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ISTORIKAS IR DIPLOMATAS ALFONSAS EIDINTAS APIE LIETUVOS
VALSTYBŏS ATKźRIMą
KOVA DŏL NEPRIKLAUSOMYBŏS
LIETUVOS PLANAI: NUO AUTONOMIJOS IKI NEPRIKLAUSOMYBŏS
NaujĆ impulsĆ savo veiklai Europos šaliſ tautiniai sĆjŻdžiai gavo 1914 m. birželio 28 d. Sarajeve
nugriaudŐjus šŻviams Ţ Austrijos-Vengrijos erchercogĆ Pranciškſ FerdinandĆ (Franz Ferdinand), kai dvi
didelŐs koalicijos perŐjo Ţ karo padŐtŢ - Vokietijos ir Austrijos-Vengrijos imperijos pradŐjo karĆ prieš
trilypċ PrancŻzijos, Didžiosios Britanijos ir Rusijos imperijos Antantċ. Vos tik Rusijai iškŐlus trijſ imperijſ
pasidalytſ lenkſ klausimo sprendimĆ, lietuviai krŻptelŐjo - negi lenkams priklausys Suvalkſ gubernijos
lietuviai? Kai 1914 m. liepĆ Vilniuje J. Basanaviÿius, Stasys Šilingas ir Donatas Malinauskas surašŐ
vadinamĆjĆ Gintarinċ deklaracijĆ, kuri rugpjŻÿio 4 dienĆ buvo paskelbta Rusijos DŻmoje (karĆ laimŐjus
lietuviai trokšta sujungti abi Lietuvas, esanÿias apie NemunĆ - DidžiĆjĆ ir MažĆjĆ (Rytſ PrŻsijĆ), kad
tokia Lietuva norŐtſ gauti autonomijĆ Rusijos tautſ šeimoje), rusai nutylŐjo. Vokieÿiai atsiliepŐ
rugpjŻÿio 1-ĆjĆ - PrŻsijos Landtage parlamentaras lietuvis Vilius (Vilhelmas) Gaigalaitis lietuviſ vardu
pareiškŐ, kad tikimasi Didžiosios Lietuvos prijungimo prie Vokietijos... IdŐja skynŐsi keliĆ ne tik
Europoje - rugsŐjŢ Lietuvos autonomijai pritarŐ lietuviſ katalikſ seimas þikagoje (JAV). Dabar jau
koordinuotoje akcijoje dalis lietuviſ veikŐjſ deklaravo etnopolitinŢ lietuviſ atskirumĆ ir kŐlŐ Lietuvos
statuso klausimĆ, Mažosios Lietuvos koziriu bandydami jŢ internacionalizuoti.
Kitas valstybŐs modeliavimo etapas prasidŐjo, kai, karo veiksmams nusiaubus Lietuvos žemes, ji
pateko Ţ Vokietijos okupacijĆ - 1915 m. pavasarŢ vokieÿiai be mŻšio paŐmŐ strategiškai svarbiĆ Kauno
tvirtovċ, o rugsŐjo 15-ĆjĆ ŢžengŐ Ţ Vilniſ - taip senoji Lenkijos ir Lietuvos valstybŐs teritorija, per
padalijimus tekusi Rusijai, atsidŻrŐ Vokietijos ir Austrijos kariuomeniſ kontroliuojamoje zonoje. Toje
teritorijoje gyveno lenkai, lietuviai, latviai ir baltarusiai. Dar nesusigaudċ kur pateko, vokieÿiai Vilniuje
išplatino atsišaukimĆ, kuriame Vilnius buvo pavadintas „gražiausiu Lenkijos karalystŐs perlu“, taÿiau,
lietuviams užprotestavus, tuos atsišaukimus nudraskŐ. Vos už pusmeÿio vokieÿiai jau gerai žinojo kur
esĆ.
Vokietijos kancleris Teobaldas fon Betmanas Holvegas (Theobald von Bethmann Holhveg) 1916
m. balandŢ Vokietijos reichstage pareiškŐ, kad Vokietija negrĆžins Rusijai žmoniſ, gyvenanÿiſ nuo
Baltijos jŻros iki VoluinŐs pelkiſ - nesvarbu, ar jie bŻtſ lenkai, lietuviai, vokieÿiai ar latviai.
BesibrŐžiantys naujos konsteliacijos kontŻrai kŐlŐ lietuviſ susidomŐjimĆ, o kariaujanÿiſ pusiſ
rezoliucijos lenkſ klausimu suteikŐ galimybċ pradŐti per VokietijĆ kelti ir Lietuvos klausimĆ. Vokieÿiai
LietuvĆ laikŐ Rusijos okupuota teritorija, tad, 1915 m. frontui stabilizavusis, sudarŐ karinċ
administracijĆ ir pavadino jĆ Oberostu (nuo Oberbefehlshaber Ost - Vyriausioji Rytſ kariuomenŐs
vadovybŐ). Jai formaliai vadovavo generolai Paulius fon Hindenburgas (Paul von Hindenburg) ir
ŏrichas Liudendorfas (Erich Ludendorff) ir naudojo visus krašto išteklius Vokietijos kariuomenŐs
reikalams. Padalijus kraštĆ Ţ apskritis, kuriſ ribos buvo dažnai kaitaliojamos, 1916 m. birželŢ Lietuvos
apskritis (su centru Kaune) suvienyta su Vilniaus apskritimi, o 1918 m. Ţsteigta Lietuvos karinŐ
valdyba (Militaerverwaltung Litauen). Nuostabiausia tai, kad žemŐlapyje Ţ pietus nutŢsusi Oberosto
teritorija forma kone sutapo su 1793-1795 m. LDK ribomis, kai, anot A. Smetonos, „ji liovŐsi bŻti
valstybe“.
Daliai lietuviſ inteligentſ pasitraukus Ţ PeterburgĆ, likċ Vilniuje ir Kaune suvokŐ, kad Vokietija
planuoja aneksuoti okupuotas teritorijas, jas kolonizuoti ir germanizuoti. VŐlesnŐje karo stadijoje tie
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planai gravitavo Ţ gudresnius bandymus sudaryti formaliai nepriklausomos valstybŐs, kuri iš tikrſjſ
bŻtſ priklausoma nuo Vokietijos, vietos administracijĆ, taÿiau tada Oberostui prireiks ir lietuviſ balso.
PliuralistinŐ lietuviſ politinŐ visuma, pasiskirsÿiusi Ţ partijas ir socialinius judŐjimus, sĆlyginai apibŻdintina dvikrypte: radikaliĆjĆ sudarŐ socialdemokratai ir demokratſ partija, o konservatyviĆjĆ tautininkai ir krikšÿionys demokratai. Tai nebuvo monolitinŐs stovyklos, nes rasdavosi Ţvairiſ tranzitiniſ
grupeliſ ir iš kitſ politiniſ elementſ.
Abi tos grupuotŐs pritarŐ tautſ apsisprendimo principui ir Lietuvos valstybingumo istorinei
tradicijai, o jſ teritorinŐs aspiracijos panŐšŐjo kaip broliai dvyniai - istoriškai etninŐs lietuviſ žemŐs
Vilniaus, Kauno, Suvalkſ ir Gardino gubernijose, dalis Kuršo. Kadangi Lenkijos ir Lietuvos bendros
valstybŐs pasekmŐs išliko, lenkiškai kalbantiems lietuviams vis labiau linkstant Ţ lenkſ kultŻrinċ orbitĆ
ir Lenkijos valstybingumo idŐjĆ, nesiruošiant konvertuotis Ţ lietuvybċ, kristalizavosi Lietuvos nepriklausomybŐs siekis etnografiniu pagrindu. LietuviakalbŐs Lietuvos kŻrŐjai lenkiškai kalbantiesiems
nesiŻlŐ jokiſ papildomſ privilegijſ, o tik teisċ likti tautine mažuma, nes dauguma lietuviſ vargiai bŻtſ
pritarċ dvarininkſ privilegijoms. Nors kai kurie dvarininkai „senlietuviai“ parŐmŐ lietuviſ aspiracijas,
dauguma dŐjo viltis Ţ LenkijĆ - J. Pilsudskis, pokario Lenkijos vadovas, buvo kilċs iš Lietuvos dvarininkſ
ir vadino save lietuviu, dvarininkas Gabrielis Narutoviÿius (Gabriel Narutowicz) tapo Lenkijos
prezidentu, o jo brolis Stanislovas Narutaviÿius - vienu iš Lietuvos nepriklausomybŐs kŻrŐjſ, Lietuvos
Tarybos nariu.
Ilga diskusija dŐl Lietuvos ateities, politiniſ kompromisſ su lenkais paieška buvo bevaisŐ. O
Oberosto karinis kolonijinis režimas plŐšŐ valstieÿius - nusavindavo maistĆ, apkrovŐ dideliais
mokesÿiais ir prievolŐmis, pramonŐs Ţmones išvežŐ Ţ VokietijĆ, o mokyklose pradŐjo germanizacijĆ
(lietuviai ŢsteigŐ apie tŻkstantŢ mokyklſ ir mokytojſ kursſ, taÿiau kariškiai ŢvedŐ privalomĆ vokieÿiſ
kalbos mokymĆ, jſ paskirti mokytojais vokieÿiai liuteronai soldafoniškai ir primityvokai mokŐ šlovinti
kaizerŢ). JudŐjimas tarp apskriÿiſ buvo suvaržytas, pašto korespondencija lietuviškai uždrausta,
lietuviškai leistas vienintelis cenzŻruojamas laikraštis „Dabartis“. TokiĆ politikĆ kritikuojanÿius
atsišaukimſ autorius vokieÿiai areštuodavo, mokytojus deportuodavo, dŐl to lietuviai skundŐsi
Berlynui.
Per karĆ daugeliui gyventojſ likus be namſ ir lŐšſ, atsiradus minioms padegŐliſ ir benamiſ,
susikŻrŐ draugija nuo karo nukentŐjusiesiems šelpti. Jos vadovas A. Smetona, siekdamas kompromiso, Ţ
jos veiklĆ ŢtraukŐ kairŐs ir liberalſ lyderius. VisuomeninŐ veikla, domŐjimasis karo eiga ir pokario
sutvarkymo reikalais Vilniuje subŻrŐ lietuvius Ţ politikos centrĆ, nusivylusŢ tuo, jog nei Rusija, nei
Vokietija nežada Lietuvai net autonomijos. Lietuviai kŻrŐ ateities planus nuo Lietuvos autonomijos iki
LDK atkŻrimo, netgi iki senosios Lenkijos ir Lietuvos ValstybŐs - Abiejſ Tautſ Respublikos restauracijos,
taÿiau tokia turŐjo esminŢ trŻkumĆ - negarantavo Lietuvos nepriklausomybŐs. Kadangi lietuviſ lyderiai
privalŐjo konformistiškai sietis su Vokietijos interesais, tai provokavo konfliktĆ ne tik su lenkais, bet ir
tarp paÿiſ lietuviſ. Kai 1916 m. birželŢ Lozanos pavergtſjſ tautſ kongrese lietuviai pirmĆkart išsakŐ
tikslĆ paskelbti savo šalies nepriklausomybċ, karinŐ vokieÿiſ valdžia neleido daug spekuliuoti šia tema.
Apie Lietuvos nepriklausomybċ ji prabilo tik karo pabaigoje, taÿiau nepalaikŐ Lietuvos ir Lenkijos unijos
schemſ, kaitaliojo žemiſ ribas, mažino lenkſ skaiÿiſ ir ŢtakĆ Oberosto teritorijoje lietuviſ ir baltarusiſ
naudai. Bandydami Ţgyti joje kuo daugiau Ţtakos, lietuviai blogino santykius su lenkais.
Vokietijai ir Austrijai paskelbus siekŢ atkurti Lenkijos valstybċ, lietuviſ atstovai ŐmŐ kelti Lietuvos
klausimĆ. Vokieÿiams modernizuojant aneksijos ir prisijungimo planus, prireikus tam ir okupuotſ
lietuviſ balso, 1917 m. vasarĆ lietuviams leista surengti konferencijĆ Vilniuje. Jos organizacinis
komitetas (Mykolas Biržiška, Petras Klimas, A. Smetona, kun. Juozas Stankeviÿius ir Jurgis Šaulys) Ţ
konferencijos dalyviſ sĆrašĆ atrinko iš kiekvienos apskrities po 5-8 aktyviausius Ţvairiſ socialiniſ ir
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politiniſ grupiſ atstovus. Konferencija, Ţ kuriĆ lenkſ dvarininkai nebuvo pakviesti, nes ji vadinta
lietuviſ, vyko rugsŐjo 18-22 dienomis Vilniaus miesto teatre, atvyko 213 dalyviſ, dar 9 buvo kooptuoti.
Konferencijoje dominavo kunigai - 66, valstieÿiai - 65 ir inteligentai - 59.
Konferencijos pagrindinŐje rezoliucijoje lietuviai nubrŐžŐ bŻsimos valstybŐs modelio kontŻrus „nepriklausoma demokratiškai sutvarkyta valstybŐ etnografinŐmis ribomis su bŻtinai reikalingomis
ekonominiam gyvenimui korektyvomis“, kurios galutinċ struktŻrĆ turŐs nustatyti „sušauktas
Steigiamasis Lietuvos Seimas Vilniuje, demokratiškai visſ jos gyventojſ išrinktas“, užtikrintos kultŻrinŐs
teisŐs tautinŐms mažumoms. Jeigu Vokietija sutiktſ pripažinti Lietuvos valstybċ prieš Taikos konferencijĆ, nustatyti tam tikrus, dar tikslintinus santykius su Vokietija, jeigu tai nekenktſ Lietuvos
interesams, nes Lietuvos interesai „yra pasvirċ ne tiek Ţ rytus /RusijĆ/ ir ne tiek Ţ pietus /LenkijĆ/, kiek Ţ
vakarus /VokietijĆ/“. Konferencijoje išrinkta 20 asmenſ Lietuvos Taryba (ji pradŐjo veikti rugsŐjo 24
dienĆ) kaip vykdomasis Lietuvos žmoniſ organas, o jos pirmininku - teisininkas, lietuviškſ laikrašÿiſ
redaktorius A. Smetona, tikintis, kad jis Ţveiks prieštaravimus tarp Tarybos radikaliosios ir
konservatyviosios dalies. Reali valdžia Tarybai nebuvo suteikta, tad ji ŐmŐsi sunkaus vaidmens tarpininkŐs tarp lietuviſ tautos ir Oberosto, stengdamasi pasinaudoti Vokietijoje prasibrŐžianÿiais
skirtumais tarp kaizerio, Užsienio reikalſ ministerijos ir Reichstago centro (katalikſ) deputatſ ir
trukdyti Lietuvos aneksijos planus.
Viena iš svarbiausiſ diskusijos temſ - bŻsimos Lietuvos teritorija. Europos ir JAV lietuviſ atstovſ
Berno konferencijoje 1917 m. lapkriÿio 2-10 d., kurioje dalyvavo ir visas Lietuvos Tarybos prezidiumas
(A. Smetona, Steponas Kairys, J. Šaulys) bei užsienio lietuviſ atstovai, pasisakyta už etnografinŢ
teritorijos formavimo principĆ „Lithuania Propria“ ribose: Kauno ir Suvalkſ gubernijos, BalstogŐs,
Gardino, Slanimo ir Valkavisko apskritys, kone visa Vilniaus gubernija (išskyrus staÿiatikiškas apskritis),
be to, AlŻkštos apskritis Kurše iki Dauguvos upŐs, numatyta reikalauti ir Liepojos uosto (vokiškoji
KlaipŐda neminŐta taktiniais sumetimais). Apskritai teritoriniai Lietuvos projektai keitŐsi keiÿiantis
tarptautinei situacijai - niekas negalŐjo pasakyti, kokio dydžio valstybe ji galŐtſ tapti.
Ateities klausimſ svarstymas apŐmŐ svarbiausius lietuviſ telkinius. Maždaug 300 000 karo
pabŐgŐliſ ir darbo migrantſ lietuviſ buvo išsisklaidċ didelŐje Rusijos teritorijoje, taÿiau Peterburge ir
Voroneže susiformavo lietuviſ centrai, kuriuose buvo lietuviškſ laikrašÿiſ redakcijos, gimnazijos,
jaunimas ruoštas sugrŢžimui Ţ LietuvĆ. Rusijos revoliucija, caro nuvertimas sudarŐ geresnes galimybes
lietuviſ veiklai, taÿiau politiškai jie skilo: kai 1917 m. kovĆ Petrograde susirinko Lietuviſ seimas,
revoliucijos euforijos apimtai kairei pasisakius už Lietuvos ateitŢ Rusijos laisvſ tautſ federacijoje, aiškiai
nepriklausomybŐs siekianti konservatyvioji dauguma apleido seimĆ.
Daugiau kaip 300 000 JAV (daugiausia þikagoje, Niujorke ir Pensilvanijoje) gyvenusiſ lietuviſ
imigrantſ, gerai organizuotſ Ţ draugijas, sukŻrusiſ gausiĆ spaudĆ ir kultŻrines organizacijas, suaktyvino
JAV Ţstojimas Ţ karĆ prieš VokietijĆ 1917 m. balandŢ, o ypaÿ prezidento Vudrau Vilsono (Woodrow
Wilson) paskelbti „14 punktſ“, davċ progĆ kelti ir Lietuvos klausimĆ. Amerikos lietuviai siuntŐ paramĆ
karo aukoms, paprašŐ prezidentĆ V. VilsonĆ 1916 m. lapkriÿio 1-ĆjĆ paskelbti specialia diena Lietuvos
karo aukoms, jos metu surinkta 200 tŻkst. doleriſ. JAV lietuviai finansiškai rŐmŐ Lietuviſ informacijos
biuro Lozanoje veiklĆ (vedŐjas Juozas Gabrys-Paršaitis ir kt.), publikacijas užsienio kalbomis apie
LietuvĆ, kuriose kŐlŐ Lietuvos nepriklausomybŐs reikalĆ. 1918 m. kovĆ Ţtakingiausios JAV lietuviſ katalikſ
ir tautininkſ organizacijos savo suvažiavimuose pareikalavo nepriklausomybŐs Lietuvai, jſ atstovai
dalyvavo keliose lietuviſ konferencijose Šveicarijoje, sustiprŐjo užsienio lietuviſ centrſ ir Lietuvos
organizacijſ veiklos koordinacija.
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1918 METž VASARIO 16 AKTAS
1917 m. pabaigoje Vokietija, ruošdamasi separatinŐms taikos deryboms su Sovietſ Rusija, paspaudŐ
Lietuvos TarybĆ deklaruoti Lietuvos valstybċ ir jos prisijungimĆ prie Vokietijos. Oberostas, rezidavċs
Kaune, norimos rezoliucijos projektĆ ŢteikŐ Tarybos prezidiumui, kuris, kiek pataisċs, grĆžino jĆ karinei
administracijai gruodžio 11 dienĆ kaip priimtĆ. Pirmoje rezoliucijos dalyje tautſ apsisprendimo teisŐs
pagrindu ir remiantis Vilniaus konferencijos nutarimais skelbiama, kad Lietuva yra nepriklausoma
valstybŐ su sostine Vilniumi ir kad anuliuojami visi buvċ valstybiniai ryšiai su kitomis valstybŐmis.
Taÿiau kitoje dalyje Taryba, vykdydama Vokietijos reikalavimĆ, pasisakŐ „už amžinĆ, tvirtĆ Lietuvos
valstybŐs sĆjungĆ su Vokietijos valstybe“, kuri bŻtſ Ţgyvendinta keturiomis konvencijomis (karinŐ,
transporto, finansſ, muitſ). Nebeliko nŐ žodžio apie SteigiamĆjŢ SeimĆ. Žinoma, Vokietijai ši rezoliucija
pravertŐ Bresto taikos (Brastos taikos, Brest Litovsko taikos) derybose, Ţ kurias Lietuvos Tarybos
delegacija net nebuvo pakviesta.
Taÿiau vienas teigiamas dalykas buvo - kilo skandalas, gruodžio 11-osios rezoliucija sukŐlŐ
negatyvias JAV ir Rusijos lietuviſ reakcijas, skilo ir pati Taryba. 1918 m. sausio pabaigoje,
protestuodami prieš susitaikŐliškĆ Tarybos politikĆ, radikalesni S. Kairys, Stanislovas Narutaviÿius, Jonas
Vileišis ir M. Biržiška iš jos pasitraukŐ. Vokietijai nepripažinus Lietuvos net gruodžio 11-osios rezoliucijos
pagrindu, nusivylċ Tarybos lyderiai pradŐjo tartis su kairiaisiais dŐl kompromiso. Parengus abiem pusŐms priimtinĆ tekstĆ, Vilniuje 1918 m. vasario 16 d. Taryba priŐmŐ naujĆ rezoliucijĆ, kurioje,
remdamasi pripažintĆja tautſ apsisprendimo teise, paskelbŐ atkurianti nepriklausomĆ, demokratiniais
pamatais sutvarkytĆ Lietuvos valstybċ su sostine Vilniumi ir tĆ valstybċ atskirianti nuo visſ valstybiniſ
ryšiſ, kurie yra buvċ su kitomis tautomis, kad Lietuvos valstybŐs pamatus ir jos santykius su kitomis
valstybŐmis galutinai nustatys Steigiamasis Seimas, demokratiškai visſ jos gyventojſ išrinktas.
Akte pavartotas pasakymas, kad Lietuva „atkuria“ nepriklausomybċ - aiški sĆsaja su LDK, lietuviai
valstybŐs „atkŻrimu“, „atstatymu“ pabrŐžŐ Lietuvos valstybingumo be Lenkijos savitumĆ, be to, atkurti
buvo galima ne tik LDK laikſ, bet ir Mindaugo Lietuvos karalystŐs laikſ valstybċ - tai priklausŐ nuo
tarptautiniſ sĆlygſ. Nauja Lietuvos valstybŐ turŐjo bŻti demokratinŐ, parlamentinŐ.
Vasario 16 Aktas, išreiškċs lietuviſ tautos viltis ir aspiracijas, tapo nacijos laisvŐs ir suverenumo
simboliu, Lietuvos NepriklausomybŐs diena, davŐ pradžiĆ tikrai Lietuvos nepriklausomybei, pagaliau
aiškiai pasakant, kur Taryba veda LietuvĆ. Kovo 23 dienĆ Berlyne A. Smetonos vadovaujama Tarybos
delegacija pristatŐ deklaracijos turinŢ Vokietijos kancleriui Georgui fon Hertlingui (Georg von Hertling),
ir tĆ paÿiĆ dienĆ Vokietijos kaizeris Wilhelmas II paskelbŐ pripažŢstantis Lietuvos nepriklausomybċ,
bet pažymŐjo, kad nustatomi glaudŻs Lietuvos ir Vokietijos ryšiai... gruodžio 11-osios rezoliucijos
pagrindu.
KonstitucinŐ monarchija taip pat liko darbotvarkŐje, nes Taryba nervingai tĆsŐsi su karine
administracija ir Berlynu, kur dŐlioti planai sujungti LietuvĆ personaline unija su Saksonija arba PrŻsija.
Lietuvos Tarybos konservatoriai ir monarchistai 1918 m. liepos 13 d., blokuodami tokias idŐjas,
remiami katalikſ centro Reichstage vadovo Matijo Ercbergerio (Matthias Erzberger), pakvietŐ
Viurtembergo kunigaikštŢ VilhelmĆ fon UrachĆ (Wilhelm von Urach) užimti Lietuvos sostĆ ir paskelbŐ
jŢ karaliumi Mindaugu II. Taÿiau ir tai Lietuvos suverenitetui nieko nedavŐ, o Taryboje kairieji
protestavo, kad dešinŐ uzurpavo tautos teises. Tik situacijai kare pasikeitus, 1918 m. lapkriÿio 2 d.
Uracho išrinkimas karaliumi buvo atšauktas. [...]
Palaipsniui pasikeitŐ ir Lietuvos Tarybos vertinimas: provokiška orientacija jĆ kaltinusi lietuviſ kairŐ,
lenkai ir net AntantŐ turŐjo pripažinti, kad sunkiomis sĆlygomis, svetimſjſ varžoma Lietuvos Taryba
sugebŐjo išlaviruoti ir iškelti Lietuvos nepriklausomybŐs klausimĆ, išsivaduoti iš Vokietijos politikos
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diktato ir paskubomis kŻrŐ valdžios ir savivaldybiſ Ţstaigas.
(Iš: Alfonsas Eidintas ir kt. Lietuvos istorija. Vilnius, 2012, p. 130-138)

