ISTORIKAS SIGITAS JEGELEVIýIUS APIE LIETUVOS LENKIJOS IR
KONFLIKTĄ
Nepaskelbtas Lenkijos karas Lietuvai (1918 – 1920)
XX amžiaus pirmoji pusơ - tai ne tik tautiniǐ valstybiǐ kǌrimosi Vidurio ir Vidurio Rytǐ Europoje
laikmetis, bet ir nacionalizmo tiek pozityviąja (tautinio orumo, pasididžiavimo ugdymas, savo kalbos
pozicijǐ visuomenơs gyvenime stiprinimas, tautinơs kultǌros puoselơjimas), tiek ir negatyviąja
prasme suvešơjimo laikotarpis. Nacionalizmas tuomet buvo viena iš imperijǐ griovimo jơgǐ. Pirmojo
pasaulinio karo pasekmơs, tautinio išsivadavimo jơgǐ veikimas sugriovơ tris imperijas – Rusijos,
Vokietijos ir Austrijos - Vengrijos, ženkliai prisidơjo prie Osmanǐ imperijos žlugimo. Imperijǐ
griuvơsiuose kǌrơsi tautinơs valstybơs. Kita vertus, tai sąlygojo ir atsikurianþiǐ ar naujai
besikurianþiǐ valstybiǐ priešpriešą tautiniu pagrindu. [...]
Kodơl ir ar pagrƳstai kai kurie lietuviǐ istorikai kelia klausimą, kad nesą „aiškumo, kokiu pagrindu
Lenkijos kariuomenơ 1919 m. pavasarƳ užơmơ Vilniǐ ir kitas buvusias Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystơs žemes“? Vilniaus ir kitǐ lietuviǐ etniniǐ žemiǐ okupacija buvo anksþiau Lietuvos
vyriausybei deklaruotos nuostatos pripažinti Lietuvą tik lenkǐ supratimu „neginþytinǐ lietuviškǐ
teritorijǐ“ ribose, Ƴ kurias pagal Lenkijos vadovǐ supratimą neƳơjo Rytǐ Lietuva su Vilniumi,
Ƴgyvendinimas praktikoje. Už viso to stovơjo J. Pilsudskio siekis priversti, lenkǐ nuomone,
„neginþytinose lietuviškose teritorijose“ likusią Lietuvą sutikti su jơga brukama federacija. Tik Ƴ tai
orientuotas ir 1919 m. balandžio 22 d. Vilniuje J. Pilsudskio pasirašytas kreipimasis „Ʋ buvusios
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystơs gyventojus“. Apžvelgdamas lietuviǐ istoriografijos nuostatas, ý.
Laurinaviþius su išlyga apibendrina: „Lietuviškoje istoriografijoje kol kas vyrauja nuomonơ, kad ši
J.Pilsudskio iniciatyva tebuvo lenkǐ imperialistinơs ekspansijos forma. Tokia nuomonơ turi savo
logiką. Retrospektyviai žiǌrint, Lenkijos kariuomenơs sơkmingas išpuolis prieš Vilniuje
šeimininkavusius bolševikus buvo smǌgis Lietuvos vyriausybei“.
Siekiant išvengti karo veiksmǐ tarp Lietuvos ir Lenkijos, Santarvơs aukšþiausioji taryba nusprendơ
vienašališkai nubrơžti demarkacijos liniją tarp abiejǐ konfliktuojanþiǐ pusiǐ kariuomenơs. 1919 m.
birželio 18 d. ši linija buvo notifikuota Lietuvos vyriausybei. Pietǐ Suvalkijoje ji buvo gana palanki
Lietuvai. Suvalkǐ - Seinǐ kraštas, svarbus lietuviǐ kultǌros židinys, buvo paliktas Lietuvos pusơje.
Nuo Rytprǌsiǐ sienos linija beveik tiesiai ơjo Ƴ rytus pro Augustavą (liko Lenkijos pusơje), toliau link
Sapackynơs, o rytiniame Nemuno krante 5 km Ƴ vakarus pagal geležinkelio Gardinas – Varơna –
Vilnius – Daugpilis liniją, geležinkelƳ ir Varơną bei Vilniǐ paliekant lenkǐ pusơje. Vertinga ý.
Laurinaviþiaus Ƴžvalga apie Lietuvos valstybingumo tradicijos apraiškas Pietǐ Suvalkijoje, nubrơžiant
pirmąją demarkacijos liniją, kuri þia ypaþ gąsdinusi lenkiškąjƳ nacionalizmą. Linija netenkino nei
lietuviǐ, nei lenkǐ. Lenkijos kariuomenơs daliniai daug kur buvo ƳsiveržĊ giliau už demarkacijos
linijos, bet vadovybơ nesirengơ atitraukti juos už nubrơžtos linijos. Liepą lenkai toliau veržơsi gilyn Ƴ
Lietuvą, stumdami negausias lietuviǐ užtvaras bei sargybas. Pagrindinơs lietuviǐ pajơgos buvo
sutelktos Šiaurơs rytuose, kur vyko sunkios kovos, stumiant iš Lietuvos Raudonąją armiją.
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