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KARININKAS ANTANAS VASILIAUSKAS APIE  NEPRIKLAUSOMYB S KOVAS 

NEPRIKLAUSOMYB S KARAS 

 Pra jus Didžiojo karo audrai, lietuviai išsivadavo iš dvigalvio erelio nag  ir stv r si kurti 
nepriklausom  valstyb . Bet ia vos pakilusi , nusilpusi  lietuvi  taut  apninka iš vis  pusi  priešai. 
Atbudusiai lietuvi  tautai pagrobti ištiesia savo rankas rusai bolševikai, bermontininkai ir lenkai, bet 
Lietuvos s n s, aukodami savo gyvyb  ant t vyn s aukuro, stojo  lemiam  kov  ir laim jo. 

KARAS SU BOLŠEVIKAIS 

Vokie iai, pralaim j  kar  ir santarv s spiriami, tur jo apleisti okupuotus kraštus. Iš Lietuvos 
vokie iai trauk si, bet j  p domis žygiavo raudonoji kariuomen . 1918 m. gruodžio 30-31 d. bolševikai 
už m  Šven ionis ir verž si prie Vilniaus. 1919 m. sausio 1 d. vokie iai baig  kraustytis iš Vilniaus, bet 
Lietuvos kariuomen , vos prad ta organizuoti, negal jo rimtai pasipriešinti besiveržiantiems 
bolševikams. Susidariusi Lietuvos vyriausyb  1919 m. sausio 2 d. persik l  iš Vilniaus  Kaun , o Vilniuje 
paliko tik lietuvi  kari  savanori  b relius. 

    Vokie iams iš Vilniaus išsikraus ius ir nu mus savo v liav  nuo Gedimino pilies bokšto, m s  
savanoriai skubiai iškabino savo trispalv  tautin  v liav , kuri plev savo iki sausio 5 d. T  dien  bolševikai 
už m  Vilni , sudrask  m s  v liav , palikdami tik raudon  spalv . 

     Atsispirti prieš bolševik  pavoj  lietuviai prad jo skubiai organizuoti savo kariuomen . Lietuviai, 
tiek amži  vergav  ir kent j , išgird  laisv s trimit , b riais plauk   organizuojamus Lietuvos pulkus. 
Savanoriai rinkosi, bet nebuvo kuo juos nei apginkluoti, nei aprengti, nei maitinti. M s  kariuomenei 
šioje sunkioje valandoje pad jo visa Lietuvos visuomen . Už tautos laisv  stojo visi jos ištikimi s n s. 
Kas gal jo pakelti ginkl , vyko  kariuomen s dalis, o namie lik  pad jo apr pinti kariuomen  maistu 
ir drabužiais. kininkai savo arkliais pervežin jo kariuomen  iš vienos vietos  kit , o moterys 
organizuodavo maitinimo punktus ir rinkdavo po kaimus ir miestus reikalingus kariuomenei daiktus. 
Kautyni  metu kaimo moterys pristatydavo kariams maist  net  front . Ten, kur žengdavo m s  
kariai, ten vietos gyventojai su džiaugsmu pasitikdavo savo išlaisvintojus. Aktyvi vietos gyventoj  
parama k l  kari  nuotaik , žadino juose dr s  išlaisvinti t v  žemei. T vyn s meil s vedami, Lietuvos 
s n s, nebodami mirties, ryžosi stoti  kov  su daug galingesniu priešu. 

       Bolševikai puol  Lietuvos teritorij  dviej  armij  grup mis: Vakar  armija savo dešiniuoju sparnu 
(Pskovo divizija), o vadinamoji bolševik  Latvi  armija - kairiuoju sparnu (internacionalin  divizija). 
Lietuvoje bolševik  kariuomen  buvo performuojama ir papildoma vietiniais savanoriais. Vilniuje 
atsirado b relis savanori , daugiausia kitatau i , kurie stojo  bolševik  eiles ir pad jo Lietuv  pulti. 
Visos bolševik  dalys tur jo bendr  uždavin  paimti Alyt , Kaun  ir prisiartinti prie vokie i  sienos, kur 
tariamai bolševik  lauk  „sukil s vokie i  proletariatas“. Pskovo divizija tur jo užimti kur  nors punkt  ant 
Nemuno ir pl sti tolyn pasisekim . Tai divizijai buvo pavesta užimti Nemuno linij  Alytus, Kaunas, 
Jurbarkas, joje sitvirtinti ir žvalgyti kryptimis Tilž , Virbalis, Suvalkai, Augustavas. Tuo b du Pskovo divizija, 
kuri tuo laiku tur jo 6875 durtuvus, 8 art. pab klus ir 40 raitinink ; tur jo užimti apie 150 kilometr  
bar , bet toks uždavinys divizijai buvo ne manomas. 

       Bolševikams svarbiausia buvo užimti Kauno tvirtov . ia jie tik josi sutikti stipresnes m s  ir 
vokie i  paj gas. D l to Kaun  bolševikai supo iš piet  pro J zn  (Jiezn . -Red.), Prienus, Alyt  ir iš 
šiaur s pro K dainius. Kaunas tur jo b ti paimtas vasario 15 d. 
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     Sausio m n. 5 d. bolševikai už m  Vilni . ia j  žygiavimas buvo sustabdytas ir dalims leista 

pails ti, nes joms teko pusantro m nesio žygiuoti sunkiais sniegu užpustytais Gudijos ir Lietuvos 
keliais. 

     M s  jaunut  kariuomen , pusnuog , menkai ginkluota ir, svarbiausia, nepasiruošusi ir 
neapmokyta karui, tur jo žygiuoti  karo lauk , nes bolševikai visu frontu verž si  Lietuv . Bolševik  
ryžtingum  mažino perd tos j  žvalgybos žinios apie m s  ir vokie i  j gas. 1919 m. sausio 27 d. 
bolševik  žvalgybos žiniomis Lietuvoje vokie i  buvo 20 batalion  po 1000 žmoni  ir apie 10 000 
lietuvi . [...] 

     Po pirmojo krikšto ties K dainiais, Panev žio ir K daini  apsaugos b riai vasario 11 d. puol  
bolševikus Š toj. M siškiai pa m  ia 9 belaisvius ir daug grobio ir privert  prieš  pasitraukti 
Bukon  kryptimi. Šiose kautyn se dalyvavo vokie iai su 2 art. pab klais. Kautyn se prie Š tos 
sužeistas Antanas Sereika - pirmas nepriklausomyb s kov  invalidas. 
   Šie vasario 7-11 d. susir mimai yra svarb s, nes buvo likviduotos bolševik  pastangos supti 

Kaun  iš šiaur s. 
    Vasario m nes  bolševikai verž si  Lietuv  J zno-Alytaus kryptimi ir vasario 9 d. už m  Jzn . 

Bolševik  ir J zno išmušti buvo pasi stas iš Kauno karininkas Zaskevi ius su 2 p. pulko dar neišmokyt  
kareivi  kuopa ir kavalerijos b riu. Prie J zno vyko su priešu susir mimas, bet m siškiai, neišlaik , 
pasitrauk   Prienus. ia daug pakenk  m s  kariuomen je tarnavusio rus  karininko Cetuchino 

per jimas  bolševik  pus  ir sakymas jo vadovaujamosios dalies kareiviams nesipriešinti. Vasario 13 d. 
karin. Zaskevi ius, gav s pirmojo pulko vien  kuop  kareivi , v l puol  bolševikus prie J zno ir t  pa i  
dien  už m  J zn , o bolševikai atsitrauk . 

   Ta iau bolševikai, sustiprin  piet  fronte savo paj gas, v l per jo priešpuolin. Vasario 12 d. 4 
bolševik  pulkas už m  Puni , o 3 pulkas t  pat nakt  prad jo pulti m s  užtvaras, išstatytas iš 1 p. 
pulko Alytuje. Alytuje stov jusi vokie i  kariuomen  buvo žad jusi m s  kariuomenei pad ti, bet 
bolševikams prad jus pulti, vokie iai, nieko m siškiams nepraneš , pasitrauk . M s  1 pulk  
bolševikai spaud  iš abiej  sparn  ir privert  j  palikti Alyt  ir trauktis Simno ir Prien  kryptimis. Pulko 
vadas karin. Juozapavi ius, sutvark s atsitraukim , patsai dar steng si nepalikti priešui Alytuje esan i  
ginkl , bet ant tilto buvo bolševik  nukautas. Tai pirmasis kautyni  lauke žuv s m s  kariuomen s 
karininkas... 
Vasario 12 d. Alytaus kautyn s buvo pirmosios mums nepavykusios kautyn s su bolševikais. Po ši  

kautyni  padid jo pavojus ir pa iam Kaunui. Ta iau m s  kariuomen , sukaupusi savo j gas, vasario 
14 d. išst m  bolševikus iš Alytaus. 

Vasario m n. viduryje frontas su bolševikais nusities  linija: Kurš nai, Šiauliai, Baisiogala, Krekenava, 
Pagirys, Vepriai, Ž sliai (Žasliai. - Red.), J znas, Var na, Staklišk s. 

Lietuvos šiaur  puol  bolševik  Latvijos armijos dešinysis sparnas. Jai buvo sakyta užimti Telšius ir 
stumtis  Žemai ius. Vasario pabaigoje bolševikai už m  linij  Tirkšliai-Tryškiai-Luok -Šauk nai-
Kurtuv nai. Telšius tur jo užimti Šiauliuose bolševik  suformuotas vadinamasis Žemai i  pulkas. 
Vasario 27 d. ties Luoke vokie iai t  pulk  smarkiai sumuš , jisai neteko apie 50% žmoni  ir gr žo  
Šiaulius visai netink s kautis. Ties Tirkšliais kovo 2 d. buvo sumuštas 39 bolš. pulkas. Kitos bolševik  dalys 
po toki  nepasisekim  pa ios pasitrauk   Šiauli  rajon , o v liau,   apie pusantro m nesio, visa 
bolševik  kariuomen  Lietuvos šiaur je, nerodydama gyvumo ir veiklumo, bast si tarp Šiauli  ir 
Panev žio. Šias bolševik  dalis, be to, nemažai demoralizavo ir vietiniai ryt  Lietuvos partizanai. 

Kovo m nes  dešiniajame sparne m s  kariuomen  taip pat paženg  pirmyn, atsi m  
Butrimonis, o centre - Poci n lius ir Krekenav . Kovo 15 d. m s  kariuomen  už m  geležinkelio 
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ruož  Dotnuva-Kurš nai ir išvijo bolševikus iš Šiauli , Radviliškio ir Šeduvos. 

Balandžio pradžioje Lietuvos kariuomen , nor dama atimti iš bolševik  Vilni , prad jo ta kryptimi 
operacijas. Stambesn s operacijos buvo surengtos prieš bolševikus Žasli  rajone. Bolševik  5 pulkas 
buvo išmuštas iš Žasli  rajono, ir m siškiai balandžio 3 d. už m  Žasli  stot  ir miestel . M s  
kariuomen  s kmingai veik  ir kituose rajonuose. Balandžio 7 d. bolševik  3 pulkas tur jo apleisti 
Var nos miestel . Tuo laiku bolševik  tarpe kilo suirut , kai kurios j  dalys atsisak  dargi kautis ir, tik 
komisar  kalb tos, balandžio 8 d. stipriomis j gomis puol  Žasli  ir Straš n  kryptimis. 

     M s  šiame rajone buvo tik 2 batalionai, kurie, gausingesnio priešo spaudžiami, tur jo 
pasitraukti. Vokie i  kariuomen  šioje operacijoje nedalyvavo, ir dargi išdavin jo priešui m s  
kariuomen s judesius. 

  Balandžio m nesio vidutyje m siškiai visu frontu buvo pasist m j   rytus ir jau buvo arti Vilniaus, 
ta iau m s  kaimynai lenkai savo didesn mis j gomis iš piet  spaud  bolševikus ir balandžio 19 d. 
pirmi už m  Vilni . [...] 

 Nuo geguž s m nesio m s  kovas su bolševikais galima padalyti  3 periodus, b tent: 1) 
Panev žio-Kurkli , 2) Utenos-Kupiškio ir 3) Zaras  operacijas. [...] 

  Rugpj io 25 d. Ukmerg s rinktin  už m  Zarasus. Panev žio rinktin  rugpj io 27 d. puol  prieš  
Ilukšto (Il kst s. -Red.) kryptimi, ir rugpj io 30 d. abi rinktin s pasiek  Dauguvos krantus. 

  ia baig si m s  kovos su bolševikais. Ta iau bemaž tuo laiku Šiauliuose ir Kurš nuose atsirado 
naujas priešas - bermontininkai. Tod l Dauguvos fronte buvusias j gas teko pergrupuoti ir nukreipti 
prieš bermontininkus. 1920 m. sausio 15 d. latviai su lenkais pa m  Daugpil , ir mes netekome fronto 
su bolševikais. 1920 m. liepos 12 d. Maskvoje buvo pasirašyta taikos sutartis su SSSR. 

KARAS SU BERMONTININKAIS 

Kilus Rusijoj revoliucijai ir pa mus bolševikams valdži , Rusijos pakraš iui rus  generolai Kol akas 
(Kol iakas. -Red.), Denikinas, Judeni ius, santarvinink  remiami, organizavo balt j  jud jim . 
Balt j  kariuomen s dalys vienos veik  santarvinink , kitos vokie i  remiamos. 

   Kol m siškiams reik jo kovoti su bolševikais, prieš bermontininkus veik  tik silpnos m s  j gos. 
Ir spali  16 d. jie už m  Biržus, Radvilišk , Linkuv  ir kiti miestelius. Spali  m n., pašalinus bolševik  
pavoj , m s  j gos buvo sutelktos prie bermontininkus. Lapkri io m n. pradžioje latviai, est  
padedami, pradeda stumti iš Latvijos Bermonto kariuomen . Priešas, aplinkybi  ver iamas, lapkri io 
m n. pradžioje buvo pasi l s m s  vyriausybei tartis ir atsitrauk  iš Raseini , bet lapkri io viduryje 
v l prad jo pulti ir iki lapkri io 20 d. už m  vis  šiaur s Lietuv . Bermontininkai laik si linijos Suostai 
(Suostas. - Red.)-Kriukai-Lygumai-Radviliškis-Šiauliai-Šiluva-Vidukl -Jurbarkas. [...] 

M s  kariuomen  reng si lemiamam sm giui prie Radviliškio. Lapkri io 21 d. prasid jo puolimas. 
Sunkiai slinko m s  voros pirmyn, nes naktis buvo šalta, priešais p t  smarkus v jas ir snigo. O ia 
priešo ugnis nuolatos trukd  slinkim . Vis d lto dešinioji vora per nakt  nužygiavo 35-40 km, ir 
m s  kariuomen  v l puol  Radvilišk . Ištis  dien  buvo atkaklios ir žiaurios kautyn s, o kartais 
prieidavo iki durtuv . Lapkri io 22 d. vakare bermontininkams buvo suduotas lemiamas sm gis. Jie 
buvo priversti b gti Šiauli  kryptimi palikdami didel  grob : 30 l ktuv , 15 patrank , 100 
kulkosvaidži , 14 minosvaidži  ir daug visokios amunicijos. 

ia sikišo Santarv s misija, pranc z  gen. Niselio vadovaujama, ir karo veiksmai nutr ko. 
Bermontininkai, pajut  Santarv s glob , m  krašte šeimininkauti, pl š  ir žud  gyventojus ir 
nesireng  iš Lietuvos kraustytis. Santarv s komisija taip pat buvo bej g  jiems sutvarkyti. 

Lietuviai, matydami, kad derybomis negalima t  pl šik  sutvarkyti, lapkri io 27 d. v l prad jo 
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operacijas prieš bermontininkus ir už m  Joniškio geležinkelio stot . Šituo laiku ir latviai smarkiai 
sumuš  bermontininkus ir išvar  juos iš Latvijos. Jie trauk  per Lietuv   Vokietij . Toji vandal  gauja, 
eidama per Lietuv  vairiais keliais, pl š  ir naikino vis  krašt , nepalikdama jokio gyvo ar negyvo 
turto. 

Lietuviai spaud  bermontininkus ir gruodžio 7 d. už m  Šiaulius, gruodžio 9 d. Lyduv n  
geležinkelio stot , ir gruodžio 15 d. bermontinink  jau nebebuvo Lietuvoje. Tuo b du antrasis Lietuvos 
priešas buvo likviduotas. 

KARAS SU LENKAIS 
[...] Vis  spali  m n. jo smarkios kovos. Spali  14 d. Želigovskio dalys už m  linij  Šven ionys-

Niemen inas (Nemen in . – Red.) - Vilnius-Lentvaris-Valkininkai. Spali  26 d. lenkams pavyko pralaužti 
m s  front  ir užimti Giedrai ius, Dubingius, Liduokius (Lyduokius. -Red.) ir kitas vietas. Lietuvos 
nepriklausomyb  atsid r  pavojuje. Lapkri io m nes  lenkai verž si gilyn Lietuv . To paties m nesio 17 
d. jie prad jo didel mis j gomis pulti Giedrai i  ir Širvint  bare. Lenkai, pralauž  front , verž si Anykš i  
ir Kovarsko (Kavarsko. -Red.) kryptimis, o trys lenk  kavalerijos eskadronai už jo  lietuvi  fronto 
užnugar . Pro pralaužt  front  lenkai verž si gilyn Ukmerg s kryptimi, supo Ukmerg  ir lapkri io 19 d. 
puol  Musninkus, v liau Tau iulius, bet buvo sulaikyti ir priversti atsitraukti. 

Pagaliau m siškiai per jo  ofenzyv  ir lapkri io 19 d. puol  lenkus Širvint  bare ir po atkakli  ir 
sunki  kov  t  pa i  dien  pa m  Širvintas, o lapkri io 21 d. vyko smarkios kovos ties Giedrai iais. 
Lenkai buvo sumušti ir m siškiai už m  Giedrai ius. M s  kariuomen  atsigavo po Širvint  ir 
Giedrai i  kautyni  ir m  persekioti b gant  prieš  Vilniaus kryptim. Jau buvo atidarytas kelias 
lietuviams  Vilni , ta iau v l sikišo Taut  S jungos komisija ir reikalavo sustabdyti ginklus, o lapkri io 
29 d. nustat  neutrali  zon . Per šios juostos vidur  eina dabartin  administracin  linija. 

 Taip Lietuva, vos prad dama kurti savo Nepriklausom  valstyb , dvejus metus kariavo su trimis 
galingesniais priešais. Lietuvos kariuomen  menkai ginkluota ir neapr pinta, bet stiprios dvasios stojo  
kov  ir apgyn  Lietuvos nepriklausomyb .  

              
(Iš: Lietuvos istorijos straipsni  ir dokument  rinkinys, Vilnius, 1999, p. 446 – 453) 


