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ISTORIKAS ALFONSAS EIDINTAS APIE LIETUVOS KONFLIKTĄ
SU LENKIJA
Paskutinơ federacijos su Lenkija galimybơ
Neturơdama pakankamai kariniǐ jơgǐ Lietuva nesugebơjo apjungti netgi visǐ etniniǐ lietuviǐ žemiǐ,
kur lietuviai sudarơ daugumą gyventojǐ - kariniǐ susidǌrimǐ su Lenkija metu buvo prarasti lietuviški
Seinai ir Punskas. Kovos su lenkais Ƴgavo ne tik teritorinƳ, bet ir socialinƳ atspalvƳ - 1920 m. rugsơjƳ
ministras pirmininkas M. Sleževiþius paskelbơ Seime, jog „lenkai atakuoja, nes mǌsǐ dvarininkai
pakvietơ jǐ legionus Ƴ Lietuvą padơti toliau išnaudoti mǌsǐ žmones ir apginti savo dvarus, visi, kas
sveiki, turi griebtis ginklo“. M. Sleževiþiaus vaidmuo nepriklausomybơs kovose išskirtinis, nes jis
pasiekơ politinƳ susitarimą, konsolidavo centrinĊ administraciją ir pajungơ vietos savivaldybes, pakvietơ priešintis Ƴsiveržơliams ir tautines mažumas, dơl to Lietuvos kariuomenơje kovơsi ir žydǐ bei
baltarusiǐ savanoriai. Lietuviai atmetơ bolševikǐ klasinơs diferenciacijos schemą - M. Sleževiþius
pabrơžơ, kad lietuviai yra arba valstieþiai, arba jǐ vaikai, kad bus dalijama lenkǐ dvarininkǐ, kuriǐ
vaikai nuơjo Ƴ Lenkijos kariuomenĊ, žemơ, kad jos gaus bežemiai ir mažažemiai - dơl to dauguma
gyventojǐ parơmơ vyriausybĊ.
PabuvĊs Lietuvos rankose vos porą mơnesiǐ Vilnius, Lenkijai sumušus Raudonąją armiją, nuo
1920 m. rudens atiteko Lenkijai. Nors 1920 m. spalio 7 d. Lenkijos ir Lietuvos delegacijos Suvalkuose
pasirašơ karinƳ susitarimą dơl kariuomeniǐ demarkacijos linijos, paliekant Vilniǐ Lietuvos pusơje,
spalio 9-ąją, dar prieš Ƴsigalint susitarimui, lenkǐ gen. L. Želigovskis su savo daliniais Ƴžengơ Ƴ Vilniǐ ir
paskelbơ Vidurinơs Lietuvos (Litwa ĝrodkowa) sudarymą. Pagal klastingą J. Pilsudskio sumanymą
miestą užơmơ ne Lenkijos kariuomenơ, o neva nepaklususiu Lenkijos valdžiai „maištininko“ L.
Želigovskio vietiniǐ Vilnijos „lietuviǐ ir baltarusiǐ“ daliniai. L. Želigovskio akciją sveikino minios Vilniaus
lenkǐ, Tautǐ Sąjunga pasirodơ bejơgơ, o Lietuvai dabar jau reikơjo sustabdyti tolesnƳ želigovskininkǐ
judơjimą Ƴ Lietuvos teritoriją. Persigrupavusi Lietuvos kariuomenơ tik lapkriþio viduryje sustabdơ lenkǐ
dalinius mǌšiuose prie Širvintǐ ir Giedraiþiǐ.
Sąjungininkǐ architektai, konstravĊ pokario tvarką, Ƴsivaizdavo Lietuvą buferine valstybe, kuri
drauge su Latvija, Estija, Suomija, Lenkijos vadovaujama, sudarytǐ patikimą saugumo kordoną nuo
bolševizmo. Taþiau Lietuva tik iš dalies tapo buferine valstybe, nes jos siekiai atgauti Vilniǐ vedơ ją Ƴ
revizionistiniǐ valstybiǐ draugiją, nors revizijos siekis netgi grơsơ nepriklausomybơs praradimu.
Žinoma, kad lietuviai tapo „revizionistais per prievartą“. Pradžioje (ypaþ užsienio reikalǐ ministras A.
Voldemaras) prieš Varšuvą bandơ atsilaikyti Vokietijos ar Sovietǐ Rusijos padedami, taþiau pastarǐjǐ
tai neviliojo. O juk Lietuvai dar reikơjo ieškoti paramos ir Vakaruose, o išnaudoti kaimynǐ konfliktus
savo naudai neužteko jơgǐ. Todơl Lietuvos santykiai su sovietais ir grƳsti priešiškumu Lenkijai dơl
Vilniaus. Sovietams tai tiko, nes jie siekơ skaldyti ir valdyti, o per tai daryti Ƴtaką regione. Vengianþiai
Lenkijos globos Lietuvai Sovietǐ Rusija, šiaip ar taip, buvo vienintelơ šalis, kuri pripažino Lietuvos
interesus Vilniuje. Suprasdama tikruosius sovietǐ ketinimus, netgi pavojǐ tapti sovietǐ satelite,
Lietuva tikơjosi Vokietijos paramos, kurios kartais ir susilaukdavo.
Lietuvos užsienio politiką nulơmơ dvi svarbiausios teritorinơs problemos - Vilniaus ir Klaipơdos
klausimai. Bǌtent dơl teritoriniǐ problemǐ Lietuva vaidino kur kas svarbesnƳ vaidmenƳ Europos
politikoje, negu tai leido jos dydis. Taþiau 1921 m. Vilniaus klausimo ir Lietuvos ir Lenkijos
priešpriešos sureguliavimą Sąjungininkai sumanơ išsprĊsti federacijos bǌdu. Varšuva tam
nesipriešino, taþiau lietuviams federacija netiko - kam tada apskritai kovoti dơl nepriklausomybơs?
Vakarǐ sostinơse federacijos idơjai išpopuliarơjus Lietuva lyg tyþia nieko geresnio neturơjo pasiǌlyti.
Derybǐ su Lenkija mediatoriumi tapo buvĊs Belgijos užsienio reikalǐ ministras Polis Hymansas (Paul
Hymans). Jis manơ sudaryti federaciją, tarnaujanþią Lietuvos ir Lenkijos interesams, kuri prisidơtǐ
prie taikos Europoje.
Deryboms Lietuvos delegacijos vadovas Ernestas Galvanauskas gavo didelius Ƴgaliojimus
patenkinti Lenkijos ekonominius interesus, garantuoti lenkams priơjimą prie Baltijos jǌros, sudaryti
konvencijas, Ƴskaitant gynybinĊ, kad tik pavyktǐ susigrąžinti Vilniǐ. O vyriausiasis Lenkijos
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derybininkas Šymonas Askenazis (Szymon Askenazy) manơ susitelkti Ƴ federacijos konceptą, bet...
apeiti Vilniaus temą. Lietuviai federacijos principo vengơ logiškai manydami, kaip þia 2 milijonams
lietuviǐ nepaskendus 28 milijonǐ lenkǐ jǌroje, taþiau derơtis sutiko, jeigu tik Varšuva pripažins Lietuvą
su sostine Vilniumi.
Per tris savaites P. Hymansas Šveicarijos pavyzdžiu paruošơ Lietuvos federacinơs valstybơs,
sudarytos iš Kauno ir Vilniaus kantonǐ, projektą. Lietuva ir Lenkija turơjo koordinuoti užsienio politiką
ir sudaryti karinĊ ir ekonominĊ konvencijas. Abi šalys sutarơ priimti tą planą kaip „bazĊ diskusijom“.
1921 m. vasarą Tautǐ Sąjungos Taryba priơmơ rezoliuciją, pritarianþią Himanso planui. RugsơjƳ
Himansas dar pataisơ planą lietuviǐ naudai - Vilniaus regionas jau nebesudarơ kantono, o atitiko
autonominio rajono statusą. Dabar abi derybǐ šalys stengơsi, kad susitarimas neƳvyktǐ, tik kad ne jos
liktǐ dơl to kaltos.
Lietuvos viduje deryboms dơl Hymanso plano pritarơ Lietuvos diplomatai, taþiau priešinosi visos
politinơs partijos, karinơ vadovybơ, Lietuvos šauliǐ sąjunga, grasinta net perversmu - planas vertintas
kaip lenkǐ Trojos arklys. JƳ atmesti ragino Vokietijos ir Rusijos diplomatai. Lapkriþio 15 dieną Kaune ant
derybininko E. Galvanausko miegamojo palangơs sprogo padơta bomba - daugelyje vietǐ sužeistas
E. Galvanauskas liko gyvas, taþiau atentatas niekuomet nebuvo tirtas, o kaltininkai nesurasti.
Lenkijos ir Lietuvos federacijos planas suiro, o triumfavo... Maskva, tai Ƴvertinusi kaip patƳ didžiausią
savo diplomatijos laimơjimą.
Lenkai, matydami Lietuvos vykdomą lenkǐ dvarininkǐ ekonominơs jơgos silpninimą
(nepriklausomybơs kare daugiausia lenkǐ dvaruose vykdytos arkliǐ, pašarǐ, maisto rekvizicijos) ir
žemơs valdǐ apkarpymą, nebelaukơ. 1922 m. sausƳ jie surengơ rinkimus Vilniaus krašte - Vidurinơje
Lietuvoje, kuri formaliai prisijungơ prie Lenkijos, o Lietuva liko „nei karo, nei taikos" situacijoje. Ar
Lietuva nepralaimơjo neišnaudojusi visǐ federacijos idơjos su Lenkija galimybiǐ, kad Rytǐ Europoje
nebuvo Ƴdiegtas Šveicarijoje pasiteisinĊs kantonǐ principas? Tikơtina, kad kantoninơ Lietuva bǌtǐ
tapusi dviejǐ kalbiniǐ nacionalizmǐ Šiaurơs Airija, konflikto tarp dviejǐ tautiniǐ grupiǐ židiniu, tik ne
religijos, o kalbos pagrindu. Neabejotina, kad lenkǐ ir lietuviǐ liberalai bǌtǐ sutarĊ, taþiau kaip bǌtǐ
sugyvenĊ Vilniaus regione lenkǐ ir lietuviǐ nacionalizmai? Ar Varšuva nebǌtǐ diktavusi Vilnijos
kantono (ar autonomijos) lenkams savo politikos? Ar lietuviǐ kalba bǌtǐ dominavusi, ar galơtǐ plơstis
jos vartojimas, ar galơjo ji tapti bent lygiateise su lenkǐ kalba Vilnijoje? - tai svarbiausi klausimai,
kankinĊ tautos lyderius. Liko ir teisiniǐ kolizijǐ - Lenkijos ir Sovietǐ Rusijos siena pagal 1921 m. Rygos
sutartƳ ơjo Ƴ rytus nuo Lietuvos-Sovietǐ Rusijos sienos, nubrơžtos pagal 1920 m. Maskvos taikos sutartƳ tarp Lietuvos ir Sovietǐ Rusijos. Pagal abiejǐ tǐ sutarþiǐ punktus dơl Vilniaus turơjo susitarti
Lietuva ir Lenkija. Maskva patvirtino, kad sutartis su Lietuva tebelieka galioti, kad Lietuva turi
suverenias teises Ƴ Vilniǐ, kol neatsisakys savo suverenumo Lenkijos naudai.
Ambasadoriǐ konferencijos 1923 m. kovo 15 d. sprendimą, paliekant istorinĊ Lietuvos sostinĊ Vilniǐ
Lenkijai, savotiškai lơmơ, praleidĊs progą patylơti... E. Galvanauskas, nota pakvietĊs nustatyti Lenkijos
rytines sienas. Ambasadoriǐ konferencija tai suprato kaip norơjo suprasti - neva Lietuva pati pageidauja
Vilniaus priskyrimo Lenkijai, tad patvirtino Lenkijos sieną su Rusija pagal 1921 m. Rygos taikos sutartƳ ir
naują demarkacijos liniją tarp Lietuvos ir Lenkijos (Vilnius liko pastarosios pusơje). Lenkijos nuostabai
Lietuva kategoriškai atsisakơ pripažinti šio sprendimo teisơtumą, o Lenkija ir Vakarǐ šalys suprato, kad
Vilniaus klausimas išsprĊstas. Tai sukǌrơ nenusakomą Ƴtampą pagal Lietuvos ir Lenkijos demarkacinĊ
liniją, uždarơ per ją bet kokƳ traukiniǐ ar net pašto judơjimą keliolikai metǐ, o automobiliǐ kelyje išaugo
storoki berželiai... Tikriausiai Europoje tuo metu nebuvo priešiškesniǐ dviejǐ šaliǐ kaip Lenkija ir
Lietuva.
Lenkijos Ƴvykdytas Vilniaus užơmimas galutinai nulơmơ Lietuvos pasirinkimą tarp nacionalinioetninio ir tradicinio, istorinio savo valstybingumo. Tebetvyranti Ƴjungimo Ƴ Lenkiją grơsmơ Lietuvos
valstybei sukǌrơ apsupties mentalitetą, sustiprino lietuviǐ nacionalizmą, o jǐ politinơje sąmonơje
antilenkiškumas iš politikos pamažu virto kone religija. Savigynos pozicija Ƴtakos turơjo ir Lietuvos
užsienio politikai. Tuo aspektu Lietuva iš esmơs nesiskyrơ nuo tuometiniǐ Europos valstybiǐ, nors
lietuviškasis nacionalizmas nebuvo ekspansionistinis, o tik bandơ atsispirti kitǐ ekspansijoms.
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(Iš: A. Eidintas ir kt., Lietuvos istorija, Vilnius, 2012, p. 143-147)

