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ISTORIKAS ALFONSAS EIDINTAS APIE LIETUVOS KONFLIKT  
SU LENKIJA 

 
Paskutin  federacijos su Lenkija galimyb  

 
Netur dama pakankamai karini  j g  Lietuva nesugeb jo apjungti netgi vis  etnini  lietuvi  žemi , 

kur lietuviai sudar  daugum  gyventoj  - karini  susid rim  su Lenkija metu buvo prarasti lietuviški 
Seinai ir Punskas. Kovos su lenkais gavo ne tik teritorin , bet ir socialin  atspalv  - 1920 m. rugs j  
ministras pirmininkas M. Sleževi ius paskelb  Seime, jog „lenkai atakuoja, nes m s  dvarininkai 
pakviet  j  legionus  Lietuv  pad ti toliau išnaudoti m s  žmones ir apginti savo dvarus, visi, kas 
sveiki, turi griebtis ginklo“. M. Sleževi iaus vaidmuo nepriklausomyb s kovose išskirtinis, nes jis 
pasiek  politin  susitarim , konsolidavo centrin  administracij  ir pajung  vietos savivaldybes, pa-
kviet  priešintis siverž liams ir tautines mažumas, d l to Lietuvos kariuomen je kov si ir žyd  bei 
baltarusi  savanoriai. Lietuviai atmet  bolševik  klasin s diferenciacijos schem  - M. Sleževi ius 
pabr ž , kad lietuviai yra arba valstie iai, arba j  vaikai, kad bus dalijama lenk  dvarinink , kuri  
vaikai nu jo  Lenkijos kariuomen , žem , kad jos gaus bežemiai ir mažažemiai - d l to dauguma 
gyventoj  par m  vyriausyb .  

Pabuv s Lietuvos rankose vos por  m nesi  Vilnius, Lenkijai sumušus Raudon j  armij , nuo 
1920 m. rudens atiteko Lenkijai. Nors 1920 m. spalio 7 d. Lenkijos ir Lietuvos delegacijos Suvalkuose 
pasiraš  karin  susitarim  d l kariuomeni  demarkacijos linijos, paliekant Vilni  Lietuvos pus je, 
spalio 9- j , dar prieš sigalint susitarimui, lenk  gen. L. Želigovskis su savo daliniais ženg   Vilni  ir 
paskelb  Vidurin s Lietuvos (Litwa rodkowa) sudarym . Pagal klasting  J. Pilsudskio sumanym  
miest  už m  ne Lenkijos kariuomen , o neva nepaklususiu Lenkijos valdžiai „maištininko“ L. 
Želigovskio vietini  Vilnijos „lietuvi  ir baltarusi “ daliniai. L. Želigovskio akcij  sveikino minios Vilniaus 
lenk , Taut  S junga pasirod  bej g , o Lietuvai dabar jau reik jo sustabdyti tolesn  želigovskinink  
jud jim   Lietuvos teritorij . Persigrupavusi Lietuvos kariuomen  tik lapkri io viduryje sustabd  lenk  
dalinius m šiuose prie Širvint  ir Giedrai i . 

S junginink  architektai, konstrav  pokario tvark , sivaizdavo Lietuv  buferine valstybe, kuri 
drauge su Latvija, Estija, Suomija, Lenkijos vadovaujama, sudaryt  patikim  saugumo kordon  nuo 
bolševizmo. Ta iau Lietuva tik iš dalies tapo buferine valstybe, nes jos siekiai atgauti Vilni  ved  j   
revizionistini  valstybi  draugij , nors revizijos siekis netgi gr s  nepriklausomyb s praradimu. 
Žinoma, kad lietuviai tapo „revizionistais per prievart “. Pradžioje (ypa  užsienio reikal  ministras A. 
Voldemaras) prieš Varšuv  band  atsilaikyti Vokietijos ar Soviet  Rusijos padedami, ta iau pastar j  
tai neviliojo. O juk Lietuvai dar reik jo ieškoti paramos ir Vakaruose, o išnaudoti kaimyn  konfliktus 
savo naudai neužteko j g . Tod l Lietuvos santykiai su sovietais ir gr sti priešiškumu Lenkijai d l 
Vilniaus. Sovietams tai tiko, nes jie siek  skaldyti ir valdyti, o per tai daryti tak  regione. Vengian iai 
Lenkijos globos Lietuvai Soviet  Rusija, šiaip ar taip, buvo vienintel  šalis, kuri pripažino Lietuvos 
interesus Vilniuje. Suprasdama tikruosius soviet  ketinimus, netgi pavoj  tapti soviet  satelite, 
Lietuva tik josi Vokietijos paramos, kurios kartais ir susilaukdavo. 

Lietuvos užsienio politik  nul m  dvi svarbiausios teritorin s problemos - Vilniaus ir Klaip dos 
klausimai. B tent d l teritorini  problem  Lietuva vaidino kur kas svarbesn  vaidmen  Europos 
politikoje, negu tai leido jos dydis. Ta iau 1921 m. Vilniaus klausimo ir Lietuvos ir Lenkijos 
priešpriešos sureguliavim  S jungininkai suman  išspr sti federacijos b du. Varšuva tam 
nesipriešino, ta iau lietuviams federacija netiko - kam tada apskritai kovoti d l nepriklausomyb s? 
Vakar  sostin se federacijos id jai išpopuliar jus Lietuva lyg ty ia nieko geresnio netur jo pasi lyti. 
Deryb  su Lenkija mediatoriumi tapo buv s Belgijos užsienio reikal  ministras Polis Hymansas (Paul 
Hymans). Jis man  sudaryti federacij , tarnaujan i  Lietuvos ir Lenkijos interesams, kuri prisid t  
prie taikos Europoje. 

Deryboms Lietuvos delegacijos vadovas Ernestas Galvanauskas gavo didelius galiojimus 
patenkinti Lenkijos ekonominius interesus, garantuoti lenkams pri jim  prie Baltijos j ros, sudaryti 
konvencijas, skaitant gynybin , kad tik pavykt  susigr žinti Vilni . O vyriausiasis Lenkijos 
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derybininkas Šymonas Askenazis (Szymon Askenazy) man  susitelkti  federacijos koncept , bet... 
apeiti Vilniaus tem . Lietuviai federacijos principo veng  logiškai manydami, kaip ia 2 milijonams 
lietuvi  nepaskendus 28 milijon  lenk  j roje, ta iau der tis sutiko, jeigu tik Varšuva pripažins Lietuv  
su sostine Vilniumi. 

Per tris savaites P. Hymansas Šveicarijos pavyzdžiu paruoš  Lietuvos federacin s valstyb s, 
sudarytos iš Kauno ir Vilniaus kanton , projekt . Lietuva ir Lenkija tur jo koordinuoti užsienio politik  
ir sudaryti karin  ir ekonomin  konvencijas. Abi šalys sutar  priimti t  plan  kaip „baz  diskusijom“. 
1921 m. vasar  Taut  S jungos Taryba pri m  rezoliucij , pritarian i  Himanso planui. Rugs j  
Himansas dar patais  plan  lietuvi  naudai - Vilniaus regionas jau nebesudar  kantono, o atitiko 
autonominio rajono status . Dabar abi deryb  šalys steng si, kad susitarimas ne vykt , tik kad ne jos 
likt  d l to kaltos. 

Lietuvos viduje deryboms d l Hymanso plano pritar  Lietuvos diplomatai, ta iau priešinosi visos 
politin s partijos, karin  vadovyb , Lietuvos šauli  s junga, grasinta net perversmu - planas vertintas 
kaip lenk  Trojos arklys. J  atmesti ragino Vokietijos ir Rusijos diplomatai. Lapkri io 15 dien  Kaune ant 
derybininko E. Galvanausko miegamojo palang s sprogo pad ta bomba - daugelyje viet  sužeistas 
E. Galvanauskas liko gyvas, ta iau atentatas niekuomet nebuvo tirtas, o kaltininkai nesurasti. 
Lenkijos ir Lietuvos federacijos planas suiro, o triumfavo... Maskva, tai vertinusi kaip pat  didžiausi  
savo diplomatijos laim jim . 

Lenkai, matydami Lietuvos vykdom  lenk  dvarinink  ekonomin s j gos silpninim  
(nepriklausomyb s kare daugiausia lenk  dvaruose vykdytos arkli , pašar , maisto rekvizicijos) ir 
žem s vald  apkarpym , nebelauk . 1922 m. saus  jie sureng  rinkimus Vilniaus krašte - Vidurin je 
Lietuvoje, kuri formaliai prisijung  prie Lenkijos, o Lietuva liko „nei karo, nei taikos" situacijoje. Ar 
Lietuva nepralaim jo neišnaudojusi vis  federacijos id jos su Lenkija galimybi , kad Ryt  Europoje 
nebuvo diegtas Šveicarijoje pasiteisin s kanton  principas? Tik tina, kad kantonin  Lietuva b t  
tapusi dviej  kalbini  nacionalizm  Šiaur s Airija, konflikto tarp dviej  tautini  grupi  židiniu, tik ne 
religijos, o kalbos pagrindu. Neabejotina, kad lenk  ir lietuvi  liberalai b t  sutar , ta iau kaip b t  
sugyven  Vilniaus regione lenk  ir lietuvi  nacionalizmai? Ar Varšuva neb t  diktavusi Vilnijos 
kantono (ar autonomijos) lenkams savo politikos? Ar lietuvi  kalba b t  dominavusi, ar gal t  pl stis 
jos vartojimas, ar gal jo ji tapti bent lygiateise su lenk  kalba Vilnijoje? - tai svarbiausi klausimai, 
kankin  tautos lyderius. Liko ir teisini  kolizij  - Lenkijos ir Soviet  Rusijos siena pagal 1921 m. Rygos 
sutart  jo  rytus nuo Lietuvos-Soviet  Rusijos sienos, nubr žtos pagal 1920 m. Maskvos taikos su-
tart  tarp Lietuvos ir Soviet  Rusijos. Pagal abiej  t  sutar i  punktus d l Vilniaus tur jo susitarti 
Lietuva ir Lenkija. Maskva patvirtino, kad sutartis su Lietuva tebelieka galioti, kad Lietuva turi 
suverenias teises  Vilni , kol neatsisakys savo suverenumo Lenkijos naudai. 

Ambasadori  konferencijos 1923 m. kovo 15 d. sprendim , paliekant istorin  Lietuvos sostin  Vilni  
Lenkijai, savotiškai l m , praleid s prog  patyl ti... E. Galvanauskas, nota pakviet s nustatyti Lenkijos 
rytines sienas. Ambasadori  konferencija tai suprato kaip nor jo suprasti - neva Lietuva pati pageidauja 
Vilniaus priskyrimo Lenkijai, tad patvirtino Lenkijos sien  su Rusija pagal 1921 m. Rygos taikos sutart  ir 
nauj  demarkacijos linij  tarp Lietuvos ir Lenkijos (Vilnius liko pastarosios pus je). Lenkijos nuostabai 
Lietuva kategoriškai atsisak  pripažinti šio sprendimo teis tum , o Lenkija ir Vakar  šalys suprato, kad 
Vilniaus klausimas išspr stas. Tai suk r  nenusakom  tamp  pagal Lietuvos ir Lenkijos demarkacin  
linij , uždar  per j  bet kok  traukini  ar net pašto jud jim  keliolikai met , o automobili  kelyje išaugo 
storoki berželiai... Tikriausiai Europoje tuo metu nebuvo priešiškesni  dviej  šali  kaip Lenkija ir 
Lietuva. 

Lenkijos vykdytas Vilniaus už mimas galutinai nul m  Lietuvos pasirinkim  tarp nacionalinio-
etninio ir tradicinio, istorinio savo valstybingumo. Tebetvyranti jungimo  Lenkij  gr sm  Lietuvos 
valstybei suk r  apsupties mentalitet , sustiprino lietuvi  nacionalizm , o j  politin je s mon je 
antilenkiškumas iš politikos pamažu virto kone religija. Savigynos pozicija takos tur jo ir Lietuvos 
užsienio politikai. Tuo aspektu Lietuva iš esm s nesiskyr  nuo tuometini  Europos valstybi , nors 
lietuviškasis nacionalizmas nebuvo ekspansionistinis, o tik band  atsispirti kit  ekspansijoms. 

 
 



3
 (Iš: A. Eidintas ir kt., Lietuvos istorija, Vilnius, 2012, p. 143-147) 
 
 
 


