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MINDAUGAS MAKSIMAITIS APIE LIETUVOS TARYBOS SUKźRIMą
Tautos Tarybos gimimas
Faktinis Rusijos vakariniſ pakrašÿiſ, tarp jſ ir Lietuvos, eliminavimas iš imperijos sudŐties per
PirmĆjŢ pasaulinŢ karĆ ir po to joje bolševikſ 1917 m. Ţvykdytas perversmas, LietuvĆ okupavusios
Vokietijos karinis pralaimŐjimas, pagaliau pasaulyje plaÿiai nuskambŐjċs laisvo tautſ apsisprendimo
šŻkis sudarŐ objektyvias sĆlygas Lietuvos nacionaliniam valstybingumui XX a. pradžioje atkurti.
Taÿiau tam, kad šiomis palankiomis sĆlygomis bŻtſ sŐkmingai pasinaudota, kad nacionalinio
valstybingumo idŐja taptſ kŻnu, Ţ politinċ arenĆ turŐjo išeiti žmonŐs, veikŐjai, pasiryžċ aukotis jos
Ţgyvendinimui. Laimei, tokiſ žmoniſ atsirado ir svarbiausius darbus jie nudirbo susispietċ Lietuvos
taryboje.
1915 m. rugsŐjo 18 d. vokieÿiſ kaizerinŐ kariuomenŐ užŐmŐ Vilniſ ir praktiškai visa Lietuvos
teritorija, tapdama tiesiogine pafrontŐs zona (frontas sustojo Naruÿio ežero - Daugpilio miesto
linijoje), liko jſ okupuota. PanaikintĆ vietos administracijĆ pakeitŐ teritorinŐ Lietuvos karinŐ valdžia,
sudaryta Rytſ fronto okupuotoms teritorijoms administruoti (Oberbefehlshaber-Ost, sutrump.
Oberost, Obost), o jai vadovavo vyriausiasis karo vadas Rytuose. Tiesioginċ okupacinċ valdžiĆ
Lietuvoje, jungusioje Lietuvos, Vilniaus ir Suvalkſ sritis (Bezirk), nuo 1917 m. kovo vykdŐ nekart
reformuota Lietuvos karinŐ valdyba (Militärverwaltung Litauen, sutrump. Verwaltung). Ši teritorija,
panaikinus rusiškas gubernijas, okupanto buvo suskirstyta Ţ kiek daugiau nei trisdešimt (šis skaiÿius
taip pat nekart keitŐsi) nedideliſ apskriÿiſ (Kreis), dažniausiai mažesniſ už rusſ laikſ apskritis (ujezd),
valdomſ okupacinŐs administracijos skiriamſ apskrities viršininkſ (Kreishauptmann) 1 . [...]
Okupuotoje Lietuvos teritorijoje likusi neramumſ gerokai išretinta lietuviſ inteligentija,
neturŐdama organizuotos veiklos galimybiſ, susitelkŐ apie pirmosiomis karo dienomis sudarytĆ
labdaros organizacijĆ - Lietuviſ komitetĆ nukentŐjusiems nuo karo šelpti, ŐmusŢ nesant kitſ
galimybiſ virsti kultŻros ir politikos centru. O 1915 m. pabaigoje Ţvairiſ partijſ ir sroviſ atstovai
išsirinko vykdomĆjŢ komitetĆ. Jis užsibrŐžŐ tikslĆ ginti lietuviſ reikalus prieš vokieÿiſ okupacinċ
administracijĆ ir netrukus paslapÿiomis ŐmŐ kelti valstybŐs atkŻrimo ir nepriklausomybŐs idŐjas 2 .
Tai buvo naujos idŐjos. Net jau prasidŐjus Pirmajam pasauliniam karui, politiškai aktyviausi
lietuviſ inteligentai, išsibarstċ tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, vis dar tenkinosi autonomijos Rusijos
sudŐtyje reikalavimu. Tarp pasitraukusiſ Ţ Rusijos gilumĆ lietuviſ autonomijos Lietuvai reikalavimas
išliko iki pat carizmo žlugimo, iki po Vasario revoliucijos naujosios Rusijos valdžios paskelbtos tautſ
apsisprendimo teisŐs ir iki 1917 m. gegužŐs 27 d. lietuviſ seimo Peterburge nutarimo, ryžtingai
pareikalavusio Lietuvos nepriklausomybŐs 3 .
Tuo tarpu vokieÿiſ okupuotoje Lietuvoje iš esmŐs ribotĆ autonomijos Rusijos imperijos
sudŐtyje reikalavimĆ ŐmŐ išstumti visiškos nepriklausomybŐs reikalavimas, jau atsispindŐjċs to
laikotarpio lietuviſ atstovſ užsienio forumſ (1916 m. pirmoje pusŐje vykusiſ Berno ir Lozanos kon-
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ferencijſ) dokumentuose . PapildomĆ akstinĆ susirŻpinti Lietuvos valstybingumo problema davŐ
1916 m. lapkriÿio 5 d. Vokietijos bei Austrijos ir Vengrijos valdanÿiſjſ sprendimas iš 1815 m.
sudarytos Lenkijos karalystŐs, iki karo autonominio valstybinio darinio statusu priklausiusios Rusijai,
žemiſ steigti sĆjunginiais ryšiais su jomis susietĆ Lenkijos valstybċ, juolab neapibrŐžus jos sienſ, taigi
nevaržant jos sustiprŐjusiſ aspiracijſ ir Ţ Lietuvos teritorijĆ, siekianÿiſ praryti LietuvĆ prijungiant jĆ
prie Lenkijos. [...]
TurŐti legaliĆ krašto gyventojſ atstovybċ (suprantama, kitiems tikslams) tuo metu siekŐ ir
lietuviſ veikŐjai. Tad vokieÿiſ pasiŻlymas steigti viešĆ institucijĆ kaip krašto opinijos reiškŐjĆ jſ buvo
priimtas teigiamai, bet pareikalauta demokratiškesnŐs jos formavimo galimybŐs: okupacinŐs valdžios
sutikimo, kad Taryba bŻtſ renkama, kad ji bŻtſ kilusi iš apaÿiſ, turŐtſ žmoniſ pasitikŐjimĆ ir paÿiſ
gyventojſ bŻtſ Ţgaliota ginti jſ reikalus. Konkreÿiau kalbant, reikalauta galimybŐs išrinkti gyventojſ
atstovſ konferencijĆ, kuri jau suformuotſ reikalingĆ siauresnŐs sudŐties tarybĆ 5 . Motyvuojant, kad
lietuviſ visuomenŐje pasitikŐjimĆ turinti Taryba privalanti bŻti sudaryta paÿiſ lietuviſ, kompromisas
nelengvai, bet pagaliau buvo pasiektas: TarybĆ sutarta formuoti ne pasirinktſ žmoniſ skyrimo bŻdu,
o panaudojant viešĆ krašto atstovybċ - platesnŐs sudŐties konferencijĆ, sukviestĆ iš visos Lietuvos ir
gyventojſ ŢgaliotĆ atstovauti bei ginti Lietuvos reikalus.
Davusi sutikimĆ konferencijai, vietose organizuoti delegatſ Ţ konferencijĆ rinkimſ
okupacinŐ valdžia neleido, todŐl apie kažkĆ bent panašaus Ţ tikrai demokratiškĆ tarybos nariſ
parinkimĆ negalŐjo bŻti ir kalbos. OkupacinŐ valdžia tesutiko, kad Ţ konferencijĆ iš visſ Lietuvos
tuometiniſ apskriÿiſ bŻtſ sukviesta po 3-5 atstovus, iš kuriſ joje jau numatyta išrinkti TarybĆ. Be to,
vokieÿiai iš anksto bŻsimajai konferencijai nustatŐ keletĆ griežtſ reikalavimſ: konferencijos trukmŐ
apribota penkiomis dienomis 6 , dar svarbiau - reikalauta, kad jau bŻsimoje konferencijos
rezoliucijoje Lietuvai bŻtſ prašoma Vokietijos paramos ir formuluojamas Lietuvos pageidavimas ir
ateityje remtis Vokietija 7 . [...]
Konferencijai sušaukti Organizacinis komitetas išrinko vykdomĆjŢ biurĆ - A. SmetonĆ, J. ŠaulŢ, J.
Stankeviÿiſ, M. BiržiškĆ ir P. KlimĆ 8 . Po to jo nariai, pasiskirstċ apskritimis, išsidŐsÿiusiomis buvusiose
Vilniaus, Kauno ir Suvalkſ gubernijose, po pasitarimſ su vietos veikŐjais, kiek buvo Ţmanoma - ir
vietos gyventojſ susirinkimuose išsiaiškino ir pristatŐ vykdomajam biurui kandidatus, po 5-8 nuo
kiekvienos apskrities. Vykdomasis biuras sudarŐ sĆrašus, palikdamas, kaip vokieÿiſ buvo leista, nuo
apskrities po 3-5 delegatus 9 . Iš viso Ţ konferencijĆ pakviesti 264 daugiau ar mažiau žinomi lietuviſ
visuomenŐs atstovai 10 .
Konferencijos išvakarŐse jos bŻsimĆ reikšmċ „Lietuvos aidas" lygino su 1905 m. Didžiojo
Vilniaus seimo, kŐlusio Lietuvos autonomijos reikalĆ, reikšme, sykiu nurodydamas, kad dabar „yra
pagaliau atŐjċs laikas, kuomet lietuviſ tauta, nežiŻrint partijſ ir sroviſ skirtumo, privalo Ţtempti visas
savo pastangas ir jungtines spŐkas, idant susidarius sau artimojoj ateity tokias gyvenimo sĆlygas, kad
visos jos dalys galŐtſ sveikai ir nekliudomai augti ir plŐtotis. Tokias gi sĆlygas Ţgyti galŐsime tik
tuomet, jei pasiseks mums atgyti ir sudaryti naujais liuosybŐs pamatais savarankiškĆ Lietuvos
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Lietuviſ Vilniaus konferencija dirbo 1917 m. rugsŐjo 18-22 d. teatro Pohuliankos (dab. J.
Basanaviÿiaus) gatvŐje rŻmuose, priešais kuriuos buvo iškelta didžiulŐ trispalvŐ (žalia, balta, raudona)
vŐliava 12 . š KonferencijĆ susirinko 213 delegatſ, kooptuota jſ iki 222. GausiausiĆ delegacijĆ - 48
žmonŐs - sudarŐ Vilniaus atstovai, o iš viso jſ atvyko iš Lietuvos karinŐs valdybos administruojamſ
32 apskriÿiſ ir dviejſ miestſ: AkmenŐs, Alytaus, Biržſ, JoniškŐlio, Jurbarko, Kauno, Kauno m.,
Kaišiadoriſ, KŐdainiſ, Kretingos, Kupiškio, KuršŐnſ, Lydos, MarijampolŐs, MolŐtſ, Naumiesÿio, PabradŐs, PanevŐžio, RodŻnios, Raseiniſ, Rokiškio, Saldutiškio, Sedos, Seinſ, SkaudvilŐs, Šiauliſ,
Širvintſ, Švenÿioniſ, Telšiſ, Trakſ, UkmergŐs, Utenos, Vilkaviškio, Vilniaus m., taip pat du žmonŐs
atvyko iš karo veiksmſ zonos (Dieveniškiſ, Geranainiſ); savo atstovſ neatsiuntŐ tik Suvalkſ,
TauragŐs, VŐžaiÿiſ ir Vilniaus apskritys 13 .
(Iš: M. Maksimaitis, Mažoji Konstituana. Lietuvos Taryba atkuriant valstybingumĆ. Vilnius, 2011, p. 21–23, 25-28 )
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