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Nepaskelbtas Lenkijos karas Lietuvai (1918 – 1920) 

XX amžiaus pirmoji pus  - tai ne tik tautini  valstybi  k rimosi Vidurio ir Vidurio Ryt  Europoje 
laikmetis, bet ir nacionalizmo tiek pozityvi ja (tautinio orumo, pasididžiavimo ugdymas, savo kalbos 
pozicij  visuomen s gyvenime stiprinimas, tautin s kult ros puosel jimas), tiek ir negatyvi ja 
prasme suveš jimo laikotarpis. Nacionalizmas tuomet buvo viena iš imperij  griovimo j g . Pirmojo 
pasaulinio karo pasekm s, tautinio išsivadavimo j g  veikimas sugriov  tris imperijas – Rusijos, 
Vokietijos ir Austrijos - Vengrijos, ženkliai prisid jo prie Osman  imperijos žlugimo. Imperij  
griuv siuose k r si tautin s valstyb s. Kita vertus, tai s lygojo ir atsikurian i  ar naujai 
besikurian i  valstybi  priešprieš  tautiniu pagrindu. [...] 

Kod l ir ar pagr stai kai kurie lietuvi  istorikai kelia klausim , kad nes  „aiškumo, kokiu pagrindu 
Lenkijos kariuomen  1919 m. pavasar  už m  Vilni  ir kitas buvusias Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštyst s žemes“? Vilniaus ir kit  lietuvi  etnini  žemi  okupacija buvo anks iau Lietuvos 
vyriausybei deklaruotos nuostatos pripažinti Lietuv  tik lenk  supratimu „negin ytin  lietuvišk  
teritorij “ ribose,  kurias pagal Lenkijos vadov  supratim  ne jo Ryt  Lietuva su Vilniumi, 
gyvendinimas praktikoje. Už viso to stov jo J. Pilsudskio siekis priversti, lenk  nuomone, 
„negin ytinose lietuviškose teritorijose“ likusi  Lietuv  sutikti su j ga brukama federacija. Tik  tai 
orientuotas ir 1919 m. balandžio 22 d. Vilniuje J. Pilsudskio pasirašytas kreipimasis „  buvusios 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst s gyventojus“. Apžvelgdamas lietuvi  istoriografijos nuostatas, . 
Laurinavi ius su išlyga apibendrina: „Lietuviškoje istoriografijoje kol kas vyrauja nuomon , kad ši 
J.Pilsudskio iniciatyva tebuvo lenk  imperialistin s ekspansijos forma. Tokia nuomon  turi savo 
logik . Retrospektyviai ži rint, Lenkijos kariuomen s s kmingas išpuolis prieš Vilniuje 
šeimininkavusius bolševikus buvo sm gis Lietuvos vyriausybei“. 

Siekiant išvengti karo veiksm  tarp Lietuvos ir Lenkijos, Santarv s aukš iausioji taryba nusprend  
vienašališkai nubr žti demarkacijos linij  tarp abiej  konfliktuojan i  pusi  kariuomen s. 1919 m. 
birželio 18 d. ši linija buvo notifikuota Lietuvos vyriausybei. Piet  Suvalkijoje ji buvo gana palanki 
Lietuvai. Suvalk  - Sein  kraštas, svarbus lietuvi  kult ros židinys, buvo paliktas Lietuvos pus je. 
Nuo Rytpr si  sienos linija beveik tiesiai jo  rytus pro Augustav  (liko Lenkijos pus je), toliau link 
Sapackyn s, o rytiniame Nemuno krante 5 km  vakarus pagal geležinkelio Gardinas – Var na – 
Vilnius – Daugpilis linij , geležinkel  ir Var n  bei Vilni  paliekant lenk  pus je. Vertinga . 
Laurinavi iaus žvalga apie Lietuvos valstybingumo tradicijos apraiškas Piet  Suvalkijoje, nubr žiant 
pirm j  demarkacijos linij , kuri ia ypa  g sdinusi lenkišk j  nacionalizm . Linija netenkino nei 
lietuvi , nei lenk . Lenkijos kariuomen s daliniai daug kur buvo siverž  giliau už demarkacijos 
linijos, bet vadovyb  nesireng  atitraukti juos už nubr žtos linijos. Liep  lenkai toliau verž si gilyn  
Lietuv , stumdami negausias lietuvi  užtvaras bei sargybas. Pagrindin s lietuvi  paj gos buvo 
sutelktos Šiaur s rytuose, kur vyko sunkios kovos, stumiant iš Lietuvos Raudon j  armij . 
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