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ISTORIKAS IR DIPLOMATAS ALFONSAS EIDINTAS APIE LIETUVOS 
VALSTYB S ATK RIM  

KOVA D L NEPRIKLAUSOMYB S 
LIETUVOS PLANAI: NUO AUTONOMIJOS IKI NEPRIKLAUSOMYB S 

Nauj  impuls  savo veiklai Europos šali  tautiniai s j džiai gavo 1914 m. birželio 28 d. Sarajeve 
nugriaud jus š viams  Austrijos-Vengrijos erchercog  Prancišk  Ferdinand  (Franz Ferdinand), kai dvi 
didel s koalicijos per jo  karo pad t  - Vokietijos ir Austrijos-Vengrijos imperijos prad jo kar  prieš 
trilyp  Pranc zijos, Didžiosios Britanijos ir Rusijos imperijos Antant . Vos tik Rusijai išk lus trij  imperij  
pasidalyt  lenk  klausimo sprendim , lietuviai kr ptel jo - negi lenkams priklausys Suvalk  gubernijos 
lietuviai? Kai 1914 m. liep  Vilniuje J. Basanavi ius, Stasys Šilingas ir Donatas Malinauskas suraš  
vadinam j  Gintarin  deklaracij , kuri rugpj io 4 dien  buvo paskelbta Rusijos D moje (kar  laim jus 
lietuviai trokšta sujungti abi Lietuvas, esan ias apie Nemun  - Didži j  ir Maž j  (Ryt  Pr sij ), kad 
tokia Lietuva nor t  gauti autonomij  Rusijos taut  šeimoje), rusai nutyl jo. Vokie iai atsiliep  
rugpj io 1- j  - Pr sijos Landtage parlamentaras lietuvis Vilius (Vilhelmas) Gaigalaitis lietuvi  vardu 
pareišk , kad tikimasi Didžiosios Lietuvos prijungimo prie Vokietijos... Id ja skyn si keli  ne tik 
Europoje - rugs j  Lietuvos autonomijai pritar  lietuvi  katalik  seimas ikagoje (JAV). Dabar jau 
koordinuotoje akcijoje dalis lietuvi  veik j  deklaravo etnopolitin  lietuvi  atskirum  ir k l  Lietuvos 
statuso klausim , Mažosios Lietuvos koziriu bandydami j  internacionalizuoti. 

   Kitas valstyb s modeliavimo etapas prasid jo, kai, karo veiksmams nusiaubus Lietuvos žemes, ji 
pateko  Vokietijos okupacij  - 1915 m. pavasar  vokie iai be m šio pa m  strategiškai svarbi  Kauno 
tvirtov , o rugs jo 15- j  ženg   Vilni  - taip senoji Lenkijos ir Lietuvos valstyb s teritorija, per 
padalijimus tekusi Rusijai, atsid r  Vokietijos ir Austrijos kariuomeni  kontroliuojamoje zonoje. Toje 
teritorijoje gyveno lenkai, lietuviai, latviai ir baltarusiai. Dar nesusigaud  kur pateko, vokie iai Vilniuje 
išplatino atsišaukim , kuriame Vilnius buvo pavadintas „gražiausiu Lenkijos karalyst s perlu“, ta iau, 
lietuviams užprotestavus, tuos atsišaukimus nudrask . Vos už pusme io vokie iai jau gerai žinojo kur 
es . 

    Vokietijos kancleris Teobaldas fon Betmanas Holvegas (Theobald von Bethmann Holhveg) 1916 
m. baland  Vokietijos reichstage pareišk , kad Vokietija negr žins Rusijai žmoni , gyvenan i  nuo 
Baltijos j ros iki Voluin s pelki  - nesvarbu, ar jie b t  lenkai, lietuviai, vokie iai ar latviai. 
Besibr žiantys naujos konsteliacijos kont rai k l  lietuvi  susidom jim , o kariaujan i  pusi  
rezoliucijos lenk  klausimu suteik  galimyb  prad ti per Vokietij  kelti ir Lietuvos klausim . Vokie iai 
Lietuv  laik  Rusijos okupuota teritorija, tad, 1915 m. frontui stabilizavusis, sudar  karin  
administracij  ir pavadino j  Oberostu (nuo Oberbefehlshaber Ost - Vyriausioji Ryt  kariuomen s 
vadovyb ). Jai formaliai vadovavo generolai Paulius fon Hindenburgas (Paul von Hindenburg) ir 
richas Liudendorfas (Erich Ludendorff) ir naudojo visus krašto išteklius Vokietijos kariuomen s 

reikalams. Padalijus krašt   apskritis, kuri  ribos buvo dažnai kaitaliojamos, 1916 m. biržel  Lietuvos 
apskritis (su centru Kaune) suvienyta su Vilniaus apskritimi, o 1918 m. steigta Lietuvos karin  
valdyba (Militaerverwaltung Litauen). Nuostabiausia tai, kad žem lapyje  pietus nut susi Oberosto 
teritorija forma kone sutapo su 1793-1795 m. LDK ribomis, kai, anot A. Smetonos, „ji liov si b ti 
valstybe“. 
     Daliai lietuvi  inteligent  pasitraukus  Peterburg , lik  Vilniuje ir Kaune suvok , kad Vokietija 

planuoja aneksuoti okupuotas teritorijas, jas kolonizuoti ir germanizuoti. V lesn je karo stadijoje tie 
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planai gravitavo  gudresnius bandymus sudaryti formaliai nepriklausomos valstyb s, kuri iš tikr j  
b t  priklausoma nuo Vokietijos, vietos administracij , ta iau tada Oberostui prireiks ir lietuvi  balso. 
Pliuralistin  lietuvi  politin  visuma, pasiskirs iusi  partijas ir socialinius jud jimus, s lyginai apib din-
tina dvikrypte: radikali j  sudar  socialdemokratai ir demokrat  partija, o konservatyvi j  - 
tautininkai ir krikš ionys demokratai. Tai nebuvo monolitin s stovyklos, nes rasdavosi vairi  tranzitini  
grupeli  ir iš kit  politini  element . 

  Abi tos grupuot s pritar  taut  apsisprendimo principui ir Lietuvos valstybingumo istorinei 
tradicijai, o j  teritorin s aspiracijos pan š jo kaip broliai dvyniai - istoriškai etnin s lietuvi  žem s 
Vilniaus, Kauno, Suvalk  ir Gardino gubernijose, dalis Kuršo. Kadangi Lenkijos ir Lietuvos bendros 
valstyb s pasekm s išliko, lenkiškai kalbantiems lietuviams vis labiau linkstant  lenk  kult rin  orbit  
ir Lenkijos valstybingumo id j , nesiruošiant konvertuotis  lietuvyb , kristalizavosi Lietuvos ne-
priklausomyb s siekis etnografiniu pagrindu. Lietuviakalb s Lietuvos k r jai lenkiškai kalbantiesiems 
nesi l  joki  papildom  privilegij , o tik teis  likti tautine mažuma, nes dauguma lietuvi  vargiai b t  
pritar  dvarinink  privilegijoms. Nors kai kurie dvarininkai „senlietuviai“ par m  lietuvi  aspiracijas, 
dauguma d jo viltis  Lenkij  - J. Pilsudskis, pokario Lenkijos vadovas, buvo kil s iš Lietuvos dvarinink  
ir vadino save lietuviu, dvarininkas Gabrielis Narutovi ius (Gabriel Narutowicz) tapo Lenkijos 
prezidentu, o jo brolis Stanislovas Narutavi ius - vienu iš Lietuvos nepriklausomyb s k r j , Lietuvos 
Tarybos nariu. 

    Ilga diskusija d l Lietuvos ateities, politini  kompromis  su lenkais paieška buvo bevais . O 
Oberosto karinis kolonijinis režimas pl š  valstie ius - nusavindavo maist , apkrov  dideliais 
mokes iais ir prievol mis, pramon s mones išvež   Vokietij , o mokyklose prad jo germanizacij  
(lietuviai steig  apie t kstant  mokykl  ir mokytoj  kurs , ta iau kariškiai ved  privalom  vokie i  
kalbos mokym , j  paskirti mokytojais vokie iai liuteronai soldafoniškai ir primityvokai mok  šlovinti 
kaizer ). Jud jimas tarp apskri i  buvo suvaržytas, pašto korespondencija lietuviškai uždrausta, 
lietuviškai leistas vienintelis cenz ruojamas laikraštis „Dabartis“. Toki  politik  kritikuojan ius 
atsišaukim  autorius vokie iai areštuodavo, mokytojus deportuodavo, d l to lietuviai skund si 
Berlynui. 

   Per kar  daugeliui gyventoj  likus be nam  ir l š , atsiradus minioms padeg li  ir benami , 
susik r  draugija nuo karo nukent jusiesiems šelpti. Jos vadovas A. Smetona, siekdamas kompromiso,  
jos veikl  trauk  kair s ir liberal  lyderius. Visuomenin  veikla, dom jimasis karo eiga ir pokario 
sutvarkymo reikalais Vilniuje sub r  lietuvius  politikos centr , nusivylus  tuo, jog nei Rusija, nei 
Vokietija nežada Lietuvai net autonomijos. Lietuviai k r  ateities planus nuo Lietuvos autonomijos iki 
LDK atk rimo, netgi iki senosios Lenkijos ir Lietuvos Valstyb s - Abiej  Taut  Respublikos restauracijos, 
ta iau tokia tur jo esmin  tr kum  - negarantavo Lietuvos nepriklausomyb s. Kadangi lietuvi  lyderiai 
prival jo konformistiškai sietis su Vokietijos interesais, tai provokavo konflikt  ne tik su lenkais, bet ir 
tarp pa i  lietuvi . Kai 1916 m. biržel  Lozanos pavergt j  taut  kongrese lietuviai pirm kart išsak  
tiksl  paskelbti savo šalies nepriklausomyb , karin  vokie i  valdžia neleido daug spekuliuoti šia tema. 
Apie Lietuvos nepriklausomyb  ji prabilo tik karo pabaigoje, ta iau nepalaik  Lietuvos ir Lenkijos unijos 
schem , kaitaliojo žemi  ribas, mažino lenk  skai i  ir tak  Oberosto teritorijoje lietuvi  ir baltarusi  
naudai. Bandydami gyti joje kuo daugiau takos, lietuviai blogino santykius su lenkais. 

         Vokietijai ir Austrijai paskelbus siek  atkurti Lenkijos valstyb , lietuvi  atstovai m  kelti Lietuvos 
klausim . Vokie iams modernizuojant aneksijos ir prisijungimo planus, prireikus tam ir okupuot  
lietuvi  balso, 1917 m. vasar  lietuviams leista surengti konferencij  Vilniuje. Jos organizacinis 
komitetas (Mykolas Biržiška, Petras Klimas, A. Smetona, kun. Juozas Stankevi ius ir Jurgis Šaulys)  
konferencijos dalyvi  s raš  atrinko iš kiekvienos apskrities po 5-8 aktyviausius vairi  socialini  ir 
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politini  grupi  atstovus. Konferencija,  kuri  lenk  dvarininkai nebuvo pakviesti, nes ji vadinta 
lietuvi , vyko rugs jo 18-22 dienomis Vilniaus miesto teatre, atvyko 213 dalyvi , dar 9 buvo kooptuoti. 
Konferencijoje dominavo kunigai - 66, valstie iai - 65 ir inteligentai - 59. 

Konferencijos pagrindin je rezoliucijoje lietuviai nubr ž  b simos valstyb s modelio kont rus - 
„nepriklausoma demokratiškai sutvarkyta valstyb  etnografin mis ribomis su b tinai reikalingomis 
ekonominiam gyvenimui korektyvomis“, kurios galutin  strukt r  tur s nustatyti „sušauktas 
Steigiamasis Lietuvos Seimas Vilniuje, demokratiškai vis  jos gyventoj  išrinktas“, užtikrintos kult rin s 
teis s tautin ms mažumoms. Jeigu Vokietija sutikt  pripažinti Lietuvos valstyb  prieš Taikos konfe-
rencij , nustatyti tam tikrus, dar tikslintinus santykius su Vokietija, jeigu tai nekenkt  Lietuvos 
interesams, nes Lietuvos interesai „yra pasvir  ne tiek  rytus /Rusij / ir ne tiek  pietus /Lenkij /, kiek  
vakarus /Vokietij /“. Konferencijoje išrinkta 20 asmen  Lietuvos Taryba (ji prad jo veikti rugs jo 24 
dien ) kaip vykdomasis Lietuvos žmoni  organas, o jos pirmininku - teisininkas, lietuvišk  laikraš i  
redaktorius A. Smetona, tikintis, kad jis veiks prieštaravimus tarp Tarybos radikaliosios ir 
konservatyviosios dalies. Reali valdžia Tarybai nebuvo suteikta, tad ji m si sunkaus vaidmens - 
tarpinink s tarp lietuvi  tautos ir Oberosto, stengdamasi pasinaudoti Vokietijoje prasibr žian iais 
skirtumais tarp kaizerio, Užsienio reikal  ministerijos ir Reichstago centro (katalik ) deputat  ir 
trukdyti Lietuvos aneksijos planus. 

  Viena iš svarbiausi  diskusijos tem  - b simos Lietuvos teritorija. Europos ir JAV lietuvi  atstov  
Berno konferencijoje 1917 m. lapkri io 2-10 d., kurioje dalyvavo ir visas Lietuvos Tarybos prezidiumas 
(A. Smetona, Steponas Kairys, J. Šaulys) bei užsienio lietuvi  atstovai, pasisakyta už etnografin  
teritorijos formavimo princip  „Lithuania Propria“ ribose: Kauno ir Suvalk  gubernijos, Balstog s, 
Gardino, Slanimo ir Valkavisko apskritys, kone visa Vilniaus gubernija (išskyrus sta iatikiškas apskritis), 
be to, Al kštos apskritis Kurše iki Dauguvos up s, numatyta reikalauti ir Liepojos uosto (vokiškoji 
Klaip da nemin ta taktiniais sumetimais). Apskritai teritoriniai Lietuvos projektai keit si kei iantis 
tarptautinei situacijai - niekas negal jo pasakyti, kokio dydžio valstybe ji gal t  tapti. 

   Ateities klausim  svarstymas ap m  svarbiausius lietuvi  telkinius. Maždaug 300 000 karo 
pab g li  ir darbo migrant  lietuvi  buvo išsisklaid  didel je Rusijos teritorijoje, ta iau Peterburge ir 
Voroneže susiformavo lietuvi  centrai, kuriuose buvo lietuvišk  laikraš i  redakcijos, gimnazijos, 
jaunimas ruoštas sugr žimui  Lietuv . Rusijos revoliucija, caro nuvertimas sudar  geresnes galimybes 
lietuvi  veiklai, ta iau politiškai jie skilo: kai 1917 m. kov  Petrograde susirinko Lietuvi  seimas, 
revoliucijos euforijos apimtai kairei pasisakius už Lietuvos ateit  Rusijos laisv  taut  federacijoje, aiškiai 
nepriklausomyb s siekianti konservatyvioji dauguma apleido seim . 

   Daugiau kaip 300 000 JAV (daugiausia ikagoje, Niujorke ir Pensilvanijoje) gyvenusi  lietuvi  
imigrant , gerai organizuot   draugijas, suk rusi  gausi  spaud  ir kult rines organizacijas, suaktyvino 
JAV stojimas  kar  prieš Vokietij  1917 m. baland , o ypa  prezidento Vudrau Vilsono (Woodrow 
Wilson) paskelbti „14 punkt “, dav  prog  kelti ir Lietuvos klausim . Amerikos lietuviai siunt  param  
karo aukoms, papraš  prezident  V. Vilson  1916 m. lapkri io 1- j  paskelbti specialia diena Lietuvos 
karo aukoms, jos metu surinkta 200 t kst. doleri . JAV lietuviai finansiškai r m  Lietuvi  informacijos 
biuro Lozanoje veikl  (ved jas Juozas Gabrys-Paršaitis ir kt.), publikacijas užsienio kalbomis apie 
Lietuv , kuriose k l  Lietuvos nepriklausomyb s reikal . 1918 m. kov  takingiausios JAV lietuvi  katalik  
ir tautinink  organizacijos savo suvažiavimuose pareikalavo nepriklausomyb s Lietuvai, j  atstovai 
dalyvavo keliose lietuvi  konferencijose Šveicarijoje, sustipr jo užsienio lietuvi  centr  ir Lietuvos 
organizacij  veiklos koordinacija.  
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1918 MET  VASARIO 16 AKTAS 

1917 m. pabaigoje Vokietija, ruošdamasi separatin ms taikos deryboms su Soviet  Rusija, paspaud  
Lietuvos Taryb  deklaruoti Lietuvos valstyb  ir jos prisijungim  prie Vokietijos. Oberostas, rezidav s 
Kaune, norimos rezoliucijos projekt  teik  Tarybos prezidiumui, kuris, kiek patais s, gr žino j  karinei 
administracijai gruodžio 11 dien  kaip priimt . Pirmoje rezoliucijos dalyje taut  apsisprendimo teis s 
pagrindu ir remiantis Vilniaus konferencijos nutarimais skelbiama, kad Lietuva yra nepriklausoma 
valstyb  su sostine Vilniumi ir kad anuliuojami visi buv  valstybiniai ryšiai su kitomis valstyb mis. 
Ta iau kitoje dalyje Taryba, vykdydama Vokietijos reikalavim , pasisak  „už amžin , tvirt  Lietuvos 
valstyb s s jung  su Vokietijos valstybe“, kuri b t  gyvendinta keturiomis konvencijomis (karin , 
transporto, finans , muit ). Nebeliko n  žodžio apie Steigiam j  Seim . Žinoma, Vokietijai ši rezoliucija 
pravert  Bresto taikos (Brastos taikos, Brest Litovsko taikos) derybose,  kurias Lietuvos Tarybos 
delegacija net nebuvo pakviesta. 

Ta iau vienas teigiamas dalykas buvo - kilo skandalas, gruodžio 11-osios rezoliucija suk l  
negatyvias JAV ir Rusijos lietuvi  reakcijas, skilo ir pati Taryba. 1918 m. sausio pabaigoje, 
protestuodami prieš susitaik lišk  Tarybos politik , radikalesni S. Kairys, Stanislovas Narutavi ius, Jonas 
Vileišis ir M. Biržiška iš jos pasitrauk . Vokietijai nepripažinus Lietuvos net gruodžio 11-osios rezoliucijos 
pagrindu, nusivyl  Tarybos lyderiai prad jo tartis su kairiaisiais d l kompromiso. Parengus abiem pu-
s ms priimtin  tekst , Vilniuje 1918 m. vasario 16 d. Taryba pri m  nauj  rezoliucij , kurioje, 
remdamasi pripažint ja taut  apsisprendimo teise, paskelb  atkurianti nepriklausom , demokratiniais 
pamatais sutvarkyt  Lietuvos valstyb  su sostine Vilniumi ir t  valstyb  atskirianti nuo vis  valstybini  
ryši , kurie yra buv  su kitomis tautomis, kad Lietuvos valstyb s pamatus ir jos santykius su kitomis 
valstyb mis galutinai nustatys Steigiamasis Seimas, demokratiškai vis  jos gyventoj  išrinktas. 

Akte pavartotas pasakymas, kad Lietuva „atkuria“ nepriklausomyb  - aiški s saja su LDK, lietuviai 
valstyb s „atk rimu“, „atstatymu“ pabr ž  Lietuvos valstybingumo be Lenkijos savitum , be to, atkurti 
buvo galima ne tik LDK laik , bet ir Mindaugo Lietuvos karalyst s laik  valstyb  - tai priklaus  nuo 
tarptautini  s lyg . Nauja Lietuvos valstyb  tur jo b ti demokratin , parlamentin . 

Vasario 16 Aktas, išreišk s lietuvi  tautos viltis ir aspiracijas, tapo nacijos laisv s ir suverenumo 
simboliu, Lietuvos Nepriklausomyb s diena, dav  pradži  tikrai Lietuvos nepriklausomybei, pagaliau 
aiškiai pasakant, kur Taryba veda Lietuv . Kovo 23 dien  Berlyne A. Smetonos vadovaujama Tarybos 
delegacija pristat  deklaracijos turin  Vokietijos kancleriui Georgui fon Hertlingui (Georg von Hertling), 
ir t  pa i  dien  Vokietijos kaizeris Wilhelmas II paskelb  pripaž stantis Lietuvos nepriklausomyb , 
bet pažym jo, kad nustatomi glaud s Lietuvos ir Vokietijos ryšiai... gruodžio 11-osios rezoliucijos 
pagrindu. 

Konstitucin  monarchija taip pat liko darbotvark je, nes Taryba nervingai t s si su karine 
administracija ir Berlynu, kur d lioti planai sujungti Lietuv  personaline unija su Saksonija arba Pr sija. 
Lietuvos Tarybos konservatoriai ir monarchistai 1918 m. liepos 13 d., blokuodami tokias id jas, 
remiami katalik  centro Reichstage vadovo Matijo Ercbergerio (Matthias Erzberger), pakviet  
Viurtembergo kunigaikšt  Vilhelm  fon Urach  (Wilhelm von Urach) užimti Lietuvos sost  ir paskelb  
j  karaliumi Mindaugu II. Ta iau ir tai Lietuvos suverenitetui nieko nedav , o Taryboje kairieji 
protestavo, kad dešin  uzurpavo tautos teises. Tik situacijai kare pasikeitus, 1918 m. lapkri io 2 d. 
Uracho išrinkimas karaliumi buvo atšauktas. [...] 

Palaipsniui pasikeit  ir Lietuvos Tarybos vertinimas: provokiška orientacija j  kaltinusi lietuvi  kair , 
lenkai ir net Antant  tur jo pripažinti, kad sunkiomis s lygomis, svetim j  varžoma Lietuvos Taryba 
sugeb jo išlaviruoti ir iškelti Lietuvos nepriklausomyb s klausim , išsivaduoti iš Vokietijos politikos 
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diktato ir paskubomis k r  valdžios ir savivaldybi  staigas.

(Iš: Alfonsas Eidintas ir kt. Lietuvos istorija. Vilnius, 2012, p. 130-138) 


