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1920 10 17 LIETUVOS VYRIAUSYBƠS ƲGALIOTINIO VILNIUJE IGNO
JONYNO PRANEŠIMAS APIE VILNIAUS PRARADIMĄ
Kaip buvo apleistas Vilnius

PenktadienƳ, spaliǐ mơnesio 8 d. vakarą, liko aišku, kad Vilniaus ilgiau savo rankose negalơsim
laikyti, kadangi laukiamoji karo paspirtis negalơjo laiku atvykti Vilniaus ginti.
NaktƳ dơl tamsos kovǐ ir jokiǐ svarbesniǐ Ƴvykiǐ nebuvo; kovos teprasidơjo rytojaus dieną, 5 valandą
rytą. Jos vyko geležinkelio linijos kryptim. Matyt, jǐ tikslas buvo atkirsti susisiekimą. Pusiau aštuntą vai.
išvažiavo iš Vilniaus traukiniu generalinis štabas ir pasiliko tik divizijos štabas su gen. Nastopka prieky.
ŠeštadienƳ, 11 val. baigiantis, gen. Nastopka pasakơ man, kad mǌsǐ dalys iš kovos traukiasi ir kad jis
apleidžia Vilniǐ. Tada man nurodžius ryšio karininkas prie misijǐ pul. Liormanas nuơjo Ƴ Italǐ atstovą
kapitoną Salą pakviesti Prancǌzǐ misijon, kur ruošiaus, kaip Vyriausybơ buvo man Ƴsakiusi, deleguot
laikinąją Lietuvos valdžią Vilniuj. Tuo pat metu Ƴsakiau milicijai, kad neatidedant išlipintǐ jau paruoštąjƳ
atsišaukimą Ƴ Vilniaus visuomenĊ apie valdžios delegavimą Antantơs atstovams ir apie tai, kad misijos
yra paskyrusios pulkininką Reboul‘Ƴ Vilniaus laikinuoju gubernatorium. Mǌsǐ kariuomenơs dalys,
pasilikusios Vilniuj, ir mǌsǐ milicija, anot to skelbimo, perơjo Ƴ Antantơs tiesioginĊ žinią ir buvo laikoma
Antantơs ginkluotąja milicija tvarkai laikyti. Atsišaukimas buvo pasirašytas mano, kaip Vyriausiojo
Vyriausybơs Ƴgaliotinio. Apaþioj po mǌsǐ atsišaukimu buvo Ƴdơtas laikinojo Vilniaus gubernatoriaus
pulkininko Reboul'io Ƴsakymas Nr.1, kuriuo Vilniuj Ƴvedama apsiausties padơtis, draudžiami susirinkimai
ir manifestacijos Vilniaus gatvơse ir aikštơse.
NuvykĊs Ƴ Prancǌzǐ misiją, radau tik pulk. Wardą, pulk. Reboul'Ƴ ir kapitoną PadovanƳ. Kapitonas Sala,
gyvenąs kad ir toj pat gatvơj, bet tolokai, nebuvo dar atơjĊs. Lietuvos Vyriausybơs vardu Ƴteikiau p.
Reboul‘iui, kaip designuotam laikinajam gubernatoriui, raštą apie valdžios delegavimą ir prašiau saugoti
Lietuvos pilieþiǐ gyvybĊ ir turtą ir rǌpintis dar pasilikusiomis Ƴstaigomis. Be to, pareiškiau, kad valdžią
deleguoja be teisơs perdeleguoti (perduoti) ją kitam be Lietuvos Vyriausybơs žinios ir sutikimo, tai yra
kad jokia vyriausybơ, paơmusi jơga Vilniǐ, negali skaitytis teisơta krašto vyriausybe.
Pulkininkas Reboul‘is, kaip gubernatorius, buvo jau paruošĊs kareiviams ir milicininkams taisykles,
kuriomis jie privalơjo vadovautis.
Ʋdomu pažymơt, kad taisyklơse, kad išvengus kraujo liejimo miesto gatvơse, buvo Ƴsakyta nešauti
Ƴžygiuojanþią Ƴ Vilniǐ l i e t u v i ǐ ir g u d ǐ k a r i u o m e n Ċ. Man paprašius paaiškint, kodơl
instrukcijose pavartoti tokie keisti terminai, kada visi gerai žino, kad Ƴ Vilniǐ veržias tikroji lenkǐ
kariuomenơ, buvo gauta atsakymas, kad lenkǐ vyriausybơ ne kartą yra pareiškusi Antantơs
vyriausybơms nesiǐsianti savo kariuomenơs Ƴ Vilniǐ, kad Suvalkuose yra padaryta sutartis tarp Lietuvos
ir Lenkǐ ir kad šiais dơsniais remdamasis jis negalƳs laikyti puolanþios kariuomenơs lenkǐ kariuomene.
Ʋsakymas mano milicijai išlipinti atsišaukimus ne visur buvo Ƴvykdytas. Pasirodơ tautybiǐ skirtumǐ.
Vilniuj buvo mǌsǐ vadovautasi tautǐ lygybơs principais, buvo stengtasi Ƴ valstybơs kǌrimo darbą
Ƴtraukti visus tinkamus pilieþius be tikybos ir tautybơs skirtumo ir, deja, pasirodơ, kad šis principas
gyvenimo realybơje pasiliko kaip Biblijos grǌdas, mestas Ƴ akmenuotą dirvą. Milicininkai lenkai, kaip
mano buvo pastebơta, pirmieji mus apleido ir duotuosius jiems išlipinti skelbimus paslơpơ. TvirtybĊ
išlaikơ lietuviai ir žydai, kurie ơjo savo pareigas iki paskutinơs valandos.
Mieste pasirodžius skelbimams jauþiama buvo ypatingo ǌpo, esamo visad prieš laukiamą audrą.
Žmoniǐ buvo pilnos gatvơs, visi vaikšþiojo nervingi, sujudinti, laukdami kažko nepaprasto; mǌsǐ
kareiviai, vaikšþiodami sargybos po 3 žmones, dabojo tvarkos.
Apie 1 val. ơmơ traukti per Vilniǐ mǌsǐ kariuomenơs dalys. Prieky ơjo gurguolơs, paskui jas žygiavo
kuopos. Ơjo eilơmis, tvarkingai. Matyti buvo nuilsimo. Nei vienas kareivis nebuvo pasitraukĊs iš eilơs ir
nei vienas nebuvo padarĊs gyventojams nei mažiausios skriaudos.
Norơdamas susipažinti plaþiau su miestu, paprašiau pulkininką Wardą, kad paskolintǐ man savo
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automobilƳ. Mano prašymą Anglǐ misijos pirmininkas sutiko labai maloniai, ir aš apie 2 1/2 val.
išvažiavau stoties link. Visur buvo matyt tokio pat ǌpo kaip ir Jurgio gatvơje. Artinantis prie žinomos
Vilniuj prekyvietơs Halơs, pasigirdo šaudymǐ. Publika, daugiausiai žydai, pradžioj ơmơ dairytis, o
paskui leidos bơgti. Mǌsǐ automobilis pasuko Ƴ tą pusĊ, iš kur buvo šaudoma ir ơmơ važiuoti Arkliǐ
gatve, kur daug gražiǐ aukštǐ namǐ. Šaudymas pasidarơ tankus; buvo šaudoma iš viršaus, iš abiejǐ
pusiǐ sutartinai ir taikoma Ƴ automobilƳ. Be to, šǌviǐ buvo girdơti iš visǐ pusiǐ, Aušros Vartǐ gatvơj ir
apsupanþiose ją aikštơse. PrivažiavĊs Aušros Vartus pamaþiau einanþias mǌsǐ kariuomenơs kuopas.
Kai kurie mǌsǐ kareiviai ơmơ taip pat šaudyti. PastebơjĊs vartuose kariuomenơs majorą N.,
prašiau Ƴsakyti nešaudyti. Mǌsǐ dalys buvo sustabdytos ir surikiuotos. Šaudymas nutilo, ir mǌsǐ
dalys ramiai nuơjo per miestą. Daugiau Lietuvos kariuomenơs per miestą nebơjo.
Pusantros valandos praslinkus pasirodơ Vilniaus ir Jurgio gatviǐ kertơje, ties mǌsǐ komendantǌra,
lenkǐ raitelis. Pasigirdo iš mǌsǐ komendantǌros švilpukas, kad mǌsǐ kareiviai ir milicininkai rinktus Ƴ
komendantǌrą. Gatviǐ išvaizda vienu metu pasikeitơ. Žydai išsislapstơ; jǐ vietoj gatvơse pasirodơ
lenkǐ, kurie ir apsupo kareivƳ, šaukdami „tegyvuoja Lenkija!“ Kai kurie atnešơ gơliǐ ir Ƴdavơ kareiviui.
Tuojau po to šaligatviais ơmơ slinkti lenkǐ partizanai, driskiai pažiǌrơt, su šautuvais rankose,
kuopelơmis po 7-10 žmoniǐ. Jǐ tarpe buvo pastebơta daug buvusiǐ Lietuvos tarnyboj milicininkǐ,
lenkiškai kalbanþiǐ. Kai kurie turơjo rankiniǐ granatǐ. Visi traukơ mǌsǐ komendantǌros link. Jǐ vienas,
prisiartinĊs prie komendantǌros durǐ ir pamatĊs duryse stovintƳ mǌsǐ viršininką, šovơ Ƴ jƳ iš revolverio,
bet nepataikơ. Tai buvo lyg signalas. Tuojau po to Ƴvairiuos miesto punktuos pasigirdo šǌviǐ. Partizanǐ
bǌrys iš 30-40 žmoniǐ apsupo Jurgio ir „Bristol“ viešbuþius, lyg ko ieškodami, bet nieko nesuradĊ
išsiskirstơ. Kiek laiko praơjus, iš Jurgio viešbuþio langǐ buvo pradơta šaudyti Ƴ misijǐ butą, kuris buvo
priešais. Prasidơjus šaudymams, visi misijǐ nariai išơjo Ƴ gatvĊ, pora prancǌzǐ karininikǐ stovơjo
komendantǌros sargyboj. Staiga Ƴ stovinþius vidugatvy misijǐ narius buvo pradơta šaudyti iš
kulkosvaidžiǐ iš Lukiškiǐ aikštơs pusơs, bet kulkos prašvilpơ viršuje galvǐ. Matomai, kulkosvydžiai
buvo paslơpti namuose, nes gatvơse jǐ nebuvo matyti.
Greitai po to Jurgio gatve atvyko raiteliǐ bǌrys ir apsistojo ties komendantǌra. Pulkininkas Reboul‘is
Antantơs misijǐ vardu pareiškơ jǐ vadui, kad esantieji komendantǌroje kareiviai ir milicininkai yra
laikomi Antantơs misijǐ žinioj ir globoj, ir prašơ susilaikyti nuo ekscesǐ. Tai buvo pažadơta, bet
galutinas atsakymas turơjo bǌti duotas tik lenkǐ armijos vado. Šiuo laiku minia Jurgio ir Vilniaus
gatviǐ kertơj buvo pasilikusi jau keleto šimtǐ žmoniǐ. Pabaigus kalbơt p. Reboul'iui su lenkǐ karininku,
minia ơmơ šaukti: „tegyvuoja Lenkija!“, „tegyvuoja Prancǌzija!“ Kažkoks senis, prastai apsirơdĊs,
sušuko: „tegyvuoja Anglija!“ - minia lyg paraližuota nutilo ir senio šauksmas pasiliko be atgarsio. Lyg
šiam nemaloniam Ƴspǌdžiui išsklaidyt minios vadai, vienas ponas maždaug 40-45 m. amžiaus, pilnas,
raudonas, juodai apsitaisĊs (lyg tai bǌtǐ daktaras), ir kitas, pilkai apsitaisĊs, rodosi, gerais naminiais
drabužiais, apsupo pulk. Reboul‘Ƴ ir apie 30 kartǐ iškơlơ Ƴ orą. Misijos ơmơ grƳžti Ƴ savo bǌstinĊ. Tai
pastebơjĊ vadai keliskart pakơlơ pulk. Wardą ir kap. Salą be jokio entuziazmo, lyg nemalonǐ Ƴsakymą
vykdydami. Tuo pat metu minia lyg ko sujudo: keli žmonơs nešơ Ƴ Lietuviǐ ligoninĊ sunkiai sužeistąjƳ
komendantǌros kareivƳ, kuris buvo užsilikĊs savo sargyboj.
Sutemai stojus, Ƴvairiose žydǐ apgyventose vietose buvo girdơti riksmǐ. Prasidơjo plơšimai. Plơšơ
kareiviai ir partizanai. Ƴ misijas ơmơ plaukti žmoniǐ su skundais. Ơjo žydai. Krikšþioniǐ nebuvo matyti.
Pulk. Reboul‘is sudarơ ryšƳ su lenkǐ komanda, pranešinơjo apie skundus ir prašơ plơšimus sustabdyti.
Vakare 10 val. misijǐ atstovai kalbơjos su gen. Želigovskio štabu.
Lietuvos vyriausybơs vardu Antantơs atstovai pareiškơ gen. Želigovskiui protestą prieš Ƴsiveržimą Ƴ
Vilniǐ, nežiǌrint Lenkǐ vyriausybơs pasižadơjimǐ ir padarytǐ sutarþiǐ. Kadangi Antantơs atstovai savo
rankose neturi gana jơgǐ, jie priversti nusilenkti ir išvažiuot iš Vilniaus. Atstovai pareikalavo, kad leistǐ
išeiti su ginklais rankose pasilikusiems komendantǌros kareiviams ir milicininkams, vyriausybơs ir
ministerijǐ atstovams su šeimynomis ir turtu drauge su misijomis. Ʋ tai buvo atsakyta, kad gen.
Želigovskio valdžia sutinkanti išleisti kareivius ir milicininkus ryto[j] 10 val. rytą, bet reikalaujanti, kad
vyriausybơs bei ministerijǐ atstovai ir valdininkai apleistǐ Vilniǐ nevơliau 12 val. tą pat dieną.
SekmadienƳ, išryto, pulk. Reboul‘is pasiuntơ Želigovskiui notą, kad jo reikalavimas neƳvykdomas, nes
nơra susisiekimo priemoniǐ ir nơra galimybơs dơl adresǐ trǌkumo net pranešt apie tai valdininkams.
Atsakymo notoj Želigovskis pareikalavo, kad vyriausybơs Ƴgaliotinis ir vyresnieji valdininkai, skaiþiuje
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12 žmoniǐ, apleistǐ Vilniǐ sekmadienƳ, spaliǐ mơn. 10 d. 14 val. Jiems tai atsisakius Ƴvykdyt, visi bǌsią
internuoti. Dơl pasilikusiǐ Vilniuj Lietuvos valdininkǐ ir jǐ šeimynǐ, tai jǐ klausimas bǌsiąs rišamas,
žiǌrint aplinkybiǐ, taþiau Želigovskio vyriausybơ pasiliekanti sau teisơs juos internuoti kiekvienu
atveju.
SekmadienƳ, spaliǐ mơn. 10 dieną, 10 val. rytą, išơjo mǌsǐ komendantǌros kareiviai ir milicininkai su
ginklais rankose, prancǌzǐ karininkui vadovaujant. 2 vai. popiet susirinko ties misijomis, kaip buvo
Ƴsakyta, vyriausias vyriausybơs Ƴgaliotinis ir aukštesnieji Lietuvos valdininkai. Jiems palydơti susirinko
minia, susidedanti iš visǐ tautǐ žmoniǐ. Pažadơtasai sunkusis automobilis pusvalandžiu pavơlavo. Jo
belaukiant teko prisiklausyti Ʋvairiǐ kalbǐ. Ʋdomu pabrơžti, kad jokiǐ priekaištǐ Lietuvos valdžiai nebuvo
daroma, be vieno, kad Lietuvos Vyriausybơ lygiu bǌdu priiminơjo tarnybon žydus ir lenkus ir kad dơl to
daug lenkǐ pasiliko be vietǐ. Pusiau treþią valandą popiet buvo paduotas sunkusis automobilis ir mes,
dvylika žmoniǐ, prancǌzǐ ir lenkǐ karininkǐ lydimi, su prancǌzǐ vơliava apleidom Vilniǐ. Mus nuvežơ Ƴ
priekines lenkǐ linijas, ties Vokơs upe. Iš ten ơjom patys.
Ignas Jonynas,
Vyriausias Vyriausybơs
Ʋgaliotinis Vilniuj ir atvaduotuose
iš okupacijos kraštuos
(Iš: Lietuva, 1920, spalio 17)

