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MINDAUGAS MAKSIMAITIS APIE LIETUVOS TARYBOS SUK RIM  

Tautos Tarybos gimimas 

  Faktinis Rusijos vakarini  pakraš i , tarp j  ir Lietuvos, eliminavimas iš imperijos sud ties per 
Pirm j  pasaulin  kar  ir po to joje bolševik  1917 m. vykdytas perversmas, Lietuv  okupavusios 
Vokietijos karinis pralaim jimas, pagaliau pasaulyje pla iai nuskamb j s laisvo taut  apsisprendimo 
š kis sudar  objektyvias s lygas Lietuvos nacionaliniam valstybingumui XX a. pradžioje atkurti. 
Ta iau tam, kad šiomis palankiomis s lygomis b t  s kmingai pasinaudota, kad nacionalinio 
valstybingumo id ja tapt  k nu,  politin  aren  tur jo išeiti žmon s, veik jai, pasiryž  aukotis jos 
gyvendinimui. Laimei, toki  žmoni  atsirado ir svarbiausius darbus jie nudirbo susispiet  Lietuvos 
taryboje. 

   1915 m. rugs jo 18 d. vokie i  kaizerin  kariuomen  už m  Vilni  ir praktiškai visa Lietuvos 
teritorija, tapdama tiesiogine pafront s zona (frontas sustojo Naru io ežero - Daugpilio miesto 
linijoje), liko j  okupuota. Panaikint  vietos administracij  pakeit  teritorin  Lietuvos karin  valdžia, 
sudaryta Ryt  fronto okupuotoms teritorijoms administruoti (Oberbefehlshaber-Ost, sutrump. 
Oberost, Obost), o jai vadovavo vyriausiasis karo vadas Rytuose. Tiesiogin  okupacin  valdži  
Lietuvoje, jungusioje Lietuvos, Vilniaus ir Suvalk  sritis (Bezirk), nuo 1917 m. kovo vykd  nekart 
reformuota Lietuvos karin  valdyba (Militärverwaltung Litauen, sutrump. Verwaltung). Ši teritorija, 
panaikinus rusiškas gubernijas, okupanto buvo suskirstyta  kiek daugiau nei trisdešimt (šis skai ius 
taip pat nekart keit si) nedideli  apskri i  (Kreis), dažniausiai mažesni  už rus  laik  apskritis (ujezd), 
valdom  okupacin s administracijos skiriam  apskrities viršinink  (Kreishauptmann)1. [...]   

     Okupuotoje Lietuvos teritorijoje likusi neramum  gerokai išretinta lietuvi  inteligentija, 
netur dama organizuotos veiklos galimybi , susitelk  apie pirmosiomis karo dienomis sudaryt  
labdaros organizacij  - Lietuvi  komitet  nukent jusiems nuo karo šelpti, mus  nesant kit  
galimybi  virsti kult ros ir politikos centru. O 1915 m. pabaigoje vairi  partij  ir srovi  atstovai 
išsirinko vykdom j  komitet . Jis užsibr ž  tiksl  ginti lietuvi  reikalus prieš vokie i  okupacin  
administracij  ir netrukus paslap iomis m  kelti valstyb s atk rimo ir nepriklausomyb s id jas2. 

          Tai buvo naujos id jos. Net jau prasid jus Pirmajam pasauliniam karui, politiškai aktyviausi 
lietuvi  inteligentai, išsibarst  tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, vis dar tenkinosi autonomijos Rusijos 
sud tyje reikalavimu. Tarp pasitraukusi   Rusijos gilum  lietuvi  autonomijos Lietuvai reikalavimas 
išliko iki pat carizmo žlugimo, iki po Vasario revoliucijos naujosios Rusijos valdžios paskelbtos taut  
apsisprendimo teis s ir iki 1917 m. geguž s 27 d. lietuvi  seimo Peterburge nutarimo, ryžtingai 
pareikalavusio Lietuvos nepriklausomyb s3. 

       Tuo tarpu vokie i  okupuotoje Lietuvoje iš esm s ribot  autonomijos Rusijos imperijos 
sud tyje reikalavim  m  išstumti visiškos nepriklausomyb s reikalavimas, jau atsispind j s to 
laikotarpio lietuvi  atstov  užsienio forum  (1916 m. pirmoje pus je vykusi  Berno ir Lozanos kon-

                                                          
1 Petras Klimas, Istorin  Lietuvos valstyb s apžvalga, p. 13. 
2 Petras Klimas,  Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis 1918-1928, p. 3. 
3 Martynas Y as, Rusijos lietuvi  pastangos kovose už Lietuvos nepriklausomyb . In: Pirmasis nepriklauso 
mos Lietuvos dešimtmetis 1918-1928, p. 30. 
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ferencij ) dokumentuose4. Papildom  akstin  susir pinti Lietuvos valstybingumo problema dav  
1916 m. lapkri io 5 d. Vokietijos bei Austrijos ir Vengrijos valdan i j  sprendimas iš 1815 m. 
sudarytos Lenkijos karalyst s, iki karo autonominio valstybinio darinio statusu priklausiusios Rusijai, 
žemi  steigti s junginiais ryšiais su jomis susiet  Lenkijos valstyb , juolab neapibr žus jos sien , taigi 
nevaržant jos sustipr jusi  aspiracij  ir  Lietuvos teritorij , siekian i  praryti Lietuv  prijungiant j  
prie Lenkijos. [...] 

       Tur ti legali  krašto gyventoj  atstovyb  (suprantama, kitiems tikslams) tuo metu siek  ir 
lietuvi  veik jai. Tad vokie i  pasi lymas steigti vieš  institucij  kaip krašto opinijos reišk j  j  buvo 
priimtas teigiamai, bet pareikalauta demokratiškesn s jos formavimo galimyb s: okupacin s valdžios 
sutikimo, kad Taryba b t  renkama, kad ji b t  kilusi iš apa i , tur t  žmoni  pasitik jim  ir pa i  
gyventoj  b t  galiota ginti j  reikalus. Konkre iau kalbant, reikalauta galimyb s išrinkti gyventoj  
atstov  konferencij , kuri jau suformuot  reikaling  siauresn s sud ties taryb 5. Motyvuojant, kad 
lietuvi  visuomen je pasitik jim  turinti Taryba privalanti b ti sudaryta pa i  lietuvi , kompromisas 
nelengvai, bet pagaliau buvo pasiektas: Taryb  sutarta formuoti ne pasirinkt  žmoni  skyrimo b du, 
o panaudojant vieš  krašto atstovyb  - platesn s sud ties konferencij , sukviest  iš visos Lietuvos ir 
gyventoj  galiot  atstovauti bei ginti Lietuvos reikalus. 

             Davusi sutikim  konferencijai, vietose organizuoti delegat   konferencij  rinkim  
okupacin  valdžia neleido, tod l apie kažk  bent panašaus  tikrai demokratišk  tarybos nari  
parinkim  negal jo b ti ir kalbos. Okupacin  valdžia tesutiko, kad  konferencij  iš vis  Lietuvos 
tuometini  apskri i  b t  sukviesta po 3-5 atstovus, iš kuri  joje jau numatyta išrinkti Taryb . Be to, 
vokie iai iš anksto b simajai konferencijai nustat  kelet  griežt  reikalavim : konferencijos trukm  
apribota penkiomis dienomis6, dar svarbiau - reikalauta, kad jau b simoje konferencijos 
rezoliucijoje Lietuvai b t  prašoma Vokietijos paramos ir formuluojamas Lietuvos pageidavimas ir 
ateityje remtis Vokietija7. [...] 

       Konferencijai sušaukti Organizacinis komitetas išrinko vykdom j  biur  - A. Smeton , J. Šaul , J. 
Stankevi i , M. Biržišk  ir P. Klim 8. Po to jo nariai, pasiskirst  apskritimis, išsid s iusiomis buvusiose 
Vilniaus, Kauno ir Suvalk  gubernijose, po pasitarim  su vietos veik jais, kiek buvo manoma - ir 
vietos gyventoj  susirinkimuose išsiaiškino ir pristat  vykdomajam biurui kandidatus, po 5-8 nuo 
kiekvienos apskrities. Vykdomasis biuras sudar  s rašus, palikdamas, kaip vokie i  buvo leista, nuo 
apskrities po 3-5 delegatus9. Iš viso  konferencij  pakviesti 264 daugiau ar mažiau žinomi lietuvi  
visuomen s atstovai10. 

         Konferencijos išvakar se jos b sim  reikšm  „Lietuvos aidas" lygino su 1905 m. Didžiojo 
Vilniaus seimo, k lusio Lietuvos autonomijos reikal , reikšme, sykiu nurodydamas, kad dabar „yra 
pagaliau at j s laikas, kuomet lietuvi  tauta, neži rint partij  ir srovi  skirtumo, privalo tempti visas 
savo pastangas ir jungtines sp kas, idant susidarius sau artimojoj ateity tokias gyvenimo s lygas, kad 
visos jos dalys gal t  sveikai ir nekliudomai augti ir pl totis. Tokias gi s lygas gyti gal sime tik 
tuomet, jei pasiseks mums atgyti ir sudaryti naujais liuosyb s pamatais savarankišk  Lietuvos 

                                                          
4 Juozas Purickis, J. Lietuvi  veikimas Šveicarijoje Didžiojo karo metu. In: Pirmasis nepriklausomos Lietuvos 
dešimtmetis 1918-1928, p. 45-46, 51; Pranas EP NAS, P. Nauj j  laik  Lietuvos istorija, p. 798. 
5 Mykolas [Römeris] R meris, M. Lietuvos konstitucin s teis s paskaitos,  Vilnius, 1990, p. 39-40. 
6 Lietuvos valstyb s tarybos protokolai, p. 70,98. 
7 Mykolas [Römeris] R meris, M. Op. cit, p. 41-42. 
8 Lietuvos valstyb s tarybos protokolai, p. 66. 
9 Petras KLIMAS, Op. cit, p. 7. 
10 Lietuvos valstyb s tarybos protokolai, p. 67-68. 
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valstyb .“11 

      Lietuvi  Vilniaus konferencija dirbo 1917 m. rugs jo 18-22 d. teatro Pohuliankos (dab. J. 
Basanavi iaus) gatv je r muose, priešais kuriuos buvo iškelta didžiul  trispalv  (žalia, balta, raudona) 
v liava12.  Konferencij  susirinko 213 delegat , kooptuota j  iki 222. Gausiausi  delegacij  - 48 
žmon s - sudar  Vilniaus atstovai, o iš viso j  atvyko iš Lietuvos karin s valdybos administruojam  
32 apskri i  ir dviej  miest : Akmen s, Alytaus, Birž , Jonišk lio, Jurbarko, Kauno, Kauno m., 
Kaišiadori , K daini , Kretingos, Kupiškio, Kurš n , Lydos, Marijampol s, Mol t , Naumies io, Pa-
brad s, Panev žio, Rod nios, Raseini , Rokiškio, Saldutiškio, Sedos, Sein , Skaudvil s, Šiauli , 
Širvint , Šven ioni , Telši , Trak , Ukmerg s, Utenos, Vilkaviškio, Vilniaus m., taip pat du žmon s 
atvyko iš karo veiksm  zonos (Dieveniški , Geranaini ); savo atstov  neatsiunt  tik Suvalk , 
Taurag s, V žai i  ir Vilniaus apskritys13. 

(Iš: M. Maksimaitis, Mažoji Konstituana. Lietuvos Taryba atkuriant valstybingum . Vilnius,  2011, p. 21–23, 25-28 ) 

                                                          
11 [J. Šaulys] Bekampis, J. Lietuvi  suvažiavimas. Lietuvos aidas, 1917 08 18, 4. 
12 Kai k  iš m s  valstyb s atstatymo laikotarpio prisiminus. Pasikalb jimas su A. Stulginskiu. Lietuvos 
žinios, 1939 02 15, p. 38. 
13 Antanas Tyla, Lietuva prie Vasario 16-osios slenks io, p. 17,21. 


