigovskiu, sveikinimas buvo Vilniaus lenkų jausmų 
galinga manifestacija. Naktis iš X. 9 į 10 nebuvo rami. Trumpai pabuvusios Vilniuje, dalys 
išėjo į barus, paskirtus pirmesniais įsakymais, saugoti Vilnių iš lietuvių pusės.

Vilniaus šaulių pulkas keletą dienų liko Vilniuje.
Vilniaus nustojimo faktą lietuviai nušvietė atskirame straipsnyje „Głos Litwy“ X. 14 d., 

tarp ko kita rašydami:

Lietuviai neturėjo didelių kariškų jėgų; apie tai Belvederis žinojo ir nebūtų Bel-
vederiu, jei būtų situacijos neišnaudojęs. Nes situacijai Lenkijai pablogėjus, nebūtų 
buvę galima pagrobti Vilnių, o čia laikas nelaukė. Belvederio nuomone, geriausia 
buvo griebtis tarptautinių painių būdo. Sudaryta dirbtinė uždanga iš politinių dūmų. 
Parengtas dirbtinis maištas, parengta Vidurinioji Lietuva.

Tolimesnės Viduriniosios Lietuvos gyvenimo dienos atnešė naujų kautynių, per kurias 
gen. Želigovskio dalys nustūmė lietuvius dar toliau nuo miesto. Tose kautynėse taip pat 
dalyvavo naujai atvykusios dalys, kaip 13 Vilniaus ulonų pulkas ir 211 ulonų pulkas. Tie 
pulkai atsistojo Viduriniosios Lietuvos kariuomenės fronto sparnuose: 13 ulonų pulkas 
palaikė ryšius su II legionų divizija, užimančia Švenčionių apylinkę, o 211 pulkas išvalė 
Valkininkų rajoną.

Greitai atvyko iš krašto gilumos naujos dalys, pasivadinusios sudarytomis iš „kresų“ 
savanorių dalimis, ir, kada Kauno Lietuva, kad atimtų Vilnių, permetė į Viduriniosios 
Lietuvos frontą beveik visas savo ginkluotas jėgas, tuomet gen. Želigovskis jau turėjo tiek 
jėgų, kad ne tik atrėmė puolimą, bet galėjo net žygiuoti į Kauną.

Gruodžio pradžioje karo veiksmai sustojo. Vilniaus klausimas nuėjo kitais keliais.
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IŠ ROMUALDO OZOLO PALIKIMO

ŽURNALISTAS YRA POLITIKAS 

Kalbėti apie žurnalistiką kaip nacionalinės savivokos dalį (jos empirinį sluoksnį) neap-
tariant pačios savivokos, žinoma, galima, bet ganėtinai bergždžia. O nacionalinės savivokos 
kontūrai irgi būtų sunkiai pagaunami be nors apytikrio globaliosios sąmonės sau piešiamo 
pasaulio vaizdo. Tad pradžioj – keletas pastabų apie tai. 

Suvokiniai be tikrovės 
Jeigu bent iš dalies sutiksim su teiginiais, kad principai kaip abstrakcijos yra tušti 

proto konstruktai, tai nebus įmanoma nesutikti, kad tikrovės pagal graikų mums paliktą 
supratimą, du tūkstantmečius maitinusį mūsų civilizacijos galias, nebėra, kalba kaip or-
ganinis padaras geibsta, metodiškai infekuojama technologinių ženklų sistemų, o asmuo, 
visų kultūrų kapiliarinė ištaka, Brauno judesiais besiblaškantis po globalią pasaulio erdvę, 
tose ar kitose jos vietose telkiasi ryškesnėmis ar ne tokiomis pastebimomis civilizacinėmis 
kraujosruvomis. 

Apie kokią aiškius kontūrus turinčią globaliąją savivoką galim tąsyk kalbėti!? 
Klausimas kaip teiginys tyliai ir visuotinai priimamas. 
O realybė vis dėlto bandoma disciplinuoti. Priešingu atveju gyvenimas taptų visiškai 

neprognozuojamu chaosu, panašiu į tą, kuris, žlugus „pasaulinei socializmo sistemai“, 
užgriuvo pasaulio komunistus suvokusius, jog „praktika nepatvirtino“ jų teorijos apie 
neišvengiamą globalų komunistinį pasaulį. 

1989 m. pasirodžiusi F. Fukujamos esė „Istorijos pabaiga“ buvo šūvis sumišimo tyloje, 
leidusioje gerai išgirsti ir džiaugsmingai priimti naująją „vieningo pasaulio“ kūrimo versi-
ją, kad per demokratiją ir kapitalizmą pasaulį daug sėkmingiau galima pervirti laisvosios 
rinkos katile. Tokiam procesui individas jau buvo parengtas 1949 m. paskelbtos „Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos“, apdovanojusios jį laisvei be jokios atsakomybės. Per vieną 
kitą „šoko be terapijos“ dešimtmetį spėję žiauriai pralobti „buvusieji“ greitai rado bendrą 
kalbą su senaisiais pasaulio oligarchais, tad liko tik „perkrauti“ santykius ir visiems kartu 
žingsniuoti jau pramintais takais. Ir sėkmingai. Iki „pasaulinės finansų krizės“. 

Tiesa, neokonservatorių ir neoliberalų pasaulio idiliją 2001 m. rugsėjo 11 d. buvo su-
krėtę du lėktuvai-bombos į Pasaulio Prekybos Organizacijos „dvynius“ Niujorke. Kai kas 
paskubėjo paskelbti, kad tai Blogio kova su Gėriu, o kadangi reikėjo rasti Blogio pavidalą, 
smogė Irakui, dar ir Afganistanui. Neužmiršusieji Harvardo profesoriaus S. Hantingtono 
(Huntington) paskaitų apie civilizacijų susidūrimą Rugsėjo 11-ąją pavadino civilizacijų 
karo pradžia. Dabar, po dešimtmečio, to karo kontūrai jau kur kas ryškesni. Kalbėti apie 
civilizacijų taiką šiandien priversti tik į priklausomybes įklimpę politikai. Dvasiškai laisvi 
ir socialiai bei politiškai nepriklausomi žmonės, kaip, pavyzdžiui, afrikietiškos kilmės ir 
europietiškos kultūros JAV rašytoja A. Hirsi Ali, gali sau leisti jau ir ironiškai samprotau-
ti, „kaip laimėti civilizacijų karą“. Jos mintis, deja, skaidri: reikia suprasti, kaip kaunasi 
„kita pusė“, ir bus galima geriau pamatyti, kaip ginti savąją, jeigu išvis nori ją turėti. O 
kad tai galėtum padaryti, turi atsisakyti Vieno pasaulio iliuzijų. Tai esanti vertingiausia 
S. Hantingtono mintis. 

Tenka pripažinti, kad Vieno pasaulio vizija viešojoje erdvėje kolei kas dominuoja. 
Sunku išbristi iš minčių ir tikrovės, į kurias istorijos eigoje įpinklino „Komunistų partijos 
manifestas“, europiniam mąstysenos racionalizmui ir veiksenos imperializmui pateikęs 
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tikrai imponuojančią rojaus Žemėje sukūrimo idėją. Visas XX amžius praėjo tos idėjos 
praktinio tikrinimo kolizijose – turėjo susikurti ir žlugti ją įgyvendinti bandę fašizmo, 
nacionalsocializmo ir bolševikinio komunizmo padarai, iki smegenų gelmių ir kaulų čiulpų 
išmėsinėję praktiškai kiekvieną planetos žmogų. Ar galima be kančių atsisakyti savo kančių 
prisiminimo? Tuo labiau, kad XXI amžius žmoniją pasitinka su nepalyginti turtingesniais 
nei fiureriniai ar gensekiniai manipuliavimo įrenginiais ir metodais. 

Tačiau mūsų dienų žmogaus privalumas tas, kad, naudodamasis savo amžinąja niekuo 
nepakeičiama galia ir niekaip neužgniaužiama valia pašaukti vardu, duoti vardą naujai 
gimstančiai tikrovei, kuri esamybę su jos servilizmais gali nušviesti kaip griuvenas, žmogus 
tai gali akimirksniu pasakyti visam pasauliui. 

Straipsnis „Wallstrett Journal“ (o tokių – ne vienas), priminęs S. Hantingtono įžvalgas 
apie neišvengiamą civilizacijų susidūrimą ir priešpriešą, galinčią įgyti ir Dvynių bombar-
davimo, ir Irako karo, ir Afganistano okupacijos, ir čigonų deportacijos, bėglių internavimo 
ir visokius kitokius pavidalus, dar kartą nušvietė pasaulio panoramą taip, kad daug kam 
pasidarė dar aiškiau. Mes esame naujo karo – latentinio, su paūmėjimais, permanentinio, 
teroristų beveik kasdien primenamo karo būvyje. Buvo Pirmasis pasaulinis, Antrasis 
pasaulinis, buvo Šaltasis karas, dabar yra Civilizacijų karas, arba Šaltoji taika – kaip kam 
geriau tai vadinti pagal savo pažiūras, tačiau pakraščiais gruzdanti taika, kuri reiškia, kad 
nepaisant globalizatorių siekių pasaulį sutramdyti laisvosios rinkos liberalizmu, šių dienų 
pasaulis ieško naujų pastovumų, kuriais galėtų pasiremti ir savo dvasios, ir kūno reikmėms, 
nes Vieningas pasaulis su savo katastrofomis darosi vis mažiau žavus. 

Taigi niūrų pasaulio paveikslą piešiančių ir tikrovę toliau naikinti arba ignoruoti norinčių 
elitinių intelektualų tūžmui galima pasakyti, kad visame pasaulio savivokos chaotiškume 
yra keletas visiškai aiškių ir nekintamų dalykų, kuriais gali pasiremti visi norintieji, reikia 
tik apsispręsti „Komunistų partijos manifesto“ mums primestos Vieningo pasaulio idėjos 
atžvilgiu: pasakę, kad pasaulį matome arba norime matyti daugiapolį ir daugiaspalvį, mes 
galime įgyti gana tvirtą atramą ir, jau ja remdamiesi, bandyti suvokti, kas vyksta čia, šioje 
vietoje ir šiuo metu, suvokti ir iš principo, ir konkrečiai.

Suvokinių tikrovė 
Mūsų metas – kupinas idėjų, bet be filosofijos. Tiesą pasakius, ir idėjos tos tėra senųjų 

nuolaužos ar išnaros. Europinio racionalizmo konstruktyvumas, susinaikinęs marksizme ir 
neopozityvizme bei įvairiose fenomenologijose, galų gale išvirtusiose į sociologijas, nebegali 
pretenduoti net į šiuolaikine ideologija laikomo globalizmo argumentuotą pagrindimą, ne-
sugriūdamas prie dviejų „praktinių“ globalizmo ramsčių – „laisvosios rinkos“ ir „žmogaus 
teisių“. Tačiau jei pabandytume atskleisti jų prigimtį, pamatytume, jog pirmoji yra niekas 
kita, o nuo grandinės paleistas beribės laisvės peralkęs kapitalas, antrasis – visišką laisvę 
įgijęs Prancūzų revoliucijos pagimdytas akultūrinis pasaulio pilietis. Jo šokis rinkos arenoje 
dar nesibaigęs, tačiau į taktą plojusieji jau pamažu tyla ir žiūri. 

Toks metas paprastai vadinamas epochų sandūros, pereinamuoju, krizių laikotarpiu ar 
kitais panašiais vardais. Ar reikia įrodinėti, kad gyvename būtent tokiu metu? 

Tokiais momentais ne filosofijos kuria gyvenimą, o gyvenimas bando apčiuopti savo 
filosofiją – būsimybės projektą. Šia proga priminsiu, jog kiekviena filosofija per visą filo-
sofijos istoriją buvo ne kas kita, tik didingi gyvenimo galimybių projektai – projektai, savo 
tikrumą įrodinėję įtikimumo (tikėjimai), tikrumo (mokslai) ar praktinio produktyvumo 
(technologijos kūno poreikiams, menai – dvasios) aspektais. 

Mūsų meto specifika yra ta, kad absoliučios laisvės sukeltų triukšmų diktatūra nelei-
džia išgirsti ne tik to, ką protingo (ar neprotingo) sako esantis šalia tavęs – tas triukšmas 
nebeleidžia girdėti ir savęs. „Gyvenimas filosofuoja“ beprasmybėms naikinant prasmes 
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taip, kad prasmėms pro tą „gyvenimo filosofavimą“ prasiskverbti į dirvos paviršių ir tapti 
gyvenimu sizifiškai sunku. 

Ar beturi kokią nors reikšmę asmuo? Absoliučią. Nes viskas prasideda viename. Kiek-
viename. Kol mutuodami juose naujieji suvokinių pavidalai kaip infekcija tampa tuo, apie 
ką jau galima pasakyti: toks gyvenimas. 

Šiuo požiūriu žurnalisto padėtis išskirtinė: kaip ir visi turėdamas minties multipli-
kavimo galimybę, jis disponuoja itin spartaus savo minties organizuoto padauginimo ir 
išplatinimo galiomis. 

Tad apsisprendimas, kas iš to, kas prieš tave kyla kaip gyvenimas ir ką tu pats laikai 
gyvenimu, būdamas esminiu klausimu kiekvieno individo (asmens) gyvenime, žurnalistui 
tampa nauja galia – galia manipuliuoti kitais, valdyti juos ir įtakoti sukant gyvenimą ta 
ar kita kryptimi. 

Žurnalistas yra pirmasis politikas – kasdienybės turinio konstruktorius. 
Net ir pėdindamas buities nuotykių pabarėliais, žurnalistas yra politikas: pasirinkimas 

apie ką rašai ir ko nerašai yra pirminis „tikrovės faktų“ apdorojimas ir sudaro psichologinę 
visos realybės ir politikos joje atmosferą. 

Ką kalbėti apie įvairių lygių valdžių veiksmų, jų tikslų ir prasmių, jas konstruojančių 
asmenų aprašinėjimą – tai jau yra atvira politika, kad ir kaip atkakliai būtų bandoma 
bet kurį tekstą „objektyvuoti“. Ar daug kas galėtų rasti svarių argumentų atremti teiginį, 
kad būtent žurnalistai užduoda politines užduotis bet kurio lygmens politikams, o paskui 
bendradarbiauja tas užduotis realizuodami? 

Ne žurnalistai tarnauja politikams, o politikai dirba žurnalistams – tokia šiandieninė 
globalizmo ideologijos traukulius pergyvenančios viešosios sąmonės tikrovė. Kas nenori 
tilpti į šią tvarką, yra pamažu sumalama ir išsėjama kauleliais arba išbarstoma kremato-
riumų pelenais. Kol kas. 

Žurnalistų apsisprendimas šio virsmo akivaizdoje yra vienas iš labiausiai lemiamų 
ateities veiksnių. Ypač po to, kai menai (beveik be išimčių) užsidarė savitiksliuose, mokslai 
užsiėmė materialybe, žurnalistus vos ne vienus palikdami akis į akį su esamybe. 

Esama dviejų apsisprendimo būdų: buitinio ir idėjinio. Buitinis remiasi patirtimi, idėjinis 
– žinojimu ir supratimu. Pirmasis teigia, kad prieš vėją nepapūsi, antrasis – kad pūsti ne 
tik galima, bet ir reikia. Pirmajam jokių didesnių metafizinių prielaidų nereikia, pakanka 
užsakovo (redaktoriaus, prodiuserio, informacijos pirkėjo) valios ir žurnalisto finansinių 
poreikių, antrasis reikalauja kuo esmingesnio situacijos suvokimo, problemos sprendimo 
įsivaizdavimo, raštingumo ir sąžinės. Šiam apsisprendimui save pasmerkiantieji rašyti 
mokosi visą gyvenimą. 

Turbūt nėra didelio džiaugsmo niekam – nei rašančiajam, nei skaitančiajam ir vertinan-
čiajam – suprasti, kad jis viso labo kasdienybės sąvartyno šūdvabalis. Tačiau jeigu jis iš 
piktumo netampa komjaunuoliška širše ar barškuole – Dieve jam padėk vykdyti visuomenės 
dirvožemio apyvartą! O jeigu tu rašai apie fizinio lavinimo, sveikos mitybos, kaimo mokyklų 
likimo, taršos, atliekų panaudojimo ir kitas panašias problemas, tik šūdžius, anot Seimo 
narės Dalios Teišerskytės, galės pasakyti, kad tu šūdvabalis. Pagaliau niekas nedraudžia 
išsikelti ambicingus saviugdos uždavinius ir įveikti net prigimties sąlygotas savo ydas. 

Ir tikrai jau niekas šiandien negalėtų savo menkystės teisinti tuo, kad pakilti neleidžia 
niekingas pasaulis. Pasaulis nebe bebalsis. Tūkstančių ir milijonų pastangomis komuniz-
mo įsiūbuotam neribotos nelaisvės ir neribotos laisvės susirėmimų siautėjimui žmonės 
jau sako: STOP. Neribotos nelaisvės doktrinos viena po kitos žlugo nacionalsocializmo ir 
komunizmo imperijų griuvėsiuose. Neribotos laisvės cinizmui ne mažiau ciniškai „stop“ 
teroristai pasakė 2001-ųjų rugpjūčio 11. Apverkdami žuvusiuosius tada ir dabar, negalime 
nematyti, kas kaip pasaulio raidos tendencija iškilo per šias žmogaus kančias. Jokia „libera-
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lioji demokratija“ su savo „laisvosios rinkos“ egoizmu neįveiks islamo bendruomeniškumo 
ir pasiaukojimo ne tik dėl to, kad krikščionybė personalistiškesnė ir egoistiškesnė, bet ir 
dėl to, kad islamo pasaulis NE europocentrizmui pasakė Europai jau slūgstant, o patiems 
europiečiams ir visiems vakariečiams vis geriau suvokiant, kad ant durtuvų nei laisvės, nei 
demokratijos niekas niekada dar neatnešė. Pasaulis nuo XXI a. pradžios iš Vieno pasaulio 
kūrimo tironijos pasuko Regionų keliu, kuris kolei kas kalba tik apie pasaulinėmis tikybo-
mis bandančias apsigaubti erdves, tačiau jau tuo siūlo visai kitą pasaulio sandarą ir vaizdą. 

Tai pakankamas orientyras mąstysenai ir sprendiniams, ir stiprinantiems, ir sparti-
nantiems generalinę pasaulio kaitos tendenciją. 

Žinoma, ir yra, ir bus daugybė žmonių, kuriems ir dėl savo jau anksčiau padarytų apsi-
sprendimų, ir dėl jau susikurtos padėties bei įsipareigojimų, ir dėl daugelio kitų aplinkybių 
pasaulio ateitis liks nė motais, ir jie visomis savo fizinėmis ir dvasinėmis galiomis gins 
savo pozicijas. 

Bet tai bus bent jau apibrėžta, turininga ir prasminga idėjinė ir politinė kova. Ir įveikti 
jie galėtų būti jų pačių ginklu – laisve ir demokratija. Laisvė be demokratijos paprasčiau-
siai neįmanoma, o demokratija neįmanoma imperijose. Pasaulio regionalizavimas – tai 
posūkis nuo imperijų į smulkesnius civilizacinius bendrumus imtinai iki nacionalinių 
valstybių, kaip visapusiškai labiausiai visuomenę stabilizuojančių junginių, atkūrimo ar 
sukūrimo. Ar maža ką čia dar gali ir turi nuveikti Europa? Nes būtent ji ir pagimdė tikrą 
nacionalinę valstybę! 

Pasaulis pamažu suka namo, link ištakų.

Žurnalistikos tikrovė 
Taigi ne tik pasaulio raidos tendencijos, bet ir jų brandinamos idėjos bei praktikos 

rodo, kad apsispręsti yra ir kaip, ir dėl ko. Ar mūsų žurnalistikos tikrovė rodo tokių apsi-
sprendimų ženklų? 

Taip, rodo. Jau rodo. 
Jeigu būtų tekę į tokį klausimą atsakinėti prieš porą metų, didelio optimizmo nebūčiau 

galėjęs išsakyti. Didelio nejaučiu ir dabar. Tačiau padėties vertinti pesimistiškai anaiptol 
nebenoriu. 

Pranašu savo žemėje niekas nebus. Ypač Lietuvoj, kur pavydas ir kerštas yra mėgs-
tamiausi tarpusavio santykiai. Turim ir dar vieną bėdą – praeitį. Et, buvęs. Arba: taigi 
naujasis, tie rajesni ir už buvusius – nieko nebijo. Ir kai bet kuris iš jų kalba net ir labai 
esmingus Lietuvai dalykus, jo praeities fonas gali būti pasuktas tokiu kampu, kad visiems 
bus aišku: išverstaskūris, amoralas! 

Kaip vieną iš didžiausių lietuvių kultūros dvidešimtmečio laimėjimų reikia laikyti vie-
šajame gyvenime aktyviai dalyvaujančios filosofų plejados susiformavimą. Tai visų pirma 
tie, kurie prabilo dar Atgimimo aušroje ir, praėję visus Nepriklausomybės išbandymus, 
apie laisvę ir tautą samprotauja ne tik teoriškai protingai, bet ir išmintingai. Apie tautos 
problemas šiuolaikiniame pasaulyje Lietuva jau turi ko pasiklausti. 

Liberalų ir „laisvosios rinkos“ teoretikų gretoms atstovaujančius filosofus remia būrys 
istorikų. Jie kol kas puola.

Jei viešojoje erdvėje ir vienos, ir kitos grupės žmonėms būtų atstovaujama kiek tolygiau, 
galima būtų teigti, kad žurnalistinio lygmens viešojoje erdvėje esama ir esminių mūsų 
situaciją reflektuojančių suvokinių, ir gana produktyvios požiūrių į pasaulio ir Lietuvos 
ateitį priešpriešos. Juk niekas neneigs, kad tik nuolatinė vieša diskusija su bent jau dviejų 
polių problemų išryškinimu yra pakankamas savivokos pagrindas konstruktyvios savi-
taigos paieškai. Su apgailestavimu tenka pripažinti, kad viešoji erdvė mieliau užpildoma 
globalizacijos negu regionalizacijos tendencijas teigiama orientacija laikančių autorių 
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tekstais. Neabejotina, kiekvienas politinis režimas mieliau toleruoja „savas“ negu „nesavas“ 
pozicijas, tačiau klausimas apie tikrovę žurnalistui, jeigu jis nori būti žurnalistu, turėtų 
būti klausimas ne apie tą ar kitą politiką, politinį režimą ar ideologiją, o kas virš jų ir kaip 
tai projektuoja visuomenę, tikrovę ir ateitį, o ne politinę konjunktūrą. 

Žurnalistų mąstysenos brandos Lietuvoje klausimas yra opiausias, nes būtent nuo 
sugebėjimo išlikti savarankiškam mąstysenoje priklauso sugebėjimas būti rašančiuoju, 
kurio nuomonės laukiama ir su kurio sprendiniais skaitomasi, net jeigu jis lieka „užribyje“.

Turime visą būrį „grynųjų“ žurnalistikos autoritetų, dirbančių ir politinės, ir kultūrinės 
spaudos baruose. Jau tikrai yra vardų ir tekstų, kurių negali praleisti, jeigu nenori atsilikti 
nuo mūsų savivokos bangavimo. Ir vis dėlto apie nedaugelį tegali pasakyti, bent jau pajusti, 
kad kalbama apie Lietuvos ar pasaulio likimą, o ne „laisvosios rinkos“ efektyvumą. 

Apie jaunąją kartą tai pasakytina dar aiškiau. Pats blogiausias jauniausiųjų rašinių 
bruožas – piktybinis nacionalinių interesų ignoravimas, plaukiąs iš liberalų radikalų sto-
vyklos, generuojančios nepakantą kaip principą vertinant kitaminčių pažiūras. Man, kaip 
atsimenančiam anuos laikus, tai primena pačią naujausią prieš nepriklausomybės atkūri-
mą besiformavusią komjaunuolių kartą, kuriai viskas buvo nesvarbu, išskyrus asmeninė 
padėtis sistemoje – tada jie parodydavo visą savo išradingumą triuškindami „priešininką“ 
oficialiosios tvarkos priemonėmis. Būtų labai pavojinga, jei ši tendencija įsitvirtintų dabar. 

Deja, laikraščių rinka jokių užkardų jai iškelti negali. Trijų pagrindinių dienraščių – 
„Respublikos“, „Lietuvos žinių“ ir „Lietuvos ryto“ – ideologinės orientacijos, galima sakyti, 
didelio nepasitenkinimo dėl pasirinktųjų ideologijų atstovavimo kelti neturėtų, tačiau visi 
jie remiasi labai netvirtais finansiniais pamatais, todėl fundamentalizuoti savo pozicijų 
užsakydami kompetentingus straipsnius negali ir yra priversti tenkintis greitomis suręstais 
tekstais. Apie savaitraščių padėtį pastaruoju metu tegalima kalbėti kaip apie katastrofiš-
ką. Kiek geriau su žurnalais. Bene įdomiausi, arčiausiai žmonių šiandien yra regioniniai 
laikraščiai. Nenuostabu: Seimui ir Vyriausybei atostogaujant, mūsų „centrinė“ spauda 
apmiršta – be valdžios apkalbų nėra apie ką rašyti. Visiškas absurdas, kai žurnalistai apie 
Lietuvos problemas kalba gindami ne nacionalinį interesą, o kitų valstybių pretenzijas 
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(tarkim, „PKN Orlen Lietuva“ galimo pardavimo sąlygas), arba su pasigardžiavimu gro-
muliuoja asmens skundus Europos teismams prieš Lietuvą. 

„Popierinės žiniasklaidos“ mažakraujystės akivaizdoje gana sparčiai plėtojasi elektroninė 
žiniasklaida, kai kuriuose baruose toli pralenkdama visų rūšių spausdintus leidinius visų 
pirma operatyviosios informacijos pateikimu (tai visiškai natūralu), apžvalgomis (tai nėra 
natūralu, tačiau suprantama) ir komentarais (tai unikalu). Pastaruoju metu pradedama 
diskusija dėl internautų kultūros gal ir reikalinga, tačiau pavojinga dėl mums būdingo 
polinkio viską perspausti. Ar netaps ji priedanga realizuoti kai kuriuos Europos Sąjungoje 
jau praktikuojamus „piktų kalbų“ draudimus, priklauso nuo mūsų. Pats ne kartą išplūs-
tas ir iškoneveiktas visais įmanomais būdais, raginčiau nesusižavėti interneto bet kokio 
lygmens cenzūravimu, nes joks minties (tačiau ne veiksmų) reguliavimas negali duoti to, 
ką suteikia anksčiau ar vėliau patiriama moralinė kančia dėl gerai neapgalvoto žingsnio. 
Riba čia turėtų būti viena – smurto propagavimas: nei jam, nei jo propagandai pakantumo 
tikrai būti negali. 

Kaip mūsų žurnalistikos brandos procese galėtų (gal ir turėtų) dalyvauti politikai ir 
jų vedama valstybė? Nemanau, kad jie nedalyvauja ir dabar. Tačiau valstybinių spaudą 
remiančių fondų finansavimo skurdinimas tikrai nėra pati geriausia ir pageidaujama ben-
dradarbiavimo forma. Diskutuoti reikėtų ir apie ES bei tarptautinių organizacijų finansi-
nių injekcijų į mūsų savivokos plėtotę įnešamą destrukciją. Apie užsienio bankų perimtų 
leidinių reguliavimą niekas, atrodo, nė neketina kalbėti. Tylus tabu. 

Ir vis dėlto vieno tylaus susitarimo nutylėti anksčiau ar vėliau nepavyks: Lietuva (ge-
riau anksčiau negu vėliau) bus priversta įsteigti nacionalinį dienraštį, kaip kad jau turi 
nacionalinį radiją ir nacionalinę televiziją. Dabar jokia valdžios institucija nedrįsta apie 
tai užsiminti, lyg nacionalinis dienraštis galėtų tapti konkurentu komerciniams. Netaps. 
Tačiau nacionalinei savivokai mirtina informacijos „juodoji skylė“ turės būti užtaisyta, 
jeigu nenorim, kad ji galutinai susiurbtų mūsų kad ir fragmentuotą bei deformuotą, bet 
realybę vis dar bandančią reflektuoti nacionalinę sąmonę. 

Kad ir kokie sunkumai žmones ištinka lūžių metais, jie įveikiami, jei tampa visuomenės 
rūpesčiu. Ne politikai lemia tokį susitelkimą. Žurnalistai yra šio fronto pirmųjų linijų kariai. 
Jei nepatinka šis apibūdinimas, tarkim taip: žurnalistai yra pirmieji tikrovės politikai. 

Spausdinama iš rankraščio. Pirmąkart publikuota leidinyje „Žurnalistika“, 2010, 
p. 8–14, pavadinimu „Pirmieji tikrovės politikai“. 
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MĄSTYMAI

RASA ČEPAITIENĖ

KOLONIZUOTA VALSTYBĖ? LIETUVOS 
POLITINĖS EKONOMIJOS BRUOŽAI

Nelaisvi niekada ir jokiu būdu nesame buvę.
Vytautas Didysis, 1430 m. gegužės 14 d.

1990 03 11 Nepriklausomybę atkovojome, bet nugalėtojais netapome.
(iš feisbuko komentarų)

Įžanga
Nepriklausomybės šimtmečio (iš tiesų – tik penkiasdešimties metų) sukaktis įparei-

goja mus ne tik giliau apmąstyti ir atsakingiau išgyventi Laisvę, bet ir aiškiau suvokti, iš 
kokios būklės buvo išsivaduota 1990-aisiais, turint omenyje ne tik politinę priklausomybę 
ar nacionalinės kultūros slopinimą, bet ir kitas nelaisvės formas. Ypač prisimenant XIX 
ir XX amžiais svetimųjų valdžios primestą socioekonominę priespaudą – ilgam užšaldytą 
baudžiavos sistemą1, vėliau atgimusią sovietinėje kolektyvizacijoje2, – kyla klausimai, 
kokias pasekmes ji paliko „ilgojo laiko“ perspektyvoje ir kokį pėdsaką įspraudė Lietuvos 
visuomenės mentalitete?

Tokiais aspektais ši tema Lietuvos istoriografijoje praktiškai netyrinėta. Solidžiausios 
baudžiavos fenomeno studijos buvo parengtos dar sovietmečiu (Juozo Jurginio, Mečis-
lovo Jučo darbai), bet jose buvo koncentruojamasi į politinius, juridinius, ekonominius 
bei socialinius šio reiškinio aspektus, o ne į ilgalaikes, įskaitant psichologines, pasekmes. 
Istorikai tokiais atvejais paprastai vengia nepamatuotų spekuliacijų, bevelydami geriau 
remtis tradiciniais rašytiniais šaltiniais, kuriuos, kaip žinia, dažniausiai paliko politikos 
ar kultūros elito atstovai, tad Lietuvos gyventojų dauguma, tos beraštės „tylinčiosios ma-
sės“, „ilgojo socialinio laiko“ perspektyvoje iki šiol lieka arba už tyrimų akipločio, arba vis 
dar regimos per aukštesniųjų klasių požiūrio ir vertinimų prizmę3. Kaip rodytų sociologų 
įžvalgos, kaimo gyventojų viešosios reprezentacijos ir įvardijimai iki šiol yra itin stereoti-
pizuoti, pašiepiantys, net žeminantys – buduliai, pašalpiniai, runkeliai, mužikai4. Tačiau 
šiuos klausimus kelti ypač aktualu šiandien, kada, bandant apibūdinti dabarties socioe-
konominę situaciją ir Lietuvos valstybės raidos tendencijas, viešojoje erdvėje vis dažniau 
pasitelkiamos „baudžiavos“ ir „baudžiauninkų“ sąvokos. Štai net oficialiosios žiniasklaidos 
elito atstovė atgavus Nepriklausomybę Lietuvoje sukurtą santvarką apibūdino kaip išnau-
dotojišką: „Džiugiai ir masiškai išnaudojame savo bendrapiliečius, apsimesdami, kad nėra 
kitos išeities, kol šie neemigruoja arba nesukyla, arba egzistuoja sau abejingi, nebeturėdami 
jokių tikslų ir nenorėdami jokių permainų. Meile pavaldiniams nespinduliuoja ir verslas: 
kam mokėti darbuotojams daugiau, jei galima nulupti nuo jų devynias skūras, o po to 
įsivežti kokių ukrainiečių.“5

Šių per Nepriklausomybės laikotarpį susiformavusių procesų pasekmės darosi vis labiau 
akivaizdžios. Tai labiausiai Europos Sąjungoje didėjantis atotrūkis tarp turtingiausių ir 
mažiausias pajamas gaunančių gyventojų (GINI indeksas6), mokesčių našta, neproporcingai 
gulanti ant darbo pajamų, o kapitalo pajamos apmokestinamos ženkliai menkiau, plintanti 

1 Plačiau žr. Rudokas J. 
Baudžiava Lietu-
voje – sąlygos, žlu-
gimas, pamokos // 
Kultūros barai, 2011, 
Nr. 3, p. 82–86.

2 Kad tarpukario Lie-
tuvoje apie tai buvo 
žinoma, liudija, pa-
vyzdžiui, 1933 m. iš 
apsilankymo SSRS 
grįžusio žurnalis-
to Justo Paleckio 
kelionės įspūdžių 
knygos skyriaus 
pavadinimas „Darbo 
entuziazmas ar bau-
džiava?“ Žr. Paleckis 
J. SSRS – mūsų aki-
mis. Kaunas, 1933, p. 
186, 205.

3 Plačiau žr. Le Goff J. 
La Nouvelle histoire. 
Paris, Editions 
Complexe, 1988, 
p. 77–102.

4 Baločkaitė R. Už 
reprezentacijos ribų: 
tylinčiosios klasės // 
Demokratija be dar-
bo judėjimo? Sud. 
A. Bielskis. Vilnius, 
Kitos knygos, 2009, 
p. 140–160.

5 Garbačiauskaitė-Bu-
drienė M. Nepri-
klausoma Lietuva 
pastatyta ant vergų 
darbo. Prieiga per 
internetą: https://
www.delfi.lt/
news/ringas/lit/
monika-garbaci-
auskaite-budrie-
ne-nepriklauso-
ma-lietuva-pasta-
tyta-ant-vergu-dar-
bo.d?id=76859183 
(žiūrėta 2017 12 14).

6 Eurostato 2017 m. 
duomenimis pagal šį 
rodiklį Lietuvą (37.0) 
aplenkė tik Bulgari-
ja (38.3). Prieiga per 
internetą: http://
appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/
show.do?datase-
t=ilc_di12.
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skurdo kultūra1, išvešėjusi sisteminė stambaus masto korupcija, teisingumo ir visiems pi-
liečiams vienodai taikomų įstatymų, normų bei vertinimo standartų stoka, neslopstantys 
emigracijos srautai2, neabejotinai reiškiantys nebetikėjimą šios valstybės perspektyvomis, 
ir t. t. Taikydami į visuomenėje sklandančių pesimistinių nuotaikų natą, apie šias struk-
tūrines šalies vystymosi problemas jau viešai nevengia pasamprotauti ir patys aukštieji 
politikai3. Tačiau tokiose jų įžvalgose, iš esmės teisingai apibūdinus susiklosčiusią padėtį, 
deja, nedrįstama / negebama / nenorima žengti toliau ir rasti atsakymų į klausimus, o 
kokios gi yra šių sisteminių bėdų giluminės priežastys. Ir, juo labiau, ką reikėtų daryti, 
kad jos būtų efektyviai įveiktos?

Galima drąsiai teigti, kad be baudžiavos panaikinimo Lietuvoje nebūtų buvę Vasario 
16-osios Akto. Vis dėlto mūsų istorinėje atmintyje ir politinėje vaizduotėje dominuoja iš-
sivadavimo naratyvas: labiau linkstama prisiminti ir vertinti ryškiausius kovos su Rusijos 
imperija / SSRS epizodus įskaitant 1863 m. sukilimą nei sunkiai fiksuojamus ir empiriškai 
nelengvai apčiuopiamus socioekonominės istorijos poslinkius. Tad ši tema nėra bent kiek 
plačiau reprezentuojama nei šiuolaikinėje istoriografijoje, nei kultūrinėje atmintyje. Pa-
vyzdžiui, baudžiavos panaikinimą Lietuvoje mena tik du paminklai, šių įvykių amžininkai, 
pastatyti atokiuose Ukrinuose ir Memenčiuose. Atsižvelgiant į tai, šio straipsnio tyrimo 
objektas – retrospekcinė nelaisvės fenomeno analizė gretinant Lietuvos ir Rusijos, nuo ku-
rios ji politiškai ir socioekonomiškai priklausė daugiau kaip šimtmetį ir dėl kurios valdymo 
ypatumų baudžiavos sistema čia išliko ilgiau nei kaimyniniuose regionuose, išvengusiuose 
integracijos į imperiją, visuomenes. Tad nors šio tyrimo išeigos taškas yra dabartinė, vie-
na didžiausių Europos Sąjungoje, socialinė atskirtis4, populiariojoje vaizduotėje įgavusi 
„dviejų Lietuvų – runkelių ir elito“ – formą, šių dienų išnaudojimo, socialinio pasyvumo 
ir nesipriešinimo reiškinių priežastys bei pavidalai, neišvengsime ir istorinių ekskursų. 
Tyrimo tikslas – pabandyti atsakyti į klausimą, kas nulėmė tokį didelį ir vis labiau didėjantį 
socialinį susisluoksniavimą Lietuvoje? Kodėl jam nebuvo / nėra efektyviau priešinamasi? 
O jei ir bandyta tai daryti, kodėl šis pasipriešinimas toks fragmentiškas, nenuoseklus, 
silpnas, tad ir nesulaukia ryškesnės sėkmės?

Ieškant atsakymų į šiuos fundamentalius klausimus, pasitelkiama kultūros istoriko 
Aleksandro Etkindo ir kitų autorių plėtojama „vidinės kolonizacijos“ koncepcija5, kuri leidžia 
išsamiau paaiškinti istoriškai susiklosčiusią Rusijos sociopolitinę bei institucinę sąrangą ir 
pabandyta ją pritaikyti Lietuvai. Etkindas ir jo pasekėjai plėtoja „kultūrinę išteklių istoriją“, 
apibrėžiamą per santykį tarp gamtinių išteklių gavybos ypatumų ir ekonominės sistemos, 
politinio režimo bei visuomenės institutų ir sociokultūrinių nuostatų6.

Vidinė kolonizacija
Kuo vidinė kolonizacija skiriasi nuo išorinės? Pasak A. Etkindo, tai istoriškai susiklostęs 

savitas valdžios ir pavaldinių santykių tipas, kai valdantieji suvokia ir vertina savo šalies 
visuomenę kaip užkariautuosius ir pavergtuosius, o į savos valstybės teritoriją žvelgia kaip į 
svetimą ir be gailesčio eksploatuotiną7. Kitaip tariant, tai yra kolonijinio valdymo praktikų 
ir žinių perkėlimas ir taikymas savo pačių šalyje.

Iš esmės bet kuri valdžia valdomųjų patiriama kaip kažkas svetima, išoriška. Net ir 
demokratinėse šalyse, jau nekalbant apie imperijas ar autoritarines valstybes. Klasikinis 
kolonijinis valdymas pasižymėjo trimis pagrindiniais elementais: politiniu dominavimu, 
ekonominiu išnaudojimu ir kultūrinio nuotolio tarp valdančiųjų ir valdomųjų kūrimu 
bei palaikymu, kuris pasiekiamas manipuliuojant, keičiant ir perdirbant kolonizuotųjų 
savimonę taip, kad įtvirtintų kolonizatorių viršenybę ir kurtų tam tikras „natūraliomis“ 
laikomas sociokultūrines distancijas tarp šių socialinių grupių. XVIII a. su JAV susikūrimu 
prasidėjęs pasaulinis dekolonizacijos procesas, kuris užsitęsė iki pat XX a. 7–8 dešimtmečių 

1 Statistiniais duomeni-
mis remiantis, žemiau 
skurdo ribos šiuo metu 
gyvena penktadalis 
Lietuvos gyventojų 
(21,7 proc.), t. y. dau-
giau nei pusė milijono 
asmenų. Šaltinis: Ofi-
cialiosios statistikos 
portalas. Prieiga per 
internetą: https://osp.
stat.gov.lt/informaci-
niai-pranesimai?arti-
cleId=5273885 (žiūrėta 
2017 12 04).

2 Pukenė R. Vardija naujus 
emigracijos skaičius: 
žmonės nebemato, 
kaip ištrūkti iš spąstų. 
Prieiga per internetą: 
https://www.delfi.lt/
news/daily/lithuania/
vardija-naujus-emi-
gracijos-skaicius-zmo-
nes-nebemato-kaip-is-
trukti-is-spastu.
d?id=77395523 (žiūrėta 
2017 12 16).

3 Atskirčiai mažinti 
reikalingi esminiai 
sprendimai. Prieiga 
per internetą: https://
www.lrp.lt/lt/atskir-
ciai-mazinti-reika-
lingi-esminiai-spren-
dimai/24635 (žiūrėta 
2017 11 03).

4 Žr. Socialinė atskirtis ir 
geras gyvenimas Lietu-
voje. Vytauto Didžiojo 
universitetas, Versus 
aureus, 2015.

5 Etkind A. Internal 
Colonization: Russia’s 
Imperial Experience. 
Cambridge, Polity 
Press, 2011. Vertimas į 
rusų kalbą: Эткинд А. 
Внутренняя 
колонизация. 
Имперский опыт 
России. Москва, 
Новое литературное 
обозрение, 2013.

6 Эткинд А. Сырье 
против товара: 
к критике 
политической 
экономии. 
Неприкосновенный 
запас, 2014, № 95. 
Prieiga per internetą: 
http://www.nlobooks.
ru/node/5047 (žiūrėta 
2018 05 11).

7 Эткинд А. Внутренняя 
колонизация. 
Критическая теория 
паразитического 
государства. Вестник 
Европы, 2016, но. 46. 
Prieiga per internetą: 
http://magazines.russ.
ru/vestnik/2016/46-47/
vnutrennyaya-ko-
lonizaciya-kriti-
cheskaya-teoriya-pa-
raziticheskog.html 
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ar dar vėliau, iki pat SSRS subyrėjimo, deja, nereiškė visiško prispaustųjų išsivadavimo. 
Kitaip sakant, buvusių metropolijų įtaka kai kuriose nepriklausomomis pasiskelbusiose 
šalyse yra reikšminga iki šiol1. Ir nors didžioji pokomunistinių Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių dalis realizavo siekį „grįžti į Europą“ per dvi ES plėtros bangas 2004 ir 2007 m., 
tačiau išliekantis Sąjungos „naujokių“ poreikis tarptautiniu mastu nuolat įrodinėti savo 
„europietiškumą“ ir „pažangumą“ (prisiminkime, pavyzdžiui, keleto šio regiono valstybių, 
tarp jų ir Lietuvos, konkurenciją dėl geografinio Europos centro) tampa jų užsitęsusios 
postkolonijinės savimonės požymiu.

Etkindo koncepcijos pagrindinės detalės – luominė visuomenės struktūra, nulėmusi 
ekonominę ir kultūrinę prarają tarp imperijos valdančiojo elito ir liaudies, plačiai papli-
tusios baudžiavinės kontrolės bei prievartos formos, kai kurių carų vykdytos ir tęstinumo 
neturėjusios reformos, galiausiai orientuotos į išteklių eksportą ekonomikos specifika. 
Ekonominis „monoištekliaus“ (nuo XX a. 7–8 dešimtmečio – ir nafta bei dujos) gavybos 
ir prekybos Vakarų rinkose modelis leido susiformuoti specifiniam Rusijos visuomenės 
paveikslui, kurio iš esmės nepakeitė nė sovietų valdžia. Tai reiškia, kad tik nedidelė vi-
suomenės dalis dalyvaudavo politiniuose bei ekonominiuose procesuose ir priimdavo 
reikšmingus sprendimus likusiai sociumo daugumai, išgyvenančiai iš jai skiriamų menkų 
dotacijų bei iš natūrinio ūkio. 

Politinio parazitizmo ypatumai
Veikale „Kodėl nacijos žlunga. Valdžios, gerovės ir skurdo kilmė“ politologai Daronas 

Asemoglu ir Džeimsas A. Robinsonas išskyrė du valstybių tipus – įtraukiančiąją (inclusive) 
ir gavybinę, arba išsunkiančiąją (extractive)2. Gavybinėje valstybėje karinis administracinis 
elitas ir dirbančiųjų masės yra atskirti ekonominiais ir kultūriniais barjerais. Joje stokojama 
socialinio mobilumo, t. y. žmonės iš viso nėra pajėgūs arba tik įveikę dideles kiūtis gali pakilti 
į aukštesnį sluoksnį (klasikinis pavyzdys – Indijos kastų sistema). Pavyzdžiui, XIX a. viduryje 
Rusijos ekonomika daugiausia buvo paremta baudžiavine sistema ir iš žemės ūkio produk-
tų generuojamomis pajamomis. Kultūriškai elitas ir valstiečiai buvo atskirti neregimomis 
luominėmis sienomis, o ši atskirtis dargi įtvirtinta įstatymais ir tradicijomis. Taipogi tokio 
tipo socioekonominė sąranga užtikrino ir visuotinį užimtumą. Įtraukiančiojoje valstybėje 
nebelieka luominių apribojimų. Elitas formuojasi meritokratijos, t. y. kompetencijų, gabumų 
ir nuopelnų pagrindu. Tad jis yra suinteresuotas kooptuoti į savo gretas talentingiausius ir ge-
riausius, o pastarieji – kurti darbo vietas visiems likusiems. Tai reiškia, kad tik įtraukiančioji 
valstybė yra pajėgi garantuoti ilgalaikį ir stabilų ekonominį augimą, tai rodytų ir labiausiai 
išvystytų Europos ekonomikų Skandinavijoje, Šveicarijoje ir D. Britanijoje pavyzdžiai. 

D. Acemoglu ir J. Robinsonas dar skiria du gavybinės valstybės potipius – agrarinę ir 
žaliavinę. Jei pirmoji praktiškai užtikrina visuotinį užimtumą, kaip būta baudžiavinėje 
Rusijoje, tai antroji – anaiptol ne. Šiuo atveju elitas priklausomas ne nuo gyventojų dar-
bo, o nuo gamtinio ištekliaus(-ių) gavybos rezultatų. Tokį valstybės tipą galima pavadinti 
priklausomu nuo išteklių, kitaip nei nuo darbo priklausomų valstybių atvejis. Taip pat jį 
Etkindas pavadina parazitine valstybe. Parazitas – graikiškas terminas, reiškiantis iš-
laikytinį. Tai veikiau ekonominė sąvoka, tačiau esama ir biologinės šito žodžio reikšmės. 
Parazitizmas – tai antagonistinė dviejų rūšių organizmų sugyvenimo forma, kai vienas 
organizmas (parazitas) gyvena ir minta ant kito ar kitame organizme – „šeimininko“ kūne – 
sukeldamas jo funkcijų susilpnėjimą ar žūtį3. Pagal šią biologinę analogiją konstruojama 
kritinė politinės ekonomijos parazitizmo teorija tokio tipo valstybę – žaliavinį parazitą – 
priešina liberaliajai demokratijai4. Taip nuo išteklių priklausomose valstybėse nebelieka 
apribojimų nelygybės didėjimui, jos nėra spaudžiamos investuoti į socialinį kapitalą. Tačiau 
tikrovėje, akivaizdu, esama daug mišrių, hibridinių, pilkųjų zonų. 

1 Betts R. F. Decoloni-
zation. New York, 
London, 2004, 
p. 30–37.

2 Acemoglu D. Ro-
binson J. A. Why 
Nations Fail: the 
Origins of Power, 
Prosperity and 
Poverty. New York, 
Crown Publishers, 
2012, p. 88–89.

3 Parazitizmas. Pri-
eiga per internetą: 
https://lt.wikipedia.
org/wiki/Para-
zitizmas (žiūrėta 
2018 05 03).

4 Эткинд А. 
Внутренняя 
колонизация. 
Критическая 
теория 
паразитического 
государства // Ten 
pat.
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Ar ženkli šalies ekonomikos priklausomybė nuo išteklių gavybos ir iš to gaunamų 
pajamų visada veda prie parazitinio valstybės modelio susikūrimo? Kas būdinga nuo 
išteklių priklausomoms valstybėms, gyvenančioms iš skirtingų gamtos gėrybių gavybos? 
Ar jos visos panašios? Jei ne, tai kuo skiriasi? Virsmas į vienos stambiausių pasaulyje 
energetinių išteklių eksportuotojos vaidmenį SSRS įvyko XX a. 7–8 dešimtmetyje. Šiuo 
metu tik keli procentai Rusijos gyventojų profesionaliai užsiima ir yra įtraukti į šilumos 
energetinį kompleksą įskaitant naftos gavybą, transportavimą ir perdirbimą. Šis nedidelis 
procentas nuo visos populiacijos sukuria didžiulį nacionalinį turtą – nuo pusės iki dviejų 
trečdalių valstybės biudžeto. Taigi tokio tipo valstybė yra kur kas labiau priklausoma nuo 
gamtinių išteklių nei nuo gyventojų gamybinės veiklos. Iš šių išteklių, kurių didžiausią 
dalį sudaro naftos ir dujų žaliavos bei vertingųjų mineralų eksportas, pardavimo gautų 
pajamų valdžia gyventojams perskirsto nedidelę dalį įvairių socialinių išmokų pavidalu, 
tačiau tokio tipo valstybė praktiškai nėra priklausoma nuo surenkamų mokesčių. Dėl šitos 
priežasties visuomenė turi menkas pilietines galias daryti įtaką valdžios sprendimams ar 
juos paveikti, tad autoritarizmas čia atrodo a priori užprogramuotas. Kadangi visuomenė 
pati yra priklausoma nuo pajamų, gaunamų iš išteklių gavybos perskirstymo, tai leidžia 
išlaikyti paternalistinį valdžios ir valdomųjų santykį, pavyzdžiui, itin pastebimą ištekliais 
turtingose posovietinėse Vidurinės Azijos šalyse.

Šiais ištekliais prekiaujančiai valstybei nebėra poreikio vystyti konkurencijos mecha-
nizmų, puoselėti įstatymo viršenybę, kurti nepriklausomą teismų sistemą, kuri galėtų 
užtikrinti teisingumą. Vietoj jų stiprinamas saugumo aparatas, skirtas apsaugoti išteklių 
transportavimo kelius ir finansinius srautus bei tikruosius parazitinės valstybės „naudos 
gavėjus“ – siaurą aukščiausiojo politinio ir ekonominio elito sluoksnį (iš čia ir oficialiąja 
valstybės doktrina nūnai virstanti Vladimiro Putino paranoja, esą visi aplinkui siekia 
pasigviešti Rusijos gamtos išteklius). Taip sukuriama gremėzdiška biurokratinė sistema, 
aptarnaujanti elitą ir perskirstanti materialiąsias gėrybes, o to elito viršūnės pasilieka sau 
didžiausią pelno dalį, ir tai yra atvira kleptokratijos forma1.

Nuo darbo priklausomoje valstybėje dažniausiai esti atvirkščiai. Jos gyventojai yra 
nacionalinio turto kaupimo pagrindas ir svarbiausias šaltinis, todėl valdžia priversta su 
jais skaitytis. O nuo išteklių priklausomoje valstybėje jie iš esmės yra pertekliniai. Tuo 
parazitinė valstybė kardinaliai skiriasi nuo senojo stiliaus gavybinės valstybės, kurioje 
visas nacionalinis turtas buvo sukuriamas gyventojų rankų darbu. Parazitinėje valstybėje 
viešosios gėrybės yra elito turtas, o elitas jas nebūtinai panaudoja valstybės viduje, veikiau 
linkęs gautas lėšas pervesti į saugesnes ofšorines sąskaitas arba investuoti išsivysčiusiose 
šalyse. Taip sukuriama iš pažiūros stabili masine korupcija ir nekompetencija pasireiškianti 
sistema, kurios pasekmės: įstrigęs šalies modernizavimas, masyvus ir ilgalaikis visuomenės 
nuostatų formavimas per medijas įtaigaujant, esą tokia tvarka yra natūrali ir neįmanoma 
pakeisti, opozicijos slopinimas ir nuolatiniai viešosios erdvės skandalai2. Tokioje valstybėje 
meritokratijos logika nustoja veikusi, ją, pasak žinomo rusų ekonomisto Viačeslavo Ino-
zemcevo, keičia aukštųjų valdininkų despecializacija, t. y. jie skiriami į reikšmingus postus 
atsižvelgiant į priklausymą klanų tinklams, o ne į gebėjimus tvarkyti konkrečias ekonomikos 
ar kitas sritis3. Kvalifikacijų ir profesinių nuopelnų ignoravimas skiriant į svarbias vietas 
giminaičius ar savojo klano narius Rusijoje yra plačiai išplitusi ir „natūralizuota“ politinė ko-
rupcija, ji, kaip ir savavališkas juridinių biurokratinių taisyklių ir elgesio standartų taikymas 
„saviškiams“ ir visiems kitiems, veda prie moralinio ir teisinio valstybės išsigimimo. Socia-
liniai institutai ir demokratiniai mechanizmai tokiu atveju nustoja veikę, o tik imituojami. 
Visuomenė išnaudojama kaip svetima kolonijinė tol, kol tai pakenčia. Tačiau panašu, kad 
Rusijoje pakęs dar ilgai: „priešingai nei paskutiniaisiais Sovietų Sąjungos metais, didžiulė 
socialinė grupė nori prisijungti prie sistemos, tačiau ne priešintis jai“4.

1 Plačiau žr. Dawisha 
K. Putin‘s Klepto-
cracy: Who Owns 
Russia? New York, 
Simon and Shuster, 
2014.

2 Ten pat, p. 313–349.
3 Inozemcev V. Neo-Fe-

odalism Explained. 
The American 
Interest, 2011, 
Volume 6, Num-
ber 4. Prieiga per 
internetą: https://
www.the-ame-
rican-interest.
com/2011/03/01/
neo-feuda-
lism-explained/ 
(žiūrėta 2018 04 21).

4 Ten pat.
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Ar įmanoma užbėgti už akių parazitinės valstybės gimimui arba ją „pataisyti“? Čia svar-
biausią vaidmenį atlieka politiniai institutai. „Olandiška liga“1, t. y. atvejis, kai šalyje netikėtai 
atrandami vertingi ištekliai, kaip kad atsitiko 1959 m. Nyderlandams priklausančiuose Šiau-
rės jūros vandenyse aptikus didelius dujų išteklių plotus, gali sukelti infliaciją, bedarbystę ir 
t. t., tačiau gali būti ir sėkmingai išgydoma taikant tam tikras tikslines priemones ir turint 
stiprias institucijas: nepriklausomus teismus, demokratinius mechanizmus, savarankiškus 
parlamentus, korupcijai nepalankią aplinką viešajame sektoriuje ir pan. Gydant šią ligą, pa-
jamos iš išteklių pardavimo dažniausiai sterilizuojamos – išimamos iš ekonominės apyvartos 
ir neutralizuojamos perkeliant į nepriklausomus fondus, kur šios lėšos kaupiamos, kad galėtų 
būti panaudotos ištikus krizei ar pan., kaip kad pasielgė ir „geras“ institucijas turinčios šalys: 
Norvegija, Australija ir kitos. Tačiau esama nuo išteklių priklausomų valstybių ir su „blogo-
mis institucijomis“. Tai liga, kuria sergama tokiose išteklių turtingose šalyse kaip Iranas, 
Venesuela ir kt., tačiau Rusijos atvejis yra pavyzdinis, parodomasis, iliustruojantis būdingą 
„trapios valstybės“ (fragile state) situaciją. Tokiai valstybei sunku išvengti demodernizavimo 
ir žmogiškojo kapitalo degradavimo, taip pat neįmanoma eiti demokratizavimo keliu. Žvel-
giant plačiau, tokias valstybes geriausiai apibūdina korumpuotos išsunkiančios ekonomikos 
institucijos, kurios žlugdo žmonių paskatas dirbti ir ieškoti naujų, efektyvesnių ekonominių 
bei socialinių sprendimų. D. Acemoglu ir J. Robinsonas išskiria dešimt pagrindinių priežas-
čių, kodėl tokio tipo valstybės pasmerktos ekonomiškai merdėti – paradoksalu – nepaisant 
disponuojamų gausių gamtos turtų. Tai: nuosavybės teisių stoka (Šiaurės Korėja), valstybės 
naudojamas priverstinis darbas (pavyzdžiui, moksleivių pasitelkimas nuimant medvilnės 
derlių Uzbekijoje), nelygios galimybės dėl spalvos ir kultūrinio kapitalo skirtumų (PAR), 
korumpuoti vadovai (Egiptas), elitas prieš naujas technologijas (XX a. pradžioje Rusijos im-
perija vilkino geležinkelių tiesimą ir tai leido kitoms anksčiau ir efektyviau šią technologiją 
įvaldžiusioms šalims ženkliai išsiveržti į priekį), valstybė veikia tik formaliai, be įstatymų 
ir tvarkos (Somalis), silpna centrinė valdžia (Kolumbija), prastos viešosios paslaugos (Peru), 
politinis išnaudojimas, korupcija, socialinė atskirtis ir nelygybė (Bolivija), kova dėl grobio 
(išteklių plėšimas, Siera Leonė). Taigi daugeliu atvejų lėtas tokių valstybių merdėjimas yra 
ne koks nors atsitiktinumas, o kryptingų jų elito atstovų pastangų rezultatas2.

Lietuvos socioekonominės sistemos pobūdis
Ar aptartos A. Etkindo ir kitų tyrinėtojų plėtojamos kultūrinės išteklių istorijos ir vidinės 

kolonizacijos įžvalgos ir metodologija pritaikytinos Lietuvai? Jei taip, reiktų pradėti nuo 
klausimo, iš ko gyvena (ir per istoriją gyveno) Lietuva, t. y. kokie jos pagrindiniai ištekliai, 
kaip ir kieno jie buvo ir yra panaudojami? Kokiais bruožais pasižymi ir kaip jais remiantis 
funkcionuoja šalies sociopolitinė sistema ir svarbiausi institutai?

„Šiandieninė Lietuvos Respublikos valdymo forma yra tiek pat tolima nuo klasikinės 
Vakarų demokratijos ištakų, kiek kranksinti varna nuo lakštingalos giedojimo. Pirmiausia 
yra visiškai įteisinta valdančiųjų hegemonija, kurianti pati sau įstatymus ir prisiskirianti sau 
galią perimti valstybės išteklius. Nors pagal demokratinius principus valstybę kuria kiek-
vienas jos narys, todėl jis yra lygiateisis valstybės iždo kūrėjas ir naudotojas, o ne išmaldos 
prašantis varguomenės atstovas. Deja, šiandien labai aiškiai matome, kad 4/5 tautos yra 
paversti skurdžiais baudžiauninkais, visiškai priklausančiais nuo pono malonės – kada ir 
kiek gaus grašių, kad iškęstų bado dietą. Tokia neofeodalizmo principais grįsta valstybė 
visiškai nesirūpina socialinėmis garantijomis, moderniu švietimu ir savo piliečių saugumu 
bei gerove.“3 Rašoma apie Lietuvą, tačiau šiuose žodžiuose ataidi pirmiau aptarti Rusijos 
visuomenės apibūdinimo atgarsiai. Tai gali šokiruoti, kadangi mūsų istorinės savivokos 
šerdyje glūdi įsitikinimas, kad „mes – tai ne Rusija“, mūsų civilizaciniai pagrindai, esą, 
visai kitokie, europietiški. Bet ar tikrai taip?

1 Dutch Disease. Inves-
topedia. Prieiga per 
internetą: https://
www.investopedia.
com/terms/d/dutch-
disease.asp (žiūrėta 
2018 01 21).

2 Acemoglu D., Robin-
son J. A. Why Nati-
ons Fail, p. 429–444.

3 Gečaitė R. Pseudo-
demokratija arba 
neofeodalizmas. 
Prieiga per inter-
netą: https://www.
delfi.lt/archive/
pseudodemokrati-
ja-arba-neofeodaliz-
mas.d?id=6146990 
(žiūrėta 2018 04 25).
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Nors analizuojant šiuolaikinės Lietuvos socioekonominės sistemos sąrangą ir veikimo 
mechanizmus būtų neatsakinga bandyti vesti tiesiogines analogijas ir paraleles su XIX a. ar 
ankstesnėmis istorinėmis epochomis, nes neoliberalizmas yra visiškai nauja (remarketizuo-
to) kapitalizmo raidos stadija, tačiau regioninių ir lokalinių reakcijų į jį pobūdis, paliudytas 
daugybe sociologinių parametrų, – nelygybės, nepakankamo perskirstymo, didėjančios 
socialinės atskirties, skurdo, emigracijos, savižudybių, pilietinio atstovavimo ir valdžios 
kontrolės galimybių stokos, demokratijos indekso, streso lygio darbe ir kt.1 – rodytų, kad 
perėjimas iš sovietinės pseudosocialistinės sistemos į neoliberaliąją kapitalistinę lietuvių 
visuomenei sukėlė stiprią anomiją ir įtvirtino resentimentą, kurių pasekmes patiriame 
iki šiol. Resentimentas, pasak šią sąvoką veikale „Moralės genealogija“ įvedusio Frydricho 
Nyčės, – tai vergų išgyvenami ir iš baimės slopinami dažnai neįsisąmoninti, bejėgystės 
persmelkti, sumišę pavydo ir pykčio jausmai savo šeimininkams. Jį pagimdo įtampa tarp, 
viena vertus, keršto, pagiežos, nuoskaudos, nepilnavertiškumo, agresijos impulsų ir, antra 
vertus, negalėjimo jų tiesiai ir atvirai išreikšti. Išskirtinis resentimento bruožas – realaus 
ar įsivaizduojamo priešo vaizdinio susikūrimas, santykyje su kuriuo formuojama asmeninė 
ar grupinė tapatybė2. Tokios slogios jausenos apraiškų šiandieninėje Lietuvoje, deja, apstu.

Susidaro įspūdis, kad sociokultūrinės valdančiųjų ir valdomųjų sugyvenimo formos 
nepaisant konkretaus politinio režimo ar socioekonominės santvarkos ypatumų turi 
gana stabilius struktūrinius rėmus, panašius į Lietuvos viduramžiams būdingus bajorų 
ir nelaisvųjų valstiečių santykius3. Pastarieji buvo galutinai įtvirtinti XVI a., kai Lietuvos 
visuomenėje įvyko daug reikšmingų pokyčių. Atsiradusi galimybė ženkliai padidinti žemės 
ūkio produkcijos eksportą į Vakarų Europą paskatino įvykdyti Valakų reformą, kurios 
pagrindinis tikslas buvo padidinti eksportui auginamų grūdų plotus. Tai savo ruožtu leido 
sustiprėti labiausiai šį pajamų šaltinį kontroliuojančiam bajorų luomui, tačiau, dėl Valakų 
reformos įtvirtinus lažinę sistemą, padidėjo prie žemės įstatymiškai pririštų valstiečių 
feodalinis išnaudojimas, pablogėjo jų gyvenimo sąlygos. Bajorų sluoksnio stiprėjimas ir 
politinė konsolidacija tuo pačiu didino jų gebėjimą priešintis didžiojo kunigaikščio valdžiai, 
o tai mažino valstybės centralizacines galias ir sąlygojo „bajoriškosios demokratijos“, 
ilgainiui linkusios į anarchiją, susiformavimą. Baudžiavinė santvarka Lietuvoje būtent 
dėl valstybės buvimo pasaulio kapitalistinės sistemos periferijoje užsitęsė iki pat XVIII a. 
antrosios pusės, o Vakarų Europoje ji pradėjo nykti dar XIV a., Skandinavijoje jos nė nebu-
vo4. Europos periferijos valstybės daugiausia specializavosi žaliavų gavyboje ir žemės ūkio 
produkcijos gamyboje ir dėl to pasižymėjo silpnu valstybingumu arba kolonijine, pusiau 
kolonijine priklausomybe, buvo technologiškai atsilikusios, beveik neturėjo pramonės, o 
samdomų darbininkų sluoksnis buvo negausus. Jos tiekė žaliavas (medieną, vašką, grūdus) 
„branduolio“ valstybėms ir vartojo „branduolio“ pagamintą produkcijos perteklių5. Tokioms 
valstybėms būdingas polinkis į represyvią darbo jėgos kontrolę. Specializavimasis auginant 
grūdus ir kitus žemės ūkio produktus ir eksportuojant į „branduolio“ zonos šalis bendrojoje 
Europos ekonomikos sistemoje iki pat XVIII a. pabaigos Vidurio ir Rytų Europai nulėmė 
periferijos statusą, o vėliau jos rytinė dalis įskaitant Lietuvą buvo prievarta įtraukta į šią 
padėtį dar ilgesniam laikui įšaldžiusios Rusijos imperijos orbitą. Taip pasikeitė politinės 
priklausomybės centras ir, iš dalies, žaliavų ir žemės ūkio produktų srautų kryptys, bet ne 
pats šių feodalinių santykių pobūdis, bandytas nedaug keisti tik XIX a. antrojoje pusėje 
caro Aleksandro II paskelbtu baudžiavos panaikinimo manifestu, suteikusiu valstiečiams 
asmeninę laisvę, bet palikusiu juos be teisės į žemę, ir ypač 1906 m. pradėta vadinamąja 
P. Stolypino reforma, atvėrusia jiems savarankiškesio ūkininkavimo galimybę. 

Taigi Lietuvos buvimo Abiejų Tautų Respublikos, o vėliau Rusijos imperijos sudėty-
je laikotarpius politinės ekonomijos aspektu galima priskirti prie gavybinių agrarinių 
valstybių tipo. Iš esmės „žaliavinį“ ekonomikos pobūdį, kaip ir specializavimąsi žemės 

1 Plačiau žr. Norkus Z. 
Kokia demokratija, 
koks kapitalizmas? 
Pokomunistinė 
transformacija Lie-
tuvoje lyginamosios 
istorinės socio-
logijos požiūriu. 
Vilnius, Vilniaus 
universitetas, 2008, 
p. 597–654.

2 Ten pat, p. 21.
3 Laumenskaitė E. 
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Parengė P. Subačius. 
Vilnius, Aidai, 1997, 
p. 9–26.

4 Žiemelis D. Lietuva 
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p. 55–60.

5 Žiemelis D. Antrosios 
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vos ūkio atvejis // 
Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė: tarp 
tradicijų ir naujo-
vių. XVIII amžiaus 
studijos. 2014, t. 1, 
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ūkio produktų gamyboje Lietuva išlaikys ir vėliau – tarpukariu bei sovietmečiu1. Tačiau 
nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje jau būta ženklaus kokybinio skirtumo nuo kitų 
čia aptariamų laikotarpių – 1918 m. savanoriai, atsiliepę į lietuvių valstybininkų pažadą 
duoti jiems žemės, ėjo ginti besikuriančios Respublikos. Ir šis pažadas buvo ištesėtas. 
1919 m. pradėta M. Krupavičiaus Žemės reforma bene pirmąkart Lietuvos istorijoje leido 
susikurti savarankiškam ir santykinai stipriam, politinę ir tautinę savimonę išsiugdžiusiam 
laisvųjų valstiečių sluoksniui – tuometinės Lietuvos visuomenės pamatui. O kad būtent 
šie žmonės kaip niekas kitas suvokė laisvės kainą, rodo ir socioekonominis antisovietinio 
pasipriešinimo dalyvių portretas, kuriame dominuoja būtent ūkininkų sūnūs ir žemesniųjų 
visuomenės sluoksnių atstovai, stoję į kovą su sovietine kolonizacija, kurią aiškiai įvardijo 
tokią buvus, tai liudija partizanų dienoraščiai ir pogrindinė spauda.

Stalinmečiu pagrindiniai šios kolonizacijos institutai buvo represinis aparatas, GULAG’o 
sistema ir žemės ūkio kolektyvizacija, leidę masiškai atgaivinti vergovinio ir baudžiavi-
nio darbo praktiką, keistu būdu derančią su siekiu pasivyti ir aplenkti technologiškai ir 
kultūriškai išsivysčiusias šalis. Be šių prievartos institutų, galima būtų paminėti ir kitas 
jos formas, kaip antai tarnavimas sovietų armijoje, internacionalinių darbinių migracijų 
vajus „įsisavinаnt plėšinius“ ar tiesiant BAM’ą. Nereikia išleisti iš akių, kad ne mažiau 
reikšmingu vidinės kolonizacijos pavidalu reikėtų laikyti ideologinę indoktrinaciją ir 
rusifikaciją, vertusią sovietinės imperijos ne rusų tautybės atstovus jaustis kultūriškai 
antrarūšiais ir „civilizuotinais“. Dėl kiek aukštesnio ekonominio ir kultūrinio išsivystymo 
lygio Baltijos respublikos iš dalies to išvengė. Dar daugiau, vakarinio pasienio karinio 
stiprinimo sumetimais ir dėl vykdytos nacionalinės politikos specifikos sovietai nemažai 
investavo į Pabaltijo regioną ir buvo linkę jo ekonominius bei kultūrinius laimėjimus išnau-
doti užsienyje sovietinio gyvenimo būdo „pranašumų“ demonstravimo tikslais, o tai leido 
tiek „centro“, tiek ir šių sąjunginių respublikų elitui puoselėti abipusiai naudingą „mažųjų 
Vakarų“ iliuziją2. Šios svarbios, kol kas istorikų per mažai tirtos aplinkybės suformavo 
specifinį sovietinės Lietuvos nomenklatūros „vietininkiškumo“ fenomeną3 ir savitą pačių 
„pribaltų“ savivoką, leidusią išvengti kai kurių vidinės kolonizacijos spąstų – ypač kultū-
rinio nepilnavertiškumo jausenos.

Kokius ankščiau aptartus vidinės kolonizacijos požymius atitiktų posovietinė Lietuvos 
visuomenė? Postalininiu laikotarpiu iškerojusios komunistų partijos elito patronažinės 
sistemos ir neformalieji bei neoficialūs valdančiųjų grupių tinklai, nepaisant posovietinės 
transformacijos, išliko. Desovietizacija daugiau palietė viešąjį diskursą ir ypač istorijos 
politiką, tačiau neapėmė į ankstesnę sistemą aktyviai įsitraukusių žmonių, ypač aukštosios 
nomenklatūros, juridinio bei moralinio įvertinimo, ir tai atvėrė kelią selektyvioms mani-
puliacijoms kompromatais. Prisidengusios kitais pavadinimais ar formomis, šios grupės 
išlaikė savo privilegijuotą statusą.

Kaip žinia, pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį trūkinėjo, naujai formavosi ar per-
sitvarkė sociopolitiniai ir ekonominiai valdančiųjų ir valdomųjų santykiai. Tačiau visos 
valdžioje buvusios politinės jėgos ekonominę pertvarką vieningai vykdė remdamosi neo-
liberaliomis idėjomis, kurios įteisino „sisteminėmis reformomis“ pavadintą valstybinio 
ir „liaudies“ turto perėmimą į tam tikrų politikos ir verslo sluoksnių rankas4. Netekus 
galimybės naudotis Sąjungos gamtiniais ištekliais ir respubliką anksčiau iš „centro“ pasiek-
davusiais finansiniais, žaliavų ir produktų srautais, esant poreikiui atsisakyti ar bandyti 
modernizuoti technologiškai pasenusią pramonę ir vakarietiškų efektyvumo standartų 
neatitinkantį žemės ūkį, seniesiems / naujiesiems Lietuvos politikams ir besikuriančiam 
stambiajam verslui teko ieškotis naujų išteklių ir reorganizuoti jų gavybą bei realizavimą 
vidaus ir užsienio rinkose. Pradinį kapitalo kaupimo procesą palengvino aiškiau juridiškai 
neapibrėžtas buvusio „visaliaudinio turto“ privatizavimas. Sukauptos lėšos pasitelktos for-

1 V. Ivanauskas teigia, 
kad postalininiu lai-
kotarpiu „respubli-
kos agropramoninio 
komplekso lygina-
masis svoris sudarė 
46 proc., o grynoji 
vertė – 60 proc. 
Žr. Ivanauskas V. 
Lietuviškoji nomen-
klatūra biurokrati-
nėje sistemoje. Tarp 
stagnacijos ir dina-
mikos (1968–1988). 
Vilnius, Lietuvos 
istorijos institutas, 
2011, p. 159–165.

2 Зубкова Е. 
Прибалтика и 
Кремль 1940–1953. 
Москва, РОССПЭН, 
2008, p. 4–6.

3 Ivanauskas V. Lietu-
viškoji nomenklatū-
ra biurokratinėje sis-
temoje, p. 503–524.

4 Rubavičius V. Vė-
luojanti savastis. 
Vilnius, Lietuvos 
rašytojų sąjungos 
leidykla, 2014, 
p. 29–30.
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muojant naujas verslo nišas – tarpininkavimą prekiaujant dujomis, išnaudojant Lietuvos 
kaip tranzitinės valstybės logistinius privalumus, intensyvinant nūnai jau masinį miškų 
kirtimą medienos pardavimui užsienyje, plėtojant statybų bei nekilnojamojo turto sektorių 
ir t. t. Šios sritys, kaip ir išplitusios korupcinės viešųjų pirkimų organizavimo schemos, 
leido generuoti didžiausias pajamas ir formuotis siauram naujųjų turčių ratui. Palaipsnės 
eurointegracijos metu, dar iki įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m., valdančiųjų grupės 
mokėsi perprasti europinių lėšų „įsisavinimo“ mechanizmus. Būtent jas, užvaldytas verslo 
ir politikos elito ir naudojamas trumpalaikiams jų tikslams realizuoti šalies žmogiškojo 
kapitalo sąskaita, galima laikyti pirmiau aptarto naftos ir dujų vaidmens Rusijos ekono-
mikoje analogu, ilgainiui užkirtusiu kelią realiam Lietuvos modernizavimui.

Eurointegracija ir poreikis derintis prie europinių įstatymų bei nuostatų (vadinamųjų 
„europinių vertybių“) atgaivino ir vietos elito sovietmečiu išsiugdytą pavaldininkišką men-
talitetą, instinktus bei įpročius, šįsyk nukreiptus naujojo metropolijos centro link. Paraleliai 
politinei vidinės kolonizacijos formai, pasireiškusiai savanorišku valstybės suverenumo ir 
politinio subjektiškumo atsisakymu klusniai priimant ir vykdant ES valdininkų parengtas 
direktyvas, formavosi ir vietiniai socioekonominio pavaldumo modeliai. Derybinių galių 
sutelkimas nacionalinių stambiojo kapitalo įmonių savininkų rankose ir jų reikšminga 
įtaka politinėms partijoms, atskiriems įtakingiems politikams bei jų inicijuojamiems ir 
priimamiems teisės aktams, sąlygojo aukštą darbo pajamų apmokestinimą, ypač kontras-
tuojantį su gausiomis mokestinėmis išimtimis, privilegijomis ir lengvatomis, taikomomis 
stambiajam verslui. Tai atvedė į, ekonomisto Raimondo Kuodžio žodžiais tariant, mokes-
tinio „gyvulių ūkio“ situaciją1, kai gyventojai ne tik nėra pajėgūs susiklosčiusios tvarkos 
pakeisti, bet ir jaučiasi pertekliniais ir nereikalingais, o tai, atrodytų, itin paradoksalu 
dramatiškų demografinių šalies raidos tendencijų fone. Tačiau, nors darbo apmokesti-
nimas Lietuvoje ženklus (kodėl tad tai nekonvertuojama į pilietinį įgalinimą ir valdžios 
kontrolės įgūdžius?), tai nevirsta ir į kokybiškas viešąsias paslaugas. Jų prieinamumas ir 
kokybė kaip tik linksta prastėti, o biurokratinė išlaikymo ir kontrolės našta – didėti. Tai, 
kaip ir išliekantys maži atlyginimai ir pensijos, neleidžia bent kiek oriau gyventi. Iš esmės 
žmonės dirba dėl bazinių, fiziologinių reikmių patenkinimo, t. y. už maistą, kaip kažka-
da vergai ar baudžiauninkai, jau nekalbant apie kitų, aukštesnių, poreikių patenkinimą. 
Tokia socioekonominė padėtis, nesiimant pajamų nelygybės problemos spręsti mokesčių 
progresyvumo būdu, yra užprogramuota toliau tik blogėti2.

Aukštųjų politikos, verslo ir žiniasklaidos elito sisteminis suaugimas, lengvai teprideng-
tas daugpartinės sistemos šydu, institucijų korumpavima(si)s, piliečių nekontroliuojamas 
galias įgavusi biurokratija, formaliąja procedūrine virstanti demokratija, visose gyvenimo 
srityse plintanti nesąžininga konkurencija, plačiai taikomi dvejopi standartai, socialinio 
teisingumo stoka ir tai, ką politologas Vladimiras Laučius pavadino „šiltos kėdės oligar-
chija“3, t. y. asmeninių ir viešųjų interesų painiojimas, savo pareigų ar posto teikiamų 
galimybių naudojimas privačioms reikmėms ir interesams tenkinti rodytų, kad Lietuvoje 
vis labiau tolstama nuo įtraukiančios ir meritokratiniais principais formuojamos viešosios 
politikos. Dar daugiau, asmeninės kritikos priėmimas kaip sisteminės, o sisteminės – kaip 
asmeninės, jų aršus slopinimas ir griežtos, dažnai parodomosios sankcijos kritikams bei 
kitaminčiams, žodžio ir saviraiškos laisvės ribojimai, kaip ir vis labiau juntama savicenzūra, 
įsigalinti baimė ir nesaugumas skatina nusivylimą šalies perspektyvomis. Visuotinis nepa-
sitikėjimas visais, žiniasklaidos aktyviai formuojami sociokultūrinio nepilnavertiškumo 
jausmai, savinieka ir patyčios, paranojiškos priešų ir kaltųjų paieškos – tokia psicholo-
giškai nuodinga atmosfera yra vidinės kolonizacijos socialinėje srityje požymis. Atsakas 
jai yra masinė emigracija: jei čia neturima politinių teisių, jei neįmanoma pagerinti savo 
ekonominės padėties darant spaudimą valdžiai, tada geriau neturėti tų politinių teisių kitur 
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R. Kuodis. „Kai su-
mažės ES paramos 
srautai, ateis tikra-
sis prablaivėjimas.“ 
Prieiga per inter-
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vejimas-/260296 
(žiūrėta 2018 05 07).

2 B. Gruževskis. 
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2018 05 10).
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Bronislovą Burgį. 
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mainais į bent kiek geresnį materialinį aprūpinimą. Kadangi vietos elitas šiose tendenci-
jose iki šiol stebėtinai nelinkęs įžvelgti grėsmių Lietuvos ateičiai, gyventojų pasiryžimas 
gyventi užsienyje jų suvokiamas ne kaip problema, o galbūt netgi kaip privalumas, kaip 
jiems ES mastu politinę ar simbolinę naudą teikiantis „žmogiškųjų išteklių“ eksportas, 
kuris, be kita ko, mažina ir likusios visuomenės nepasitenkinimo laipsnį dėl emigrantų 
siunčiamų išmokų čia likusiems artimiesiems, ir potencialaus pasipriešinimo galimybę. 
Taip, nieko nesiimant arba bandant tokią padėtį retoriškai „normalizuoti“ („Lietuva kaip 
sėkmės istorija“), valdytojų ir valdomųjų ekonominė, socialinė, kultūrinė atskirtis didėja 
toliau. Tai iškalbingai rodo ir apklausos. Antai Eurobarometro duomenimis (apklausa atlikta 
2017 m. pavasarį, 2018 m. duomenys, beje, labai panašūs), Lietuvos gyventojai labiausiai 
iš visų ES piliečių išreiškė pasitikėjimą ES kaip institucija, esą geriausiai atstovaujančia 
jų interesams1. Tai rodytų reikšmingą nepasitikėjimą nacionalinio lygmens institucijomis 
ir politikais ir desperatiškas aukštesnio „užtarėjo bei gynėjo“ paieškas. Ar tai reiškia, kad 
visuomenė praranda atsparumą ir hibridinių grėsmių atžvilgiu?

Galiausiai, viena iš labiausiai šių dienų Lietuvoje pastebimų vidinės kolonizacijos for-
mų yra kultūra. Čia itin juntamas vakarietiškos kultūros, dažnai jos žemiausios prabos 
pavyzdžių, nekritiškas adoravimas ir nuolankus perėmimas savosios išstūmimo sąskaita. 
Taip nacionalinė kultūra ir lietuvių kalba pamažu įgauna antrarūšės statusą, ir tai veda į 
nepilnavertiškumo jausenas, o galiausiai – link savanoriško nutautėjimo.

Išvados
Jei „pašėlę devyniasdešimtieji“ buvo metas, kai, radikaliai pasikeitus geopolitinei situa-

cijai, Rusija tarptautinėje arenoje nustojo supervalstybės statuso, į valdžią atėjus V. Putinui, 
naujosios Rusijos tapatumas vėl imtas nuosekliai kurti ant „gavybinės žaliavinės valstybės“ 
pamatų. Tam ilgą laiką buvo palankios ir užsienio rinkos, leidusios susiformuoti tam, ką 
Zbignevas Bžezinskis yra pavadinęs petrokratija. „Energetinės didvalstybės“, kurios esą 
visi turi bijoti ir gerbti, doktrina tapo posovietinės Rusijos užsienio politikos esme. O po-
sovietinėje Lietuvoje, kurios ištekliai šiuo atžvilgiu yra labiau diversifikuoti, dėl pirmiau 
aptarto istoriškai determinuoto valdančiųjų ir pavaldinių santykių modelio susiformavo 
oligarchinės demokratijos požymių turintis režimas, kuriame valdžios vertikalė nėra taip 
koncentruota kaip Rusijoje, tačiau kuriam įsitvirtinti – paradoksalu – pastaraisiais dešimt-
mečiais ypatingos įtakos turėjo būtent eurointegracija ir pradėta gauti ES finansinė parama.

Bet kuriose šalyse, ypač žaliavų turtingose valstybėse, itin svarbi politinio elito ir vals-
tybinių bei visuomeninių institucijų kokybė, kaip ir istoriškai susiklosčiusi valstybinės san-
tvarkos forma bei valdymo tradicijos. Lietuvai, kaip ir Rusijai, būdingos silpnos institucijos 
(aukštųjų politikų ir koncernų teisėsaugai ir žiniasklaidai daroma įtaka) ir meritokratijos 
stoka (korupcija ir nepotizmas) vis labiau įtvirtina piliečių nerinktų ir jiems neatskaitingų 
klaninių struktūrų įtaką bei galią. Būtina pastebėti, kad dėl Lietuvos istorijos aplinkybių 
moderniaisiais laikais jai nė nebuvo lemta išauginti politiškai sąmoningo ir valstybės 
interesams atstovaujančio elito. Visi okupantai ir užkariautojai pirmiausia siekdavo jo 
fizinio sunaikinimo arba pajungimo savo reikmėms, korumpuojant tarpininkavimo tarp 
savos visuomenės ir išorinio galios centro teikiamomis privilegijomis. Neprivilegijuotajai 
daugumai nūnai belieka emigracija arba daugiau ar mažiau paslėptos nelaisvės formos, 
lengvai tepridengtos vakarietišku politkorektišku žodynu.

Beveik dėsninga žaliavinės valstybės raidos pasekmė – demodernizavimas – sukuria 
paradoksalią padėtį, kai, augant ekonomikai, degraduoja populiacija. Formuojasi ydingas 
ratas: kuo labiau valstybės ekonomika remiasi lengvai gaunamais ištekliais (ar išmokomis), 
tuo mažiau ji linkusi investuoti į žmogiškąjį kapitalą; kuo menkesnis žmogiškojo kapitalo 
išsivystymo lygis, tuo labiau valstybė yra priklausoma nuo prekybos žaliavomis arba nuo 

1 European Commis-
sion, Standard 
Eurobarometer 87. 
Spring 2017. First 
results. Prieiga per 
internetą: http://
ec.europa.eu/comm-
frontoffice/publico-
pinion/index.cfm/
Survey/getSurvey-
Detail/instruments/
STANDARD/sur-
veyKy/2142 (žiūrėta 
2018 05 02).
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lengvai gaunamų pajamų. Tokioje sistemoje dirbantieji tampa pertekliniai ir ši įžvalga 
leidžia bandyti paaiškinti lietuviškosios emigracijos priežastis ir jos teikiamą „naudą“.

Tokios yra „lietuviškos ligos“ (korumpuotas, centro „vietininkų arba vietinių korporacijų 
statytinių, o ne savarankiškų politikų vaidmenį atliekantis elitas versus pilietiškai nugalinta 
visuomenė, kaip pasekmė – fasadinė demokratija ir silpnos institucijos), išsunkiančios ir 
išcentrinančios valstybės ir visuomenės gyvybinį potencialą, gydymui būtinos komplek-
sinės pastangos ir priemonės, tačiau labiausiai – nacionalinio politinio elito savivokos 
kaita. Nes optimizmo nekeliantys šalies ateities raidos scenarijai piešia grėsmes ir jo paties 
stabilumui bei gerovei, ir tai turėtų priversti sunerimti ir šį – privilegijuotąjį – sluoksnį. 
Tačiau nuo 2020 m. į nacionalinį biudžetą mažėsiančios ES išmokos savaime vers jį ieškoti 
naujų išteklių šaltinių. Galbūt tai taps realaus išbaudžiavinimo arba, priešingai, galutinio 
neofeodalizmo įtvirtinimo pradžia?

Romualdo Ozolo nuotrauka. 1987 m.
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PAMINĖJIMAI

SIGITAS TAMKEVIČIUS

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ 
KOMITETO GENEZĖ IR VEIKLA

2018 m. lapkričio 13 d. sukako 40 metų, kai 1978 m. Lietuvoje penki kunigai įkūrė 
Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą. Jo nariais tapo kunigai Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Vincentas Vėlavičius ir Juozas Zdebskis. Komi-
tetas Lietuvoje ir Vakarų šalyse viešino okupacinio režimo represijas prieš tikinčiuosius ir 
visa savo veikla liudijo Sovietų Sąjungos dviveidiškumą – kontrastą tarp žmogaus teises 
deklaruojančios SSRS konstitucijos ir agresyvaus ateizmo režimo sovietinėje kasdienybėje. 
Komitetas kovojo ne vien dėl tikinčiųjų teisių, bet ir dėl okupuotos lietuvių tautos laisvės. 
Milžiniškus tikinčiųjų būrius sutraukusiuose pamoksluose neįtikėtinai drąsiai kelti ne-
priklausomybės ir okupacijos, didžiųjų tautų imperializmo ir mažųjų teisės ginti laisvę 
klausimai. Savo principais, drąsa ir išmintingu gudrumu komitetas padėjo pagrindus 
būsimajam tautinio išsivadavimo judėjimui ir išsaugojo savarankiškos Lietuvos idėją net 
ir po to, kai buvo sunaikintas ginkluotas partizaninis pasipriešinimas. Už antisovietinę 
veiklą komiteto nariai ne kartą represuoti, kalinti, tremti, o Juozas Zdebskis – nužudytas 
sovietinio režimo.

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas leido pogrindinį leidinį – „Lietuvos Kata-
likų Bažnyčios Kroniką“, kurios platinimui buvo sukurtas unikalus savanorių tinklas. Jo 
vyriausiuoju redaktoriumi buvęs dabar jau emeritas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 
Kaune vykusiame Komiteto 40-mečio minėjime perskaitė pranešimą, kuriame apžvelgė 
katalikiškojo antisovietinio pogrindžio istoriją, atskleidė neviešintų jo raidos aspektų. 
Autoriaus sutikimu, dalijamės šiuo pranešimu ir su mūsų žurnalo skaitytojais. 

Lapkričio 13 d. sukanka 40 metų, kai Lietuvoje penki kunigai sukūrė Tikinčiųjų katalikų 
teisėms ginti komitetą, siekiantį ginti tikinčiųjų teises, o tuo pačiu ir Lietuvos žmonių teisę 
į laisvę. Dalinuosi mintimis apie Katalikų komiteto genezę.

Buvo praėję dešimt metų nuo partizanų vado Adolfo Ramanausko nukankinimo (1957 
m. lapkričio 29 d.). Ginkluotas pasipriešinimas okupantų savivalei buvo palaužtas, tačiau 
laisvės siekis išliko. 

Bolševikai suprato, kad didžiausias jų priešas yra Katalikų Bažnyčia. Prieš kelias de-
šimtis tūkstančių partizanų okupantai galėjo pasiųsti šimtus tūkstančių gerai ginkluotų 
NKVD kareivių. Tačiau ginklu neįmanoma nugalėti žmogaus dvasios polėkio, kurį ugdė 
Bažnyčia. Dėl šios priežasties su Bažnyčia buvo nuosekliai ir atkakliai kovojama. Šitai buvo 
daroma dviem būdais. 

Buvo siekiama iki minimumo apriboti Bažnyčios veiklą uždraudžiant visą religinę spau-
dą, net katekizmus vaikams, vaikų katekizaciją ir bet kokią religinę veiklą už bažnyčios 
pastato ribų. 

Bažnyčios viduje buvo ieškoma kolaborantų, kurie padėtų sovietiniams organams vyk-
dyti griaunamąjį darbą pačioje Bažnyčioje. Svarbiausias okupantų taikinys buvo vyskupai ir 
kunigai. Vysk. Vincentas Borisevičius – sušaudytas, kiti vyskupai nuteisti, per 320 kunigų 
taip pat nuteisti dešimties metų bausme. Likusieji laisvėje – įbauginti ir terorizuojami, kad 
nesuabejotų laikytis sovietinių įstatymų. Pagal kompartijos vadų planą Bažnyčia turėjo 
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mirti, o su ja turėjo mirti ir bet koks laisvės siekis. Tačiau Bažnyčia nemirė; nemirė ir 
laisvės siekis.

 Akylai KGB kontroliuojamoje Kauno kunigų seminarijoje 1956 m. įsikūrė klierikų bū-
relis ARS. Iniciatorius buvo Pranciškus Masilionis SJ, kurio pastangas palaikė seminarijos 
prefektas kan. Vincentas Sladkevičius. Šio būrelio nariai planavo tapę kunigais visiškai 
pasišvęsti Evangelijos skelbimui ir sielovadinei veiklai. Nebūdami vienuoliai, planavo gy-
venti ir tarnauti taip, tarsi būtų vienuoliai. 

Septintajame dešimtmetyje jau pradėjo rodytis pirmieji organizuoto veikimo vaisiai. 
Visose vyskupijose atsirado aktyvių kunigų, kurie slapta rinkdavosi į kurią nors kleboniją, 
aptarinėjo esamą padėtį ir kokiu būdu būtų galima pasipriešinti. Labiausiai apverktina 
atrodė Kauno kunigų seminarija, į kurią valdžia kasmet leido priimti tik penkis klierikus; 
kai kuriuos iš jų užverbavus KGB būti kolaborantais.

Pirmasis organizuotas pasipriešinimas – tai 1968 m. 60-ties Vilkaviškio kunigų pa-
reiškimas, kuriuo buvo siekiama panaikinti priimamų klierikų limitą. Tai pačiais metais, 
veikimo planą suderinę su Vilkaviškio kunigais, su pareiškimu dėl Kunigų seminarijos 
į valdžios organus kreipėsi du Telšių vyskupijos kunigai – Alfonsas Pridotkas ir Vladas 
Šlevas. Valdžios reakcija buvo greita ir arši: du Vilkaviškio kunigai – Juozas Zdebskis ir 
aš – buvome metams nušalinti nuo kunigiškų pareigų, o kun. Lionginas Kunevičius – 
pašauktas į karinius apmokymus Pabradėje. Telšių vyskupijos kunigai Religijos reikalų 
tarybos įgaliotinio Rugienio išbarti ir perkelti į kitas parapijas. 

Eucharistijos bičiulių sąjūdžio susikūrimą 1969 m. reikia vertinti kaip svarbią dvasi-
nio pasipriešinimo prievartai apraišką. Eucharistinio Jėzaus kongregacijos ses. Jadvygos 
Stanelytės įkurtas Eucharistijos bičiulių sąjūdis buvo organizacija be organizacijos. Jos 
narių skaičius greitai augo. Per penkerius metus jis jau turėjo apie 400 narių. Sąjūdis ne-
siekė politinių tikslų, o tik dvasinio atsinaujinimo per Eucharistinį Jėzų. Sąjūdžio nariams 
rūpėjo tautinis ir religinis narių sąmoningumas; jis turėjo savo statutą, bet dėl saugumo 
neturėjo savo narių sąrašų.

1971 m. Lietuvoje buvo suorganizuotas platus parašų rinkimas po Memorandumu so-
vietinei valdžiai dėl religinės laisvės. Per keletą mėnesių buvo surinkta per 17 tūkstančių 
parašų. KGB pareigūnams pradėjus parašų rinkėjų gaudymo vajų, buvo apsispręsta parašų 
daugiau neberinkti, o surinktus SSSR komunistų partijos generaliniam sekretoriui siųsti 
ne tiesiogiai į Maskvą, bet per Jungtinių Tautų organizacijos generalinį sekretorių Kurtą 
Valdheimą tikintis daugiau viešumo. Per 1972 m. Velykas į Lietuvą atėjo žinia, kad Memo-
randumas pasiekė laisvąjį pasaulį. Šis Memorandumas ne tik išgarsino Lietuvos tikinčiųjų 
vargus, bet ir įkvėpė ryžto aktyviau kovoti už tikėjimo ir sąžinės laisvę.

1972 m. kovo 19 d. išėjo pogrindžio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ pir-
masis numeris. Kronika užsibrėžė tikslą viešinti tikinčiųjų persekiojimo ir diskriminavimo 
faktus tikintis, kad viešumas pristabdys engėjų entuziazmą ir vers juos būti atsargesnius. 

1975 m. Helsinkyje buvo pasirašytas Europos saugumo ir bendradarbiavimo baigiama-
sis dokumentas; jį pasirašiusios valstybės, tarp jų ir Sovietų Sąjunga, įsipareigojo gerbti 
žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant minties, sąžinės ir religijos laisvę. Helsinkio 
aktas įkvėpė ryžtą kurtis žmogaus teises ginančioms žmonių grupėms. Pradžioje Maskvoje, 
o paskui ir Lietuvoje, Ukrainoje, Gruzijoje susikūrė Helsinkio grupės.

Lietuvos kunigai mąstė, kad pogrindinės „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ tikin-
čiųjų teisėms ginti tarsi per maža ir būtų naudinga turėti viešai veikiančią kunigų grupę, 
kuri operatyviai reaguotų į tikinčiųjų teisių pažeidimus. Taip 1978 m. lapkričio 13 d. penki 
Lietuvos kunigai – Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Juozas 
Zdebskis ir Vincas Vėlavičius įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą. Maskvoje 
jau veikė analogiškas Krikščioniškasis komitetas.
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Trys įkurto komiteto nariai – A. Svarinskas, S. Tamkevičius ir J. Zdebskis lapkričio 23 d. 
Maskvoje spaudos konferencijoje užsienio žurnalistams pranešė apie Tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komiteto įkūrimą ir jo tikslus, taip pat paskelbė keletą pirmųjų dokumen-
tų. Visus Komiteto dokumentus pasirašydavo visi nariai; vienas iš Komiteto narių buvo 
išrenkamas metams sekretoriaus pareigoms.

Sovietinę valdžią nugąsdino Katalikų komiteto įtaka. Dokumentą dėl Religinių susi-
vienijimų nuostatų (1978 12 25) pasirašė tremtiniai vyskupai – Julijonas Steponavičius ir 
V. Sladkevičius, per 500 kunigų. 

1979 m. LTSR generalinė prokuratūra oficialiai įspėjo kunigus A. Svarinską ir S. Tamke-
vičių nutraukti Komiteto veiklą, nes antraip bus pritaikytas Baudžiamojo kodekso 
68 straipsnis, numatantis dešimties metų bausmę už tarybinės valdžios šmeižimą.

KGB Katalikų komitetą bandė kompromituoti. Mes, Katalikų komiteto nariai, iš JAV 
homoseksualų gavome pasiūlymą jungtis prie tarptautinės homoseksualų organizacijos. 
Nebuvo abejonės, kad iš šio pasiūlymo kyšojo KGB ausys.

KGB net sukūrė veiklos prieš Katalikų komitetą planą „Pautina“ – „Voratinklis“. 
Katalikų komiteto nariai veiklos nenutraukė, toliau rengė ir siuntė dokumentus dėl ti-

kinčiųjų diskriminavimo į įvairias valdžios instancijas, taip pat ir į tarptautines žmogaus 
teisių gynimo organizacijas. 

1980 m. spalio 20 d. į Komiteto veiklą įsijungė kunigai Leonas Kalinauskas, Vaclovas 
Stakėnas ir Algimantas Keina. Tų pačių metų lapkričio 13 d. priėmėme Vilniuje teisiamą 
doc. Vytautą Skuodį.

1982 m. Sovietų Sąjungoje buvo pradėta baudžiamoji kampanija prieš žmogaus teisių 
gynėjus – jie vienas po kito buvo teisiami. 

1983 m. pradžioje buvo nutarta tris kunigus – A. Svarinską, S. Tamkevičių ir J. Kaunec-
ką – taip pat patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Vienas po kito sekė kun. A. Svarinsko 
ir S. Tamkevičiaus areštai. Katalikų komitetas buvo išsklaidytas, tačiau netrukus susikūrė 
analogiškas komitetas pogrindyje.

Per penkerius metus Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas parengė 52 dokumentus, 
jie buvo pagrindiniai įkalčiai kun. A. Svarinskui ir man iškeltose bylose.

Tardymo metu iš užduodamų klausimų suvokiau, kad KGB pareigūnams didelis galvos 
skausmas buvo ne tik Komiteto veikla, bet ir Eucharistijos bičiuliai, kurie ne tik puoselėjo 
savo dvasinį gyvenimą, bet ir konkrečiai talkino pogrindžio spaudai, vykdė įvairias laisvės 
akcijas. 

Ano meto iššūkiai diktavo neginkluoto pasipriešinimo formas. Šis pasipriešinimas 
drąsino kunigus ir pasauliečius nesusitaikyti su pavergimu, o engėjus vertė mąstyti ir 
keisti politiką Bažnyčios atžvilgiu. 1982 m. rugpjūčio mėn. vysk. V. Sladkevičiui buvo leis-
ta užimti Kaišiadorių vyskupijos ganytojo katedrą; buvo didinamas stojančiųjų į Kauno 
kunigų seminariją limitas. Siekta sugrąžinti į tarnystę net vysk. J. Steponavičių paskiriant 
jį Kaišiadorių vyskupijos ordinaru. 

Laisvos Lietuvos metais daug kartų girdėjau raginimą atnaujinti „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos“ leidimą. Atsakydavau, kad turime visas sąlygas religinei veiklai; turime 
galimybę viešinti visa tai, kas stabdo religinę ar pilietinę veiklą. Jubiliejaus proga noriu 
nuoširdžiai padėkoti krikščioniškąsias vertybes, šeimą ir gyvybę ginančioms institucijoms 
ir pavieniams tautiečiams, kurie nelieka abejingi, kai susiduria su reiškiniais, nukreiptais 
prieš tikėjimą, krikščioniškąją moralę, šeimą ar gyvybę. Vakarykštis marksizmas mutuoja 
prisiimdamas naujas formas; šiandien jis dengiasi globalizmo, neoliberalizmo ir žmogaus 
teisių gynimo vėliavomis reikalaudamas laisvės moraliniam chaosui, o savo oponentus 
bando nutildyti ir vadina juos homofobais. „ Medis pažįstamas iš vaisių“ (Mt 12, 32). Ačiū 
visiems, ginantiems Lietuvą ir krikščioniškąsias jos šaknis.
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Minint Katalikų komiteto 40-metį, manęs neapleidžia mintis: ar šiandien nebūtų reika-
lingas panašus komitetas, kuris atsilieptų į naujausius Tautos ir Bažnyčios iššūkius. O tie 
iššūkiai yra dideli ir skausmingi. Katalikai jau neturi net politinės partijos, atstovaujančios 
jų interesams. Visur ir viską lemia tik nauda ir interesai, krikščioniškoji moralė totaliai 
išplaunama. Šiame moraliniame vakuume kyla didelis pavojus atsirasti radikalioms popu-
listinėms jėgoms, galinčioms prisistatyti naujais tautos gelbėtojais. Jaunus, Dievą ir Lietuvą 
mylinčius žmones kviečiu mąstyti apie naujo sąjūdžio kūrimą. Jei sovietmečiu galėjo veikti 
Eucharistijos bičiulių sąjūdis, kodėl analogiškas sąjūdis su labai aiškiomis tautinėmis ir 
krikščioniškomis vertybėmis negalėtų veikti dabartinėje Lietuvoje?

Pranešimas skaitytas Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įsteigimo keturias-
dešimtmečio minėjime Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje 2018 m. lapkričio 9 d.

Vytauto Sinicos nuotrauka.
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VIDMANTAS VALIUŠAITIS

AR TALENTU GALIMA TEISINTI POLITINĘ 
IŠDAVYSTĘ?

Lapkričio 17 d. sukako 114 metų, kai 
gimė Salomėja Nėris (1904–1945). Didelio 
talento poetė, bet vargu ar didelės išmin-
ties asmenybė, tapusi politinio manipu-
liavimo, privedusio iki savo tėvynės ir jos 
žmonių išdavystės, auka. Įsidėmėtinas 
pavyzdys, kas atsitinka žmonėms, neturin-
tiems mažiausių duomenų veikti politikoje 
ir nepaisant to – vis tiek į ją brendantiems. 
Netrūksta tokių nė dabar.

Esu tyrinėjęs ankstyvąją Salomėjos 
Nėries kūrybą1. Jos dienoraščiai ir poezija 
atskleidžia asmenybės emocionalumą, 
impulsyvumą, proto kontrolei vargiai pa-
siduodantį jausmingą charakterį. Šie me-
ninei kūrybai vertingi bruožai mažiausiai 
tinkami veikti politikos lauke. 

Poetės savotišką naivumą, patiklumą, 
prieinamumą išnaudoti ją ideologinėje 
ir politinėje kovoje geriausiai atskleidžia 
rafinuota, o kartu ciniška Kazio Borutos 
pastaba (1930 m. sausio 16 d.) laiške An-
tanui Venclovai: Salemutę „suvilioti reikia 
jau vien dėl to, kad kokią porą prabaščių apopleksija užmuštų (tai irgi būtų galima įrašyti į 
aktyvą)“2. Kitaip tariant, nepatyrusią, bet daug žadančią „Ateities“ žurnalo, taigi krikščio-
niškos orientacijos, literatę, palenkti į komunistuojančiųjų stovyklą svarbu ne tiek dėl jos 
talento vertės, kiek dėl propagandinių sumetimų, kad pavykus ją suvilioti žado netekusius 
kunigėlius „ištiktų infarktas“...

Tai jiems pasisekė padaryti anksčiau, negu pagaulioji Salomėja, pati nesuprasdama ką 
daranti, vyko į Maskvą parvežti „Stalino saulės“, t. y. išduoti Lietuvos ir pavesti jos žmones 
Stalino budelių terorui bei naikinimui. Prieš tai, apkvailinta Venclovos, Korsako, Šimkaus, 
Drazdausko ir kitų panašaus braižo literatų trečiafrontininkų, ji dar turėjo atsimušti į 
literatūrinės kūrybos dugną, pradėjusi skelbti faktiškai grafomanijos lygio eiles:

„Matrosai meta inkarą
Žeme, kur plauki, keliauji? / Matrosai mes – matrosai rūstūs prie tavęs. / Sakyk, kada 

pūslėta sauja / į krantą inkarą išmes? / Kada, sakyk tikrai, / kada žydės raudonų vėliavų 
gaisrai? / Mūsų daug, ir mes ne vienas, / mūs milijonai rankų dirbančių, / nebepalauš 
mūs geležis nei plienas, / našta sunkiausia nepalenks pečių. / Broliai darbo karžygiai, / 
mes eisena ilga, griežta – / nuo polio ligi polio – / apjuosim laisvą žemę / grandinėmis, 
neišdrikai, / sugriaudės žingsniai pilkų darbo brolių, / skambės asfalto aikštės, dūmuose 
aptemę, / pritars jom fabrikai.“

Salomėja Nėris savo tėviškėje. 1924 m.  
Autorius nežinomas. LCVA. 

1 Valiušaitis V. Neiš-
sipildžiusi pirmoji 
meilė. Jonas Grinius 
Salomėjos Nėries 
kūrybinėje biogra-
fijoje // Literatūra: 
mokslo darbai. 
Nepriklausomybės 
metų (1918–1940) 
literatūros studijos. 
Vilnius, Vilniaus 
universitetas, 1999.

2 Boruta K. Drauge su 
draugais. Vilnius, 
1976, p. 142.
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Tame pačiame „Trečio fronto“ numeryje (Nr. 5, 1931) ji dar spėjo apsiskelbti visiškai 
svetimu jos prigimčiai ir socialinei laikysenai pareiškimu, kurį, greičiausiai, padiktavo 
minėtieji komunistuojantys draugai:

„Visos kalbos apie tai, kad menas yra tik grožis, jog jis nepriklausomas, niekam ne-
tarnauja ir kad jo uždavinys tik žmonių jausmus daryti kilnesnius, – yra tušti žodžiai, o 
dažnai ir sąmoningas melas.

Ar poezija ir apskritai menas turi tarnauti tik siauram buržuazijos sluoksniui, reikšti 
tik jo interesus ir migdyti sąmonę tų, kuriuos per šimtmečius buržuazija ir kapitalistai 
engia ir išnaudoja?

Aš manau, kad gyvenimą turi tvarkyti tie, kurie viską padirba, bet didžiausią savo 
menko uždarbio dalį turi atiduoti savo prispaudėjam ir išnaudotojam.

Nuo šio laiko sąmoningai stoju prieš darbo klasės išnaudotojus ir savo darbą stengsiuos 
sujungti su išnaudojamųjų masių veikimu, kad mano ateities poezija būtų jų kovos įrankiu 
ir reikštų jų norus ir kovos tikslus. Tatai paaiškina ir mano į „Trečią Frontą“ įstojimo faktą.“

Kadangi tai nebuvo joks „trečias“, o tik legaliai besireiškusios prokomunistinės, Sovietų 
Rusijai tarnaujančios propagandos frontas, cenzūra jį likvidavo, „Trečias frontas“ daugiau 
nebepasirodė, ir tuo Saliutė tik buvo apsaugota nuo tolesnio kūrybinio degradavimo.

Ilgainiui ji apsiramino, laimingai ištekėjo, parašė geros poezijos, už rinkinį „Diemedžiu 
žydėsiu“ gavo valstybinę literatūros premiją (1939). Ir tai rodo, kad politinė valdžia jai 
nekeršijo už „jaunystės vėjus“, o iš tiesų vertino literatūrinį talentą.

Jos kūrybinė raida, be abejo, būtų visiškai kitokia, jeigu ne Lietuvos okupacija.
Okupacija, deja, privertė Salomėją dar kartą kristi į balą. Kaip jos elgesį vertino ano 

meto žmonės, matyti iš partizanų periodikos ir to meto pogrindžio bei užsienio lietuvių 
spaudos: jis vienareikšmiškai neigiamas. Dvidešimt tūkstančių jaunų vyrų gyvybių, šimtai 
tūkstančių Sibiro tremtinių-kankinių – tai jos „grandinėmis apjuostos žemės“ kaina.

Salomėja Nėris skaito poemą „Mama! Kur tu?“ Iš kairės: Maskvos radijo lietuviškų laidų darbuotojas Jonas 
Šimkus, redaktorius Juozas Baltušis, Kostas Korsakas, LTSR švietimo komisaras, LTSR ir TSRS Aukščiausiųjų 
Tarybų deputatas Antanas Venclova, LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas Petras Cvirka ir Salomėja Nėris. 
Maskva [1941–1944]. Autorius nežinomas. LCVA.
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1 Valstybės žinios, 1929, 
Nr. 304.

Vargu ar galima išdavystes ir nusikaltimus dangstyti talentu. Kostas Kubilinskas taip 
pati buvo labai talentingas poetas, bet konkretus žudikas. Nueiti tarnauti stipresniajam 
nei didelės išminties, nei drąsos nereikia. Užtenka oportunistinio instinkto. Ir priešingai – 
narsos, ryžto ir aukos dvasios reikia apsisprendimui nenusilenkti prievartai. 

Tikriausiai ne mažesnį nei Salomėja Nėris talentą turėjo ir Diana Glemžaitė. Bet jo 
atskleisti nespėjo, nes pasiliko pušyno smėlyje. Skyrėsi pilietiniai pasirinkimai, egzisten-
ciniai prasmės pojūčiai, verbaliniai tų išgyvenimų įprasminimai. Skyrėsi nuo oportunis-
tinio instinkto, kurį manifestavo totalitariniam režimui stoję tarnauti lietuvių rašytojai. 
S. Nėries draugas ir bendražygis A. Venclova reiškėsi faktiškai grafomanija tuo pačiu metu, 
kai tikrą poeziją kūrė Mamertas Indriliūnas ir Bronius Krivickas. Bet jie irgi liko ten pat, 
kur ir D. Glemžaitė. 

Tik skirtingai nuo A. Venclovos, muziejų jiems šiandien neturime. 
Geriausioji S. Nėries literatūrinės kūrybos dalis yra nepaneigiama ir nebūtų išmintinga 

tai neigti. Jos literatūrinė darbuotė turi išlikti mūsų literatūros istorijoje. Bet jos išdavystė 
ir kolaboravimo su okupantu mastas buvo didesnis už Knuto Hamsuno. K. Hamsunas ne-
vyko į Berlyną prašyti Hitlerio, kad naciai paverstų Norvegiją Trečiojo Reicho provincija.

Jei Lietuva 1945 m. būtų atkūrusi nepriklausomybę ir jos nebūtų ištikusi antroji sovie-
tinė okupacija, S. Nėris, kaip ir kiti „Stalino saulės“ parvežti vykę bolševikų parankiniai, 
matyt, būtų buvę teisiami, kaip ir K. Hamsunas. Greičiausiai, jie yra padarę nusikaltimus 
pagal keletą tuo metu galiojusių įstatymų. Pavyzdžiui, Organizacijų, sudarytų okupuotoje 
Lietuvoje ar svetimose valstybėse, dalyviams ir jų padėjėjams bausti įstatymo vienas iš 
straipsnių skelbė: „Kas dalyvauja sudarytose okupuotoje Lietuvoje ar svetimose valstybėse 
organizacijose, kurių tikslas yra sujungti Lietuvą arba jos dalį su kita valstybe, arba nu-
versti esamąją valdžią, arba padaryti Lietuvos valstybėje suirutę, – baudžiami mirtimi.“1

Tai ne kažin kokių asmeninių išgyvenimų, vidinių dramų stojus akistaton su savo poli-
tinės veiklos padariniais klausimas, o tuo kartais bandoma aiškinti S. Nėries paklydimus 
bei faktą, kad ir karo metais ji, esą, sukūrė gerų eilėraščių. Labai aiškiai reikia skirti du 
dalykus: asmens politinį elgesį, kurio pasekmės tampa pražūtingos didžiajai tautos daliai 
ir negali būti dangstomos ar pateisinamos talento dydžiu, ir literatūrinę kūrybą. Politinis 
S. Nėries elgesys nepriklausomos Lietuvos Respublikos atžvilgiu buvo nusikalstamas, tuo 
metu reikšminga dalis jos literatūrinės kūrybos, nesusijusios su sąmoningu ar nesąmoningu 
asistavimu komunistiniam patronažui, paženklinta neeilinio talento.

Nepaisant to, nemanau, kad derėtų panaikinti visus S. Nėries atminimo ženklus. Tačiau 
ar reikia tiek gatvių įvairiuose miestuose ir miesteliuose, kurie niekaip nėra susiję su jos 
biografija ar literatūrine kūryba, abejoju. Ką bendra turi, tarkime, S. Nėries gatvė ir Fabi-
joniškės Vilniuje? Kaunas, manau, teisingai pasielgė palaidojęs poetės palaikus Petrašiūnų 
kapinėse – gražioje, garbingoje vietoje, pastatęs ten ir tą patį jos vyro sukurtą paminklą. Gi 
miesto centre ji palaidota buvo propagandiniais sumetimais – kaip politikė, nors Maskvos 
interesas įtvirtinti savo dominavimą ir viešąsias erdves nustelbti gerai matomais sovieti-
niais simboliais aiškintas pagarba „liaudies poetės“ atminimui.

Jos gyvenamąją vietą Palemone, kur dabar įrengtas S. Nėries muziejus, išmintinga 
būtų palikti švietėjiškais ir edukaciniais tikslais. Nepaisant to, kad Bernardo Brazdžionio 
muziejaus Kaunas išsaugoti neįstengė. Argi ne paradoksas? Tačiau gatves, nesusijusias su 
S. Nėries praeitimi, padoru būtų pervadinti. Kaip tai padarė Alytaus savivaldybė, nieko 
bendra su poetės praeitimi neturinčiuose Dauguose S. Nėries gatvę pervardijusi į Sofijos 
Smetonienės. Su šia asmenybe Daugai kaip tik susiję. 

Algirdas Marčiukonis, Daugų seniūnės pavaduotojas, paaiškino savivaldybės sprendimą: 
„Susižavėjęs S. Nėries eilėraščiais, ėmiau gilintis į jos asmenybę. Kuo labiau gilinausi, tuo 
labiau baisėjausi, kaip tokias jausmingas eiles rašiusi poetė galėjo būti tokia žiauri, kitų 
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likimus griaunanti moteris“, – dėstė jis. Seniūnės pavaduotojas tvirtino, kad bene labiau-
siai jį pašiurpino 1984 m. išleistame S. Nėries raštų tome išspausdintas jos 1943-iaisiais 
pateiktas komentaras viename JAV laikraščių apie sovietų vykdytus trėmimus. „Poetė teigė, 
kad 50 tūkst. ištremtų lietuvių buvo arba išdavikai, palaikę glaudžius ryšius su fašistais, 
arba galėjusieji tapti diversantais“, – piktinosi jis1.

Romualdas Ozolas straipsnyje „Lietuviškas salomėjiškumas“ apie dvasinę poetės kons-
tituciją rašė: „Nemyliu Salomėjos. Vengiau ir vengiu jos. Emociškai ji pernelyg egzaltuota. 
Ideologiškai pernelyg išsiniekinusi. Tačiau kaip Lietuvos kultūros ir net istorijos puslapis 
pernelyg įsikirtusi, įstrigusi į savo laiką, kad galima būtų numoti ranka ir praeiti. /.../ 
Stebina kas kita – jos „Poema apie Staliną“. Suprato esanti prievartaujama. Ir – priėmė su 
įkvėpimu. Kas tai – lietuviškas patriotizmas?“2

Į literatūrinius rašytojų nuopelnus, išliekamąją vertę turintį kūrybinį palikimą kė-
sintis nebūtų išmintinga. Jį dera priimti, suprasti, atitinkamai vertinti. Tačiau į sovietinį 
ideologinį luobą, įtvirtintą Kremliui nusipelniusių veikėjų vardų išaukštinimu, derėtų 
pažvelgti įdėmiau. Atsikratyti politiniais motyvais eksploatuotų ir iki šiol eksploatuojamų 
simbolinių ženklų. 

Kadangi šiandien jau nebeįmanoma be šizofreniško sąmonės suskilimo su valstybės 
iškilme laidoti Adolfo Ramanausko-Vanago palaikus, garbės sargyba saliutuoti prie jo 
kapo, sakyti partizanų idealus aukštinančias prakalbas ir tuo pat metu S. Nėries, L. Giros, 
P. Cvirkos ar A. Venclovos vardais vadinti gatves, aikštes, mokyklas, aukštinti jų atminimą 
paminklais, statytais okupacijos laikais už politinius nuopelnus Maskvai. 

1 Baronienė D. Salomė-
ją Nėrį pakeitė Sofija 
Smetonienė. Lietu-
vos žinios, 2018 m. 
kovo 25 d. Prieiga 
per internetą: 
https://www.lzinios.
lt/gimtasis-krastas/
salomeja-neri-pa-
keite-sofija-smeto-
niene/262446.

2 Ozolas R. Kodėl 
griūna mūsų pilys? 
Vilnius, Diemedis, 
2008, p. 31.

Prie Salomėjos Nėries kapo Petrašiūnų kapinėse. Laimonas Noreika, Alvydas Šlepikas, Valentinas Sventickas, 
Algimantas Baltakis. Arnoldo Baryso nuotrauka. LCVA.
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2018 METŲ KALBOS PREMIJA – ELENAI 
BRADŪNAITEI-AGLINSKIENEI

Kalbos premiją Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įpras-
minimo komisija įsteigė 2004 m., kai lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečio minėjimo 
renginiuose, viešose akcijose buvo atgaivinta daug svarbių asmenybių vardų, prikelta 
kūrinių. Komisija nusprendė su šia Premija susieti Felicijos Bortkevičienės (1873–1945) 
atminimą, atsižvelgusi į intensyvią labdaros organizatorės veiklą, jos indėlį remiant 
mokslo siekiančią jaunuomenę, ginant žmogaus teises ir spaudos laisvės idėją.

F. Bortkevičienės atminimą įamžinanti Kalbos premija skiriama už reikšmingą, ne-
atlygintinai atliekamą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organiza-
cijoms ar institucijoms. 

2018 metų Kalbos premija Komisijos sprendimu skiriama etnologei, visuomenės vei-
kėjai Elenai Bradūnaitei-Aglinskienei.

E. Bradūnaitė-Aglinskienė gimė Vokietijoje, poeto Kazio Bradūno šeimoje. Vėliau gy-
veno Jungtinėse Amerikos Valstijose, jaunystėje įsijungė į lietuvių išeivijos kultūrinę ir 
visuomeninę veiklą. Pastaruoju metu E. Bradūnaitė-Aglinskienė gyvena ir kultūrinę veiklą 
tęsia Lietuvoje. Pripažinimo ir pagarbos yra verti jos lituanistiniai darbai tiek išeivijoje, 
tiek Lietuvoje, išskirtiniai nuopelnai skleidžiant lietuvybės idėjas, žadinant vaikų ir jau-
nimo rūpestį lietuvių kalba ir lietuvių kultūros tradicijomis. E. Bradūnaitė-Aglinskienė 
nuolat susitinka su Lietuvos mokyklų ir vietos bendruomenėmis, dalijasi su jomis išeivijos 
patirtimi išlaikant gimtąją kalbą ir tautos tradicijas, perduoda supratimą, kad už kalbos, 
kultūros tęstinumą esame atsakingi mes patys, lietuviai, tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje.

Kalbos premija E. Bradūnaitei-Aglinskienei buvo įteikta 2018 m. gruodžio 10 d. Valdovų 
rūmuose iškilmingame renginyje „Kalbos vakaras“. 

Dėkojame Elenai Bradūnaitei-Aglinskienei už galimybę paskelbti jos Padėkos kalbą 
„Nepriklausomybės sąsiuvinių“ skaitytojams.

Labas vakaras, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja, Lituanistikos 
tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininke gerb. p. Degutiene, kiti komisijos 
nariai ir visi čia susirinkę lietuvių kalbos gerbėjai.

Nuoširdžiai dėkoju už man paskirtą premiją. Esu labai pamaloninta man parodyto dė-
mesio. Labai įvertinu, kad premiją įamžina Felicijos Bortkevičienės atminimą. Visuomet 
labai žavėjausi jos asmenybe. 

Šią premiją noriu priimti ne savo vardu – o už savo tėvus, mokytojus ir vadovus, kurie 
mane, augančią Amerikoje, išmokė lietuviškai kalbėti. Per kalbą jie mane išmokė mylėti 
Lietuvą, jos tautosaką, istoriją ir grožinę literatūrą. Dovanodami tą kultūrinį kraitį, jie 
mane ir visą mano kartą labai praturtino.

Esu be galo dėkinga jiems už jų pasišventimą ir didelį pasiaukojimą. Jie kūrė šeštadie-
nines mokyklas, leido vadovėlius, vadovavo šokių grupėms ir organizacijoms, ir visą tai 
darė savanoriškai, be jokio atlygio. Iš savo kuklių algų užpirko gražias stovyklavietes, kur 
mes suvažiavę iš įvairių miestų lietuviškai kalbėjom, vaidinom, dainavom – ir dar taip, 
kad net visi laukai skambėdavo. O tie stovyklų laukai buvo ir rytinėse, ir centrinėse, ir 
vakarinėse Amerikos valstijose, visos prasmingai paženklintos lietuviškais kryžiais. Ir 
tie kryžiai susišaukė. 

Mano tėvų kartai buvo svarbu perduoti tai, ką jie, bėgdami iš Lietuvos, išsivežė savo 
širdyse – tą visą kultūrinį paveldą, kurį jie įgijo per pirmąjį Nepriklausomybės laikotarpį. 
Dauguma jų buvo inteligentai, bet dar tik pirma karta nuo žagrės. Jie mums galėjo pasakoti 
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apie kaimo gyvenimą, bet tuo pačiu išleisti 30 tomų lietuvių enciklopediją su visa pasaulio 
informacija lietuvių kalba. Jiems rūpėjo, kad lietuviškai kalbėtume visomis temomis.

O tas perdavimas darėsi labai paprastai. Mes visi žinojom, kad kai peržengiam namų 
slenkstį, atsirandame lietuviškoje erdvėje ir čia kalbame tik lietuviškai. Išėję pro duris, 
mes jau galėjom būti amerikonai, nes lankėm jų mokyklas ir lengvai susigaudėme tame 
pasaulyje. Bet tėvai, mokytojai, vadovai tiek veiklos mums organizuodavo ir ten būdavo taip 
smagu, kad mes mielai joje ir sukomės. Amerikiečiai draugai mums pavydėjo, kad mūsų 
pažintys ir veikla tokiu plačiu tinklu paskleista per visą Ameriką ir Kanadą, o vėliau, kai 
jau buvo organizuojami Pasaulio jaunimo kongresai, net ir per visą pasaulį.

Namuose tėvai mums kūrė tą lietuvišką pasaulį per pasakas, dainas, grožinę literatūrą. 
Skaitėm visus mūsų klasikus, Donelaitį, Pietarį, Šatrijos Raganą, Putiną. Per tuos raštus 
supratom lietuvių išgyventą istoriją. Pasakojimai apie partizanus, trėmimus į Sibirą ir 
okupuotos Lietuvos vargus mus įpareigojo apie tai kalbėti amerikiečių viešose erdvėse.

Mokyklose rimtai prispausdavo su diktantų ir rašinėlių rašymais. Reikėdavo ir eilėraš-
čius atmintinai iškalti. Už visą tą pedagoginę programą asmeniškai esu labai dėkinga, nes 
galiu, atvažiavusi į Lietuvą, jaustis visai sava tarp savų. Be kalbos ir be tų žinių būtų kitaip.

Man pačiai labiausiai patiko dainos, todėl keliavau į Pensilvaniją jų užrašinėti iš pirmų 
lietuvių imigrantų – tų, kurie iš carinės Lietuvos iškeliavo dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą. Esu ir ten išmokus daug gražių pamokų – itin ką reiškė liaudies kūryba jų gyvenime. 
Pateiksiu tokį pavyzdį.

Viena senutė man sako: „Esu stuba be langų.“ Pasakiau, kad nesuprantu, tai ji aiškina: 
„Vaikeli, nejaugi mokslus baigus nesupranti paprastos mįslės: aš nemoku skaityti, tai ir 
esu namas be langų, nes neįsileidžiu šviesos.“ Kitą pirmųjų išeivių pamokėlę dažnai pri-
simenu, kai gyvenimas ima per greitai suktis. Dainininkei užvedus man žinomą dainą, 
bandžiau dainuoti kartu su ja, o senutė sako: „Ne, ne dukrele, ne taip dainuoji – daug per 
greitai. Dainą reikia dainuoti taip, kad besileisdama saulė sustotų ir palauktų, kol tu tą 
dainą baigsi.“ Kokia jėga ten slypi, jeigu su daina gali saulę sustabdyti!

Kai verčiau tas Pensilvanijoje užrašytas dainas į anglų kalbą, turėjau beveik visus daik-
tavardžius pabraukti – taip paženklindama, kad jie mažybinės arba maloninės formos. 
Profesoriai stebėjosi: „Jūsų vaikai turi labai saugiai jaustis, jeigu per kalbą taip priartintas 
ir sušvelnintas pasaulis.“ Anglų kalbos tik keli žodžiai turi mažybines galūnes – „Mom – 
Mommy, Dad – Daddy ir dar John – Johnny.“ Pas mus – begalės. Jų vartojimas mūsų san-
tykius sušildo, sušvelnina. Jaučiuosi labai laiminga, kad mūsų kalboj turime tokią savybę.

Nors mes ten neturėjom tokio didelio lietuvių kalbos žodyno, kaip dabar čia – Lietu-
voje – išleistas, bet vis vien labai didžiavomės mūsų žodyno turtingumu. Kiek pastangų 
kalbininkai įdėjo rinkdami tuos žodžius, kurdami naujadarus ir mūsų bendrinę kalbą! 
Tai supratom, kai, susidūrę su pirmaisiais imigrantais, iš jų išgirdom tokius žodžius kaip 
videlsiai, dziegorius, dzierkolas, šlebės ir čeverykai.

O jų vaikų kalboje jau girdėjom angliškų žodžių kamienus su lietuviškom galūnėm. 
Pavyzdžiui, užsidėk šiūsus ir nusipirk dresę (apsiauk batus ir nusipirk suknelę). Jautėm 
tuos skirtumus ir galbūt dėl to stengėmės šeštadieninėse mokyklose mokytis taisyklingos, 
nesudarkytos lietuvių kalbos. Nors kai norėjom pašėlti ir pažaisti su kalba, tyčia pavarto-
davom ir senuosius, ir naujuosius pasakymus.

Taigi esu dėkinga ir tėvų kartai, ir tiems ankstesniems imigrantams už man padovanotą 
kultūrinį kraitį. Tačiau esu dėkinga ir jums, gyvenantiems čia, Lietuvoje. Per pastaruosius 
dvejus metus lankiausi daugelyje Lietuvos mokyklų, gimnazijų, bibliotekų. Sutikau daug 
nuostabių mokytojų ir pasišventusių kultūros darbuotojų. Mačiau, su kokiu užsidegimu jie 
stengiasi jaunimui perduoti meilę kalbai, literatūrai, istorijai ir tėvynei. Tos kelionės man 
suteikė progą geriau pažinti įvairias Lietuvos vietoves, jų žmones, jų rūpesčius ir viltis. 
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Už tai noriu nuoširdžiai padėkoti tiems, kurie mane kvietė, kurie leido pristatyti Tėvelį, 
jo poeziją ir paaiškinti, kokia buvo ta mūsų išeivija ir kaip mes stengėmės savo tapatybę 
išsaugoti svetimuose kraštuose. Esu visiems be galo dėkinga.

Linkiu nepailsti ir toliau dirbti, ko gero, patį svarbiausią darbą – perduoti iš kartos į 
kartą tai, ką turime brangiausia – savo kalbą.

Baigdama noriu pakartoti tėvelio įsitikinimą, kad mūsų tauta iki šiol išsilaikė ant šios 
žemės lopelio, kadangi buvom kūrybingi. Jis sakydavo: „Be kalbos – nėra kūrybos. Be 
kūrybos – nėra kultūros. O be kultūros – nėra tautos.“

Taigi baigsiu su Tėvelio perspėjančiu, bet vis vien optimistišku eilėraščiu. Lai tai būna 
paskata mums visiems. 

 POEZIJA IR LIETUVA
Jei ežerai išlėktų
Ir krikšto upės nugrimztų,
Dingtų ir Lietuva
Mūsų nebūtų.

O jei nutiltų žodis,
Jeigu raidyną palaidotum,
Ar prisikeltų poezija
Skambų Velykų rytą?

Todėl guldau klonin ežerus
Patiesiu upę,
Ir žodžiai taškosi, krykštauja
Ant poezijos rankų.
 
Ačiū už dėmesį.
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PRISTATYMAI

VINGIUOTAS LIETUVIŲ IR LENKŲ 
SANTYKIŲ KELIAS 
VLADAS SIRUTAVIČIUS. LIETUVIAI IR LIETUVOS LENKAI, LIETUVA IR 
LENKIJA 1988-1994 METAIS. VILNIUS, LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS, 
2017, 495 P. 

Tai pirmas didelis ir detalus, analitinis Lietuvos lenkų etnopolitinio veiksnio Lietu-
voje ir Lietuvos ir Lenkijos santykių 1988–1994 m. tyrinėjimas Lietuvos istoriografijoje. 
Daugiausia dėmesio skiriama lietuvių ir lenkų etniniam konfliktui, o konkrečiau – lenkų 
aktyvistų ir organizacijų siekiui sukurti nacionalinę teritorinę autonomiją. Tokius ketini-
mus Lietuvos Respublika įvertino kaip grėsmę teritoriniam vientisumui ir nacionaliniam 
suverenitetui. Antroji problema – Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybiniai santykiai. Studijoje 
ieškoma atsakymo į klausimą, kokie veiksniai lėmė kaimyninių valstybių santykius. Aiški-
namasi dviejų svarbiausių tarpvalstybinių susitarimų – Draugiškų santykių ir kaimyninio 
bendradarbiavimo deklaracijos (1992 m.) ir Draugiškų santykių ir gero kaimyninio ben-
dradarbiavimo sutarties (1994 m.) – pasirašymo įtampos. Kiek susitarimuose užkoduoti 
nesutarimai veikia šiandieninius Lietuvos ir Lenkijos santykius?

Studija parašyta įvykių ir veiksmų seką rekonstruojančiu, analizuojančiu ir apmąstančiu 
(nors ir iš dar nelabai ilgos laiko retrospektyvos) metodu. Knyga kvalifikuoto istoriko ir 
politologo, siekiančio būti, kiek tai pavyksta, bešališku tyrinėtoju, besistengiančiu suprasti 
ir paaiškinti visas interakcijoje dalyvaujančias, neretai konkuruojančias ir konfliktuojan-
čias jėgas. Parašyta sukaupus bemaž visą pagrindinę dabar prieinamų istorijos šaltinių 
bazę ar bent absoliučiai didžiąją jos dalį, taip pat naudojantis paties autoriaus interviu su 
aprašomos istorijos veikėjais gauta informacija. 

Studijos struktūra puikiai atitinka tyrinėjimo, kaip savotiško analitinio reportažo iš 
praeities, pobūdį. Tad tie, kam įdomi studijos tematika, ją turėtų perskaityti su įdomumu, 
o gal ir su malonumu. Be abejo, ne vienam buvusiam, vienoje ar kitoje pusėje veikusiam 
politikos veikėjui, dabar tapusiam politinės istorijos ir istorinės politikos sirgaliumi, knygoje 
daug kas gali nepatikti. Žinoma, dėl skirtingų ar net priešingų motyvų istoriko darbe neiš-
vengta pasitaikančių netikslumų, praleidimų. Bet čia jau nieko nepadarysi. Tokia istorikų 
ir jų rašomų studijų, ypač, jei jos dar ne „apie du kartus mirusią praeitį“ dalia. 

Vienas iš knygą perskaičiusiojo pageidavimų būtų (galbūt ateityje) – plačiau ir detaliau 
išsiaiškinti jau autoriaus ne vienoje studijos vietoje deklaruojamą mintį, esą ir lietuvių 
visuomenėje, ir tarp Lietuvos lenkų, žinoma, ir tarp Lenkijos lenkų egzistuoja skirtingi, 
netgi konfliktuojantys ir konkuruojantys požiūriai į tarpusavio santykius. Būtų įdomu 
detaliau pasiaiškinti, kaip jie veikia vienos ar kitos pusės oficialios (ar dominuojančios) 
politikos lauko įvykius. 

Antanas Kulakauskas  


