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1920 10 17 LIETUVOS VYRIAUSYB S GALIOTINIO VILNIUJE IGNO 
JONYNO PRANEŠIMAS APIE VILNIAUS PRARADIM  

 

Kaip buvo apleistas Vilnius 

Penktadien , spali  m nesio 8 d. vakar , liko aišku, kad Vilniaus ilgiau savo rankose negal sim 
laikyti, kadangi laukiamoji karo paspirtis negal jo laiku atvykti Vilniaus ginti. 

Nakt  d l tamsos kov  ir joki  svarbesni  vyki  nebuvo; kovos teprasid jo rytojaus dien , 5 valand  
ryt . Jos vyko geležinkelio linijos kryptim. Matyt, j  tikslas buvo atkirsti susisiekim . Pusiau aštunt  vai. 
išvažiavo iš Vilniaus traukiniu generalinis štabas ir pasiliko tik divizijos štabas su gen. Nastopka prieky. 
Šeštadien , 11 val. baigiantis, gen. Nastopka pasak  man, kad m s  dalys iš kovos traukiasi ir kad jis 
apleidžia Vilni . Tada man nurodžius ryšio karininkas prie misij  pul. Liormanas nu jo  Ital  atstov  
kapiton  Sal  pakviesti Pranc z  misijon, kur ruošiaus, kaip Vyriausyb  buvo man sakiusi, deleguot 
laikin j  Lietuvos valdži  Vilniuj. Tuo pat metu sakiau milicijai, kad neatidedant išlipint  jau paruošt j  
atsišaukim   Vilniaus visuomen  apie valdžios delegavim  Antant s atstovams ir apie tai, kad misijos 
yra paskyrusios pulkinink  Reboul‘  Vilniaus laikinuoju gubernatorium. M s  kariuomen s dalys, 
pasilikusios Vilniuj, ir m s  milicija, anot to skelbimo, per jo  Antant s tiesiogin  žini  ir buvo laikoma 
Antant s ginkluot ja milicija tvarkai laikyti. Atsišaukimas buvo pasirašytas mano, kaip Vyriausiojo 
Vyriausyb s galiotinio. Apa ioj po m s  atsišaukimu buvo d tas laikinojo Vilniaus gubernatoriaus 
pulkininko Reboul'io sakymas Nr.1, kuriuo Vilniuj vedama apsiausties pad tis, draudžiami susirinkimai 
ir manifestacijos Vilniaus gatv se ir aikšt se. 

Nuvyk s  Pranc z  misij , radau tik pulk. Ward , pulk. Reboul'  ir kapiton  Padovan . Kapitonas Sala, 
gyven s kad ir toj pat gatv j, bet tolokai, nebuvo dar at j s. Lietuvos Vyriausyb s vardu teikiau p. 
Reboul‘iui, kaip designuotam laikinajam gubernatoriui, rašt  apie valdžios delegavim  ir prašiau saugoti 
Lietuvos pilie i  gyvyb  ir turt  ir r pintis dar pasilikusiomis staigomis. Be to, pareiškiau, kad valdži  
deleguoja be teis s perdeleguoti (perduoti) j  kitam be Lietuvos Vyriausyb s žinios ir sutikimo, tai yra 
kad jokia vyriausyb , pa musi j ga Vilni , negali skaitytis teis ta krašto vyriausybe. 

Pulkininkas Reboul‘is, kaip gubernatorius, buvo jau paruoš s kareiviams ir milicininkams taisykles, 
kuriomis jie prival jo vadovautis. 

domu pažym t, kad taisykl se, kad išvengus kraujo liejimo miesto gatv se, buvo sakyta nešauti 
žygiuojan i   Vilni  l i e t u v i  ir g u d   k a r i u o m e n . Man paprašius paaiškint, kod l 
instrukcijose pavartoti tokie keisti terminai, kada visi gerai žino, kad  Vilni  veržias tikroji lenk  
kariuomen , buvo gauta atsakymas, kad lenk  vyriausyb  ne kart  yra pareiškusi Antant s 
vyriausyb ms nesi sianti savo kariuomen s  Vilni , kad Suvalkuose yra padaryta sutartis tarp Lietuvos 
ir Lenk  ir kad šiais d sniais remdamasis jis negal s laikyti puolan ios kariuomen s lenk  kariuomene. 

sakymas mano milicijai išlipinti atsišaukimus ne visur buvo vykdytas. Pasirod  tautybi  skirtum . 
Vilniuj buvo m s  vadovautasi taut  lygyb s principais, buvo stengtasi  valstyb s k rimo darb  
traukti visus tinkamus pilie ius be tikybos ir tautyb s skirtumo ir, deja, pasirod , kad šis principas 
gyvenimo realyb je pasiliko kaip Biblijos gr das, mestas  akmenuot  dirv . Milicininkai lenkai, kaip 
mano buvo pasteb ta, pirmieji mus apleido ir duotuosius jiems išlipinti skelbimus pasl p . Tvirtyb  
išlaik  lietuviai ir žydai, kurie jo savo pareigas iki paskutin s valandos. 

Mieste pasirodžius skelbimams jau iama buvo ypatingo po, esamo visad prieš laukiam  audr . 
Žmoni  buvo pilnos gatv s, visi vaikš iojo nervingi, sujudinti, laukdami kažko nepaprasto; m s  
kareiviai, vaikš iodami sargybos po 3 žmones, dabojo tvarkos. 

Apie 1 val. m  traukti per Vilni  m s  kariuomen s dalys. Prieky jo gurguol s, paskui jas žygiavo 
kuopos. jo eil mis, tvarkingai. Matyti buvo nuilsimo. Nei vienas kareivis nebuvo pasitrauk s iš eil s ir 
nei vienas nebuvo padar s gyventojams nei mažiausios skriaudos. 

Nor damas susipažinti pla iau su miestu, paprašiau pulkinink  Ward , kad paskolint  man savo 
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automobil . Mano prašym  Angl  misijos pirmininkas sutiko labai maloniai, ir aš apie 2 1/2 val. 
išvažiavau stoties link. Visur buvo matyt tokio pat po kaip ir Jurgio gatv je. Artinantis prie žinomos 
Vilniuj prekyviet s Hal s, pasigirdo šaudym . Publika, daugiausiai žydai, pradžioj m  dairytis, o 
paskui leidos b gti. M s  automobilis pasuko  t  pus , iš kur buvo šaudoma ir m  važiuoti Arkli  
gatve, kur daug graži  aukšt  nam . Šaudymas pasidar  tankus; buvo šaudoma iš viršaus, iš abiej  
pusi  sutartinai ir taikoma  automobil . Be to, š vi  buvo gird ti iš vis  pusi , Aušros Vart  gatv j ir 
apsupan iose j  aikšt se. Privažiav s Aušros Vartus pama iau einan ias m s  kariuomen s kuopas. 

Kai kurie m s  kareiviai m  taip pat šaudyti. Pasteb j s vartuose kariuomen s major  N., 
prašiau sakyti nešaudyti. M s  dalys buvo sustabdytos ir surikiuotos. Šaudymas nutilo, ir m s  
dalys ramiai nu jo per miest . Daugiau Lietuvos kariuomen s per miest  neb jo. 

Pusantros valandos praslinkus pasirod  Vilniaus ir Jurgio gatvi  kert je, ties m s  komendant ra, 
lenk  raitelis. Pasigirdo iš m s  komendant ros švilpukas, kad m s  kareiviai ir milicininkai rinktus  
komendant r . Gatvi  išvaizda vienu metu pasikeit . Žydai išsislapst ; j  vietoj gatv se pasirod  
lenk , kurie ir apsupo kareiv , šaukdami „tegyvuoja Lenkija!“ Kai kurie atneš  g li  ir dav  kareiviui. 
Tuojau po to šaligatviais m  slinkti lenk  partizanai, driskiai paži r t, su šautuvais rankose, 
kuopel mis po 7-10 žmoni . J  tarpe buvo pasteb ta daug buvusi  Lietuvos tarnyboj milicinink , 
lenkiškai kalban i . Kai kurie tur jo rankini  granat . Visi trauk  m s  komendant ros link. J  vienas, 
prisiartin s prie komendant ros dur  ir pamat s duryse stovint  m s  viršinink , šov   j  iš revolverio, 
bet nepataik . Tai buvo lyg signalas. Tuojau po to vairiuos miesto punktuos pasigirdo š vi . Partizan  
b rys iš 30-40 žmoni  apsupo Jurgio ir „Bristol“ viešbu ius, lyg ko ieškodami, bet nieko nesurad  
išsiskirst . Kiek laiko pra jus, iš Jurgio viešbu io lang  buvo prad ta šaudyti  misij  but , kuris buvo 
priešais. Prasid jus šaudymams, visi misij  nariai iš jo  gatv , pora pranc z  karininik  stov jo 
komendant ros sargyboj. Staiga  stovin ius vidugatvy misij  narius buvo prad ta šaudyti iš 
kulkosvaidži  iš Lukiški  aikšt s pus s, bet kulkos prašvilp  viršuje galv . Matomai, kulkosvydžiai 
buvo pasl pti namuose, nes gatv se j  nebuvo matyti. 

Greitai po to Jurgio gatve atvyko raiteli  b rys ir apsistojo ties komendant ra. Pulkininkas Reboul‘is 
Antant s misij  vardu pareišk  j  vadui, kad esantieji komendant roje kareiviai ir milicininkai yra 
laikomi Antant s misij  žinioj ir globoj, ir praš  susilaikyti nuo eksces . Tai buvo pažad ta, bet 
galutinas atsakymas tur jo b ti duotas tik lenk  armijos vado. Šiuo laiku minia Jurgio ir Vilniaus 
gatvi  kert j buvo pasilikusi jau keleto šimt  žmoni . Pabaigus kalb t p. Reboul'iui su lenk  karininku, 
minia m  šaukti: „tegyvuoja Lenkija!“, „tegyvuoja Pranc zija!“ Kažkoks senis, prastai apsir d s, 
sušuko: „tegyvuoja Anglija!“ - minia lyg paraližuota nutilo ir senio šauksmas pasiliko be atgarsio. Lyg 
šiam nemaloniam sp džiui išsklaidyt minios vadai, vienas ponas maždaug 40-45 m. amžiaus, pilnas, 
raudonas, juodai apsitais s (lyg tai b t  daktaras), ir kitas, pilkai apsitais s, rodosi, gerais naminiais 
drabužiais, apsupo pulk. Reboul‘  ir apie 30 kart  išk l   or . Misijos m  gr žti  savo b stin . Tai 
pasteb j  vadai keliskart pak l  pulk. Ward  ir kap. Sal  be jokio entuziazmo, lyg nemalon  sakym  
vykdydami. Tuo pat metu minia lyg ko sujudo: keli žmon s neš   Lietuvi  ligonin  sunkiai sužeist j  
komendant ros kareiv , kuris buvo užsilik s savo sargyboj. 

Sutemai stojus, vairiose žyd  apgyventose vietose buvo gird ti riksm . Prasid jo pl šimai. Pl š  
kareiviai ir partizanai.  misijas m  plaukti žmoni  su skundais. jo žydai. Krikš ioni  nebuvo matyti. 
Pulk. Reboul‘is sudar  ryš  su lenk  komanda, pranešin jo apie skundus ir praš  pl šimus sustabdyti. 

Vakare 10 val. misij  atstovai kalb jos su gen. Želigovskio štabu. 
Lietuvos vyriausyb s vardu Antant s atstovai pareišk  gen. Želigovskiui protest  prieš siveržim   

Vilni , neži rint Lenk  vyriausyb s pasižad jim  ir padaryt  sutar i . Kadangi Antant s atstovai savo 
rankose neturi gana j g , jie priversti nusilenkti ir išvažiuot iš Vilniaus. Atstovai pareikalavo, kad leist  
išeiti su ginklais rankose pasilikusiems komendant ros kareiviams ir milicininkams, vyriausyb s ir 
ministerij  atstovams su šeimynomis ir turtu drauge su misijomis.  tai buvo atsakyta, kad gen. 
Želigovskio valdžia sutinkanti išleisti kareivius ir milicininkus ryto[j] 10 val. ryt , bet reikalaujanti, kad 
vyriausyb s bei ministerij  atstovai ir valdininkai apleist  Vilni  nev liau 12 val. t  pat dien . 
Sekmadien , išryto, pulk. Reboul‘is pasiunt  Želigovskiui not , kad jo reikalavimas ne vykdomas, nes 
n ra susisiekimo priemoni  ir n ra galimyb s d l adres  tr kumo net pranešt apie tai valdininkams. 

Atsakymo notoj Želigovskis pareikalavo, kad vyriausyb s galiotinis ir vyresnieji valdininkai, skai iuje 
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12 žmoni , apleist  Vilni  sekmadien , spali  m n. 10 d. 14 val. Jiems tai atsisakius vykdyt, visi b si  
internuoti. D l pasilikusi  Vilniuj Lietuvos valdinink  ir j  šeimyn , tai j  klausimas b si s rišamas, 
ži rint aplinkybi , ta iau Želigovskio vyriausyb  pasiliekanti sau teis s juos internuoti kiekvienu 
atveju. 

Sekmadien , spali  m n. 10 dien , 10 val. ryt , iš jo m s  komendant ros kareiviai ir milicininkai su 
ginklais rankose, pranc z  karininkui vadovaujant. 2 vai. popiet susirinko ties misijomis, kaip buvo 
sakyta, vyriausias vyriausyb s galiotinis ir aukštesnieji Lietuvos valdininkai. Jiems palyd ti susirinko 
minia, susidedanti iš vis  taut  žmoni . Pažad tasai sunkusis automobilis pusvalandžiu pav lavo. Jo 
belaukiant teko prisiklausyti vairi  kalb . domu pabr žti, kad joki  priekaišt  Lietuvos valdžiai nebuvo 
daroma, be vieno, kad Lietuvos Vyriausyb  lygiu b du priimin jo tarnybon žydus ir lenkus ir kad d l to 
daug lenk  pasiliko be viet . Pusiau tre i  valand  popiet buvo paduotas sunkusis automobilis ir mes, 
dvylika žmoni , pranc z  ir lenk  karinink  lydimi, su pranc z  v liava apleidom Vilni . Mus nuvež   
priekines lenk  linijas, ties Vok s upe. Iš ten jom patys. 

Ignas Jonynas, 
Vyriausias Vyriausyb s 

galiotinis Vilniuj ir atvaduotuose 
iš okupacijos kraštuos 

(Iš: Lietuva, 1920, spalio 17) 


