
VILNIAUS KRAŠTAS FAKTŲ IR ATSIMINIMŲ ŠVIESOJE

Atrodo, kad nei vienos valstybės sostinė neturi tiek preten
dentų, kiek jų turi Vilnius. Juk niekas nesisavina Paryžiaus; 
niekas nesiginčija, kad Varšuva ne Lenkijos sostinė; niekas ne
kelia klausimo, jog Minskas ne gudų žemėje, nors jis įsikūręs 
priešistorinėse baltų srityse; niekas nesako, kad Berlynas ne 
Vokietijos sostinė, nors ir stovi buvusiose slavų žemėse. Taip 
pat niekas istorijos vadovėliuose nerašo, kad Krokuva ne senosios 
Lenkijos o Lietuvos sostinė, kadangi joje lietuviška vytis buvo ne 
retesnis svečias už lenkišką erelį.

Tačiau Gedimino įkurtoji Lietuvos sostinė Vilnius — nuo 
seniausių amžių besirandanti lietuviškųjų žemių centre, amžių 
glūdumoje buvusi pagoniškosios Lietuvos šventovė — yra tapusi 
savinimosi, politinių intrygų, nešvarių kombinacijų ir ginčų objek
tu lenkų, gudų bei rusų. Vilniaus klausimu, atrodo, yra pasisa
kiusios dauguma Europos ir net užjūrių valstybių. Vienos iš jų 
padarė teisingus ir Lietuvai palankius sprendimus, kitos rėmė 
priešų užmačias (pavyzdžiui, prancūzai Lenkijos agresiją po pir
mojo pasaulinio karo). Šia prasme teisingas yra padavimas, ku
ris sako, kad Vilniaus garsas skambės po visą pasaulį.

I. Pretenzijų ir nuomonių įvairumas

Vilniaus klausimo kilmė. — Skleisdami istorijos puslapius, 
mes niekur neužtinkame žinių teigiančių, jog Vilnius nėra Lie
tuvos sostinė. Nuo seniausių laikų sritis apie Vilnių buvo vadinama 
Lietuva. Nėra abejonės, kad iš šios arba jai labai artimos srities 
Mindaugas vykdė Lietuvos vienijimo darbą. Gedimino laikais 
Lietuvos vardu buvo vadinama Vilniaus kunigaikštija, o Algirdo 
ir Kęstučio laikais — Vilniaus ir Trakų kunigaikštijos. Garsieji 
Gedimino laiškai į vakarus išveda Vilnių kaip Lietuvos sostinę.
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Tuose laiškuose pažymėta, kad jie surašyti «karališkame mieste, 
vadinamame Vilniumi» (In civitate nostra regia Vilna dicta). 
Kasinėjimai Gedimino kalne rodo, kad čia būta įtvirtinimų jau 
5 amžiuje po Kristaus. Visi raštai, nežiūrint kokia kalba jie bebuvo 
rašyti, nuo seniausių laikų ligi kuone pirmojo pasaulino karo, 
tekalbėjo apie Vilnių kaip Lietuvos valstybės sostinę, o vėliau 
— kaip buvusios didelės lietuvių valstybės sostinę, pačių lie
tuvių įkurtą.

Net ir lenkų istoriniai šaltiniai ligi Lietuvos-Lenkijos vals
tybės žlugimo (1795) ir net vėliau, Vilnių laikė Lietuvos sostine 
ir jokių diskusijų dėl to nekėlė. Juk ir abiejų valstybių bendri 
valdovai buvo pripažįstami tada, kai vienokias ar kitokias ka
rūnacijos iškilmes atlikdavo Krokuvoje ir Vilniuje. Kai kuriais 
atvejais Lietuvos ponai į Krokuvą net ir nevažiuodavo, o lauk
davo karaliaus Vilniuje (pavyzdžiui, Henriko Valois, 1574). 
Daugelis valdovų įsipareigojimų rašte įrašydavo, kad jie sutinka 
gyventi abiejose sostinėse : Krokuvoje ir Vilniuje. Tarp kitko 
čia primintinas įdomus faktas, kad, Zigmantui Senajam valdant, 
Vilniaus miesto erdvė, apjuosta mūru, turėjo 8 kv. kilometrus, o 
tuo tarpu Krokuva tebuvo tik 6 kv. kilometrų. Taigi Vilnius 
buvo tų laikų didmiestis.

Pirmąjį pasikėsinimo aktą prieš Vilnių, kaip Lietuvos sos
tinę, atliko rusai. Po paskutiniojo Lietuvos-Lenkijos padalinimo, 
tik užėmus Lietuvą rusams, caro įsakymu buvo uždrausta Vilnių 
vadinti Lietuvos sostine. Vilniui paliktas tik gubernijos miesto 
vardas. Taigi, Vilnius pergyvenęs didžiulės valstybės dienas, at
siekęs nepaprasto puošnumo ir turtingumo laipsnį Zigmanto Au
gusto (1544-1572) laikais, iškilęs kaip kultūros centras su vienin
tele katalikiška akademija rytinėje Europoje, po barbariško 
rusų nuniokojimo, paverstas eiliniu gubernijos miestu. 

Antrąjį ir patį svarbiausią pasikėsinimo prieš mūsų sostinę 
aktą atliko lenkai. Dar pirmojo pasaulinio karo audrose ėmę gal
voti apie Lenkijos atstatymą, (praktiškai dar jos neatstatę) jau 
svajojo apie saldžias unijų dienas ir Lenkiją nuo jūrų ligi jurų. 
Tikrumoje juk niekas kitas o tik patys lietuviai savo didžiuliu 
kūriniu — valstybe nuo Baltijos ligi Juodosios jūros — išugdė len
kams fantastinius apetitus, būdingus visų slavų neišbalansuotai 
dvasiai. Be didžiosios Lietuvos kunigaikštijos Lenkija būtų likusi 
tik nežymi karalija, kokių buvo ir daugiau ir kurios vėliau dingo.
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Tik lietuviškojo vyties pagalba lenkai išėjo į Europos vieškelį, o 
lietuviškoji Gediminaičių dinastija išstūmė Lenkiją į istorines 
erdves. Ir nepriklausomą Lenkiją atstatant, lenkai neišsiveitė 
be lietuviškos kilmė3 Pilsudskio, Naruševičiaus ir kitų.

Vos atsipalaidavo vergijos pančiai, lenkai pirmiausia suskato 
svajoti apie tas Lietuvos pavėsyje buvusias nuostabias dienas, tik 
jau lietuvių atžvilgiu ne kaip lygus su lygiu, bet kaip valdovas su 
valdiniu. Būdami ano meto prancūzų satelitu ir naudodamiesi 
visokia prancūzų parama, lenkai galėjo dalyvauti taikos konfe
rencijose ir čia Europos žemėlapio karpytojams nuolat kalti mintį, 
jog Vilnius buvo istorinės Lietuvos sostinė, jis yra lenkiškas, o 
istorinė Lietuva buvusi Lenkijos karalystės ribose. Prancūzai, 
norėdami sukurti galingą Lenkiją, sutiko su grobuoniškais lenkų 
planais. Tuometiniai galiūnai nekėlė klausimo, kaip lietuviškų 
žemių viduryje galėjo atsirasti lenkų ir kad Vilnius buvo ne 
Lenkijos provincijos, bet Lietuvos valstybės sostinė ; niekas nekėlė 
klausimo, kad Tilžės, Gumbinės ir kitose srityse gyvena daug 
lietuvių ir tos sritys priklauso Lietuvai; niekas nekėlė klausimo, 
kad New Yorke gyvena daug žydų, tai čia turi būti Izraelio 
valstybės užuomazga ; niekas nesirūpino faktu, kad Vilnius ran
dasi lietuviškųjų žemių centre. Užteko lenkams aniems galiūnams 
įkalti mintį ir Vilniaus klausimas pradėjo savo egzistenciją.

Vilniaus klausimą lydi retai kur pasaulyje praktikuota de
markacinių linijų komedija. Vos tik lenkai užimdavo kurią Lie
tuvos sritį, tuojau santarvininkai (Prancūzija, Anglija, Italija 
ir kiti) nustatydavo demarkacijos liniją. Bet čia vyravo taisyklė 
— lenkų pagrobtos sritys pasilikdavo lenkų pusėje ir nebuvo 
atsitikimo, kad santarvininkai priverstų į Lietuvą įsiveržusius len
kus atsitraukti. Tai buvo vienašališkas smurto pateisinimas ir to 
pasėkoje pietinės Lietuvos sritis viena po kitos raižė demarka
cijos linijos, kurias lenkai laužė ir vis užgrobinėjo naujas sritis.

1919.VI.27 d. santarvininkų aukščiausioji taryba nustatė 
tarp kariaujančių prieš bolševikus lietuvių ir lenkų kariuomenių 
demarkacijos liniją, kuri prasidėjo šiauriau Augustavo ir paliko 
Lietuvos pusėje Punską, Gibus bei Suvalkus. Lenkai šios ribos 
nepaisė ir veržėsi toliau. 1919.VII.27 d. minėta taryba paliko 
lenkams ką jie užgrobė ir nustatė vadinamą Focho liniją, kuri 
prasidėjo nuo Vištyčio ligi Juodosios Ančios, Merkinės ir parale
liai Varėnos-Vilniaus-Daugpilio geležinkeliui. 1919.XII.18 d.
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buvo nustatyta lordo Curzono linija dar giliau į Lietuvą. Lietuvos 
vyriausybė protestavo prieš šitokią lietuviškųjų žemių parceliaciją 
lenkų naudai, tačiau ką reiškė protestai sąjungininkams, kurie 
pripažino ne teisę, bet armijas ir patrankas.

Vilnijos raižymas linijomis (iš dešinės į kairę) : dabartinė Sovietų 
nustatyta okupuotos Lietuvos siena rytuose ; antroji, laužyta linija, buvo 
prie pat Vilniaus nubrėžta 1919.VI.18 d. sąjungininkų linija tarp lietuvių 
ir lenkų kariuomenių. Lenkams šią liniją sulaužius ir veržiantis gilyn į 
Lietuvą, sąjungininkai nustatė 1919.VII.27 d. kitą liniją. Trecioji brūkš
neliais nužymėta, buvusi demarkacijos linija išsilaikiusi ligi Lenkijos 
sugriuvimo 1939 m. Apačioje, prie Varėnos, matyti juodais taškeliais 
nužymėta linija, ji buvo demarkacijos linija tarp lietuvių ir lenkų Suvalkų 
sutarties metu.

1920 m. vasarą, lietuviai atsigynę nuo bolševikų, atsiėmė 
Suvalkų sritis ligi Augustavo kanalo. Tačiau su prancūzų pagalba 
atstūmę bolševikus nuo Varšuvos (po vadinamo «Vislos stebuk
lo »), lenkai vėl smelkėsi į Lietuvą. 1920.X.7 d. lenkai pasirašė
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Suvalkų sutartį, kurią sulaužė po dviejų dienų ir, suvaidindami 
«maištininko» Želigovskio komediją, smurtu užėmė Vilnių ir 
veržėsi toliau į Lietuvą. Tačiau prie Širvintų ir Giedraičių lietu
vių karinės jėgos sumušė lenkus. Kelias į Vilnių pasidarė atviras. 
Bet vėl įsikišo santarvininkai, kurie pareikalavo kautynes sustab
dyti. Buvo nustatyta demarkacijos Unija, kuri, deja, pasiliko 
visam nepriklausomos Lietuvos gyvenimui. Veltui buvo bandyta 
per Tautų Sąjungą ir per Tarptautinį Hagos tribunolą ieškoti tei
sybės. Santarvininkai palaikė Lenkiją, nors nepagailėjo gražių 
žodžių ir Lietuvai.

Kai 1938.III.19 d. Lenkija įteikė Lietuvai ultimatumą rei
kalaudama užmegsti diplomatinius santykius, tie patys sąjun
gininkai (Prancūzija, Anglija, Italija) Lenkijos sudrausti nesi
ryžo. Sutartimi su Maskva 1939.X.19 d. Vilniaus miestas ir 
ruoželis krašto buvo grąžintas Lietuvai, kartu įvedant sovietų 
įgulas į Lietuvą. Iš to kilo ir žinomas posakis : «Vilnius mūsų, 
o Lietuva rusų ». Šiuo atžvilgiu Vilnius tapo lyg tas legendarinis 
Trojos arklys, pro kurį įsiveržė naujas okupantas. Būdinga, kad 
emigracinė Lenkijos vyriausybė, pati neturėdama savo krašto, 
dėl Vilniaus grąžinimo Lietuvai pareiškė Maskvai protestą.

Kai kurie lenkų aiškinimai. — Lenkų istorijos veikaluose 
Vilniaus klausimas, daugiausia, nušviestas taip, kad lenkų pre
tenzijos į Vilnių daugiau ar mažiau pateisinamos. Kituose vei
kaluose nueinama dar toliau — Vilniaus klausime apkaltinama 
Lietuva. Pažvelkime į kai kuriuos lenkų aiškinimus.

Štai buvęs 1920-1922 m. Vilnijos lenkų politinis vadas ir 
laikraštininkas A. Zwierzyński savo atsiminimuose1 aiškina, 
kad Pilsudskis nenorėjęs Vilnijos prijungti prie Lenkijos, o suda
ryti tris kantonus : Minsko — gudišką, Vilniaus — lenkišką ir 
Kauno — lietuvišką. Tie kantonai turėjo kokiais nors ryšiais 
būti sujungti su Lenkija, vartojant didžiosios Lietuvos kunigaikš
tijos titulą. Pilsudskis galvojo, kad bolševikų pavojaus akivaizdoje 
lietuviai glausis prie Lenkijos. Jau 1919.IV.8 d. Pilsudskis 
buvusiam Paryžiuje lenkų atstovui rašė, kad atsilankius San
tarvės atstovams jis prikrovė Anglijos atstovui į ausis tiek dalykų

1 Aleksander Zwierzyński, Horyzonty, Paryžius 1958 m., 25 nr.
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apie lietuviškus reikalus, kad jie tikrai nebus priešingi spren
džiant lietuvių reikalą lenkams teigiama prasme2. Pilsudskio 
įsitikinimu lietuvius paspausti bus lengviausia žygiuojant į Vil
nių ir tuo pačiu metu kalbinant latvius, kad jie palaužtų lietuvių 
atkaklumą. Tų pačių metų balandžio 19 d. Pilsudskis rašė : « Kar
toju, per latvius tiesiausias kelias palaužti lietuvių atkaklumą»3. 
Pilsudskis siuntė latviams ginklų kovai su bolševikais ir bermonti
ninkais. Jis net pasiūlė lenkų kariuomenės dalinius latviams į 
pagalbą, kad tik lietuviai juos praleistų per savo teritoriją. Dėl 
to latvių atstovas Mejerovičius net apsiverkė ir nurodė, kad lat
viai neturės kuo atsiteisti. Pilsudskis nurodė, kad jo viltis padaryti 
Latviją stipresnę. Palankūs lenkams buvo ir estai. Tačiau nei 
latviai, nei estai nepajėgė perkalbėti lietuvių atsižadėti Vilniaus, 
o tuo labiau dėtis į uniją su Lenkija.

Lenkų istorikas E. Dybovski Vilniaus reikalą nušviečia ši
taip : « Trumpai prieš lenkų-bolševikų karo paliaubas Suvalkuose 
buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią Vilnius buvo išimtas iš Len
kijos okupacinės sferos. Tas sukėlė nepasitenkinimą kariuomenės 
daliniuose — ypatingai iš Vilniaus krašto. Gen. Želigovskis su
kilo prieš Suvalkų sutartį ir po kelių dienų užėmė Vilnių. Čia 
jis 1921 m. sudarė « Centrinės Lietuvos » provizorinę vyriausybę. 
Gen. Želigovskio sukurtoji situacija sukėlė įvairių tarptautinių 
komplikacijų . . . Pagaliau Lenkijos vyriausybės, Lietuvai atsisa
kius atnaujinti istorinę uniją, lenkiškas Vilnius ir lenkiškai kal
banti jo teritorija buvo prijungta prie Lenkijos valstybės»4. 
Kiek šitame istoriko teigime yra tiesos iškraipymo, pamatysime 
ką kalba savo atsiminimuose pats Želigovskis ir kiti tolimesniuose 
šio straipsnio skyreliuose. Šioje vietoje būdinga paminėti tai, kad 
lenkų sukombinuotas «vidurinės Lietuvos seimas » 1922.1.20 d. 
nutarė prašyti, kad Varšuvos seimas inkorporuotų Vilniją į 
Lenkiją. Tačiau tuometinė Lenkijos vyriausybė, vadovaujama A. 
Ponikovskio, norėjo Vilnijai suteikti statutą ir tam tikrą autono
miją. Vilniškio «seimo» delegacijai vadovavo Vilnijos lenkų 
politinis vadas A. Zwierzyński, kuris su tuo nesutiko. Iškilo

2 Leon Wasilewski, J. Piłsudski, 1935.
3 Ten pat, 213 psl.
4 Roman Dybovski, Poland, Londonas 1933, 93-95 psl.



vyriausybės krizė, kuri tęsėsi net 20 dienų, kol naujoji vyriau
sybė nusileido ir sutiko su Vilnijos inkorporacija. Vėliau tas 
Zwierzyński redagavo lenkų tautininkų laikraštį Dziennik Wileńs
ki ir kitus. Lenko gen. Bab-Biernaekio karininkų grupė kelis 
kartus buvo užpuolusi to laikraščio redakciją ir Zwierzynskį kartą 
gerokai primušė neva už Pilsudskio įžeidimą.

Kitame lenkų istorijos veikale apie Lietuvą kalbama su tam 
tikra pasityčiojimo dozė. «Poland was not desirous of winning 
easy laurels in a war with tiny Lithuania which numbered a bare 
2.000.000 inhabitants » 5. Tačiau prie šio būdingo lenko aiškinimo 
tenka pridėti papildymą, kad Vilniaus užgrobime lenkai buvo 
pasiruošę skinti karo laurus ne tik kovos lauke, bet ir politinėmis 
klastomis dangstydamies (pavyzdžiui, Suvalkų sutartis) ; jie 
vertėsi suktybėmis ano meto santarvininkų raštinėse ir nuteikdavo 
prieš lietuvius karines misijas (pavyzdžiui, prancūzų karinės 
misijos šefą pulk. Reboul padariusį tiek daug žalos lietuvių tau
tai). Tačiau Širvintų ir Giedraičių kautynėse tos «tiny » Lietuvos 
sūnūs paklojo lenkams tokius laurus, kad ir pats Želigovskis vos 
spėjo pabėgti. Išgelbėjo vėl įsikišusi santarvininkų karinė misija. 
Apie tai, žinoma, minėtas istorikas nekalba plačiai paskleistame 
anglo-saksų pasaulio biliotekose istorijos veikale. Arba vėl minė
tame veikale sakoma, kad lietuviai persekiojo lenkus. Esą «lenkų 
dvarininkų klasė buvo negailestingai slopinama paliekant tik
tai 80 ha kiekvienam... Nežiūrint trijų ketvirtadalių lenkiš
kų mokyklų uždarymo 1927-1928 m., lenkiškos organizacijos 
palaikė privatų lenkų kalbos mokymą. Didelis skaičius lenkų 
jaunuomenės pasiekė aukštojo mokslo neprarasdami savo len
kiškumo. Net tam tikras skaičius lenkiškos kilmės Lietuvos 
profesūroje buvusių pasižymėjusių mokslininkų ir auklėtojų rodo 
lenkų civilizacijos reikšmę »6. Atseit, reikia suprasti, kad lietu
viai nieko savo neturėjo ; pilna buvo lenkų ir todėl ne tik Vilnius, 
bet ir visa Lietuva tebuvo tik lenkiška provincija ir niekas dau
giau. Šia mintimi vadovaujantis ir kitas lenkų istorijos veikalas 7, 
savo žemėlapiuose, Vilnių be jokių kompromisų parodo Lenkijos * *
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5 The Cambridge History of Poland, from Augustus II to Pilsudski, 
Cambridge 1941, 530 psl.

* Ten pat, 188 psl.
5 A. Gronowicz, The Piasts of Poland, 1945, išleistas J.A.V.
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valstybės ribose. Pats Vilniaus pagrobimo faktas pristatomas taip, 
kad tiesioginiai ar netiesioginiai lieka kalta Lietuva.

St. Ylos kacetiniuose atsiminimuose randame šitokią žinutę : 
«Pilsudskį parengė mirčiai kun. Kornilowiezius . . . Susipažinau 
su juo ir kartą ėmiau teirautis apie šį «lietuvį » (Pilsudskį). Kar- 
nilowiczius buvo santūrus, bet neslėpė tikrovės. Pilsudskis labai 
nemėgęs lenkų, juos niekinęs, buvo apsistatęs tik lietuviais (kilu
siais iš Lietuvos), negalėjęs gyventi be Vilniaus. Ne lenkų tautos 
buvusi valia pavergti Vilnių, bet asmeniškas Pilsudskio noras tu
rėti širdžiai artimą kampelį... Kasmet ten vykdavęs, paskui į 
Druskininkus, kur ant Nemuno kranto sėdėdavęs ir valandomis 
žiūrėdavęs į Lietuvos pusę » 8.

Nėra abejonės, kad lietuviška prigimtis Pilsudskį traukė 
į Lietuvą, o širdį graužė svetimiesiems parsidavimo kirminas. Ir 
Jogaila duso Krokuvos pilyje ir tik pagavęs momentą sprukdavo 
į Lietuvą atsigaivinti. Kad Pilsudskis lenkų nemėgo, tai liudija ir 
kiti lenkų šaltiniai, tačiau kad Vilniaus užgrobimas tėra tik asme
niškas Pilsudskio noras — čia yra ir kitas klausimas. Tiesa, kad 
Pilsudskis sukombinavo Vilniaus užgrobimą, bet lenkai turėjo 
pakankamai laiko skriaudą atitaisyti. Priešingai, nepriklausomos 
Lenkijos administracija Vilnijoje lietuvius persekiojo pačiu bar
bariškiausiu būdu, nevengdami į šį terorą įjungti ir katalikišką 
dvasiškiją. Pilsudskio atžvilgiu šioje vietoje prisimintinas nors 
ir nedidelis, bet būdingas dalykėlis. « Kai kartą Druskininkuose 
lankėsi Vilniaus mokyklų ekskursija, ten buvęs maršalas paklausė 
vieną mokinį, sulenkėjusį lietuvį, persikėlusį iš nepriklausomos 
Lietuvos, ar jis mokąs lietuviškai. Kai tas atsakė teigiamai, Pil
sudskis pabrėžęs, kad nereikia užmiršti tos kalbos, ji būsianti 
reikalinga jo gyvenime. Ir tikrai maršalo pranašystė išsipildė »9.

Vilniaus klausimas tremties lenkų požiūriu. — 1945 m. ge
gužės mėnesį, Churchillis kalbėdamas į anglų tautą karo užbai
gimo proga, tarp kitko pasakė : «Ir iš šio karo lenkai nieko ne
išmoko, nei visų savo blogų metodų bei įpročių nepamiršo ». Nuo 
to laiko, kai 1920 m. rudenį Tuchačevskis su raudonarmiečiais

8 Stasys Yla, Žmonės ir žvėrys, 1951, 537 psl.
9 Br. Kviklys, Mūsų Lietuva, I t., Bostonas 1964, 353 psl.
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pasiekė Varšuvą ir kai Romoje lenkai reklamavo pamaldas už 
Lenkiją, prikabindami prie bažnyčios durų plakatą su šūkiu: «Pa
sauli, gelbėk mus, arba žūsime nuo rytų ordų : rusų, lietuvių, 
totorių ir kitų gaujų », ligi pat nepriklausomybės žlugimo, lenkų 
administracija ir dvasiškija varė negirdėto masto antilietuvišką 
politiką, nevengiant šantažo ir melo, lygiai kaip Tuchačevskio 
adresu, kurio armijoje nebuvo nei vieno būrio lietuvių.

Tirštai tendencijomis nuspalvinta banga persimetė ir į tremtį. 
Štai jau tremtyje būdamas pirmasis lenkų atašė Lietuvai pulk. 
L. Mitkiewicz savo atsiminimuose jau kuria ne ką kitą, o būsimą 
«Kauno vaivadiją» ir savo pasekėjams nurodo, kad jeigu tik 
komunizmas žlugtų, tai reikia paskubomis sutelkti vieną divi
ziją ir užklupti lietuvius dar tuščiomis rankomis. Siūlymas kaž
kaip atsiduoda « želigovskijados » raugu ! Toliau primintinos 
tremtyje esančios ar buvusios lenkų organizacijos Wilno vardu. 
Praėjusio karo metu gen. Anderso korpe, kuris kovojo vaka- 
riečių pusėje, buvo 5-ji Vilniaus pėstininkų brigada. Społeczność 
Akademicka Uniwersytetu Stefana Batora išleistas almanachas 
Alma Mater Vilnensis. Bendrą lenkų nusiteikimą charakterizuoja 
ir Pabaltijo universitete pirmaisiais metais suruoštas parengimas, 
kuriame lietuviams dainuojant Vėliavos iškeltos plazda, lenkai 
salėje sukėlė triukšmą. Porą metų vėliau tame pat universitete 
lietuviai skautai suruošė laužą. Uždainavus dainelę Vai kur 
buvai, dieduk mano lenkai protestuodami išėjo. Kanadoje lenkai 
lakūnai susibūrė į Wilno organizaciją ir vienų iškilmių metu buvo 
aiškinta, kad Vilnius esąs ne tik Lenkijos respublikos šiaurės 
sostinė, bet ir paskutinė europinės kultūros tvirtovė šioje srityje. 
Vilnius, esą, jaudino ir imponavo kiekvieną lenkišką širdį. Girdi, 
niekur kitur, o tiktai Vilniuje buvusi pagaminta lenkų aviacijai 
vėliava su įrašu : «Meilė reikalauja aukų ».

Iš visų tremtyje buvusių ar esamų politikų, berods, tik vienas 
Mikolajczykas buvo sutikęs Vilnių pripažinti Lietuvai, bet už
tai ir buvo nepaprastai smarkiai puolamas.

1950 m. Kongres Polonii Amerikanskie nusiuntė Jungtinių 
Tautų sekretoriui ir kitų valstybių atstovams memorandumą, 
primenantį, kad atstatant nepriklausomą Lenkiją jos ribose turi 
būti įjungti Vilnius ir Lvovas. Tos pačios organizacijos pirminin
kas K. Rozmarek, buvusioje Bermudos konferencijoje, įteikė 
prez. Eisenhoveriui, sekret. Dulles ir kitiems dalyviams memoran-
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dumą, nurodantį, kad būsimoji Lenkija neįsivaizduojama be Vil
niaus ir Lvovo. Prie Lenkijos egzilinės vyriausybės veikia vadi
namas tautos iždas (Skarb Narodowy), kurio lėšos bus naudoja
mos tik tada, kai reikės ginti būsimos Lenkijos sienas. 1953 m. 
gegužės 3 d. Čikagos lenkai vežiojo didelį plakatą — būsimąją 
Lenkiją — su Vilniumi, Lvovu ir Rytprūsiais. Tais pat metais 
Rada Narodowa posėdyje, Londone, egzilinės Lenkijos vyriau
sybės užsienių reikalų ministeris M. Sokolowskis aiškino : « Len
kijos vyriausybės nuomone, svarbiausiuoju tikslu, kurio priva
lome siekti, yra šis : kad tarybinė Rusija pasitrauktų iš Europos 
į savo teritoriją. Sąryšyje su tuo, vyriausybė pasilaiko nuomonę, 
kad paliktų dabartinės Lenkijos ribos ant Oderio ir Neisės upių 
ir mano, kad yra lenkų tautos tikslas atgauti rytuose 1939 m. 
ribas, kurios apima Vilnių ir Lvovą »10.

Gal remdamasis savo vyriausybės nusmaigstytomis gairėmis 
svetimose teritorijose, Dziennik Polski pakartotinai yra rašęs, 
kad Vilnius gražus miestas, didžiosios kunigaikštystės sostinė, 
ištisai lenkiškas miestas. Lietuvių Vilniuje tesą tiktai vienas 
procentas. Be šitokių tvirtinimų, lenkų tremtinių spaudoje buvo 
pasirodę straipsnių apie tokius būsimos Lenkijos valstybės pa
kraštinius plotus : Suvalkija, Tešinas, Gudija, Rytprūsiai. Reikia 
pažymėti, kad išeivijoje veikia vadinama Związek Ziem Wscho
dnich RP, kurios tikslas išimtinai rūpintis rytinių Lenkijos žemių 
— Vilniaus ir Lvovo — grąžinimo Lenkijai reikalu. Ši orga
nizacija kiekvienais metais įvairiuose kraštuose ruošia propa
gandinius minėjimus. 1965 m. Vilniaus dieną ši organizacija 
suruošė Kanadoje : Toronte, Montrealyje ir Vancouveryje. Mon- 
trealyje Vilniaus dienos minėjime paskaitą skaitė buvęs Vilniaus 
prokuroras Kawecki, nurodydamas, kad « Vilnius brangus miestas 
kiekvienam lenkui... susirinkusiųjų dideliam džiaugsmui pareiškė, 
kad Vilnių įkūrė ne lietuviai, bet slaviškos giminės, tikriau tariant, 
rytų-graikų apeigų rusinai... Gediminas negalėjęs būti Vilniaus 
įkūrėju, kadangi pagoniškoje Lietuvoje miestų su laisva savi
valda, lygiai kaip ir gyventojų, visiškai nebuvo ... Lenkų tau
tybės gyventojai (Vilniuje) išaugo gudų sąskaiton ... Lenkai iš 
lietuvių Vilniaus neatėmė, nes nuo 1387 m. jis savaime atsirado

10 Dziennik Polski, 1953.V.23 d.
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Rzeczpospolitos ribose ... Susijungus Lietuvai su Lenkija, į Lie
tuvą atėjo civilizacija, be to, gudų ir lietuvių tautos gavo teises 
ir laisvę, kurių anksčiau net nepažinojo»11. Šitokių paskaitų, 
be abejo, ir daugiau buvo paskaityta lenkų suruoštose Vilniaus 
dienose. Aiškiai matome, kaip nesiskaitoma su tiesa.

Minėta lenkų sąjunga leidžia savo biuletenius, kuriuose daž
nai pasisakoma Vilniaus klausimu. Stengiamasi įrodinėti Vilniaus 
lenkiškumą, jo priklausomumą Lenkijai, kaltinama, kad nepri
klausomoje Lietuvoje buvo persekiojami lenkai, kad lietuviai 
įsikalę į galvą svajonę turėti Vilnių ir t. t. Siūlomi kartas nuo 
karto įvairiausi projektai, jų tarpe ir toks, kad reikia įkurti iš 
Vilniaus ir Vilniaus krašto visiškai nepriklausomą valstybę. 1966 
m. minint Lenkijos krikšto tūkstantmetį, Vatikanas išleido pašto 
ženklus, kuriuose Vilnius pakliuvo Lenkijos orbiton, o Čikagoje 
suruoštame jubiliejiniame minėjime Lietuvos miestai įtraukti 
šalia lenkiškųjų. Ta proga išleistas proginis leidinys A Thousand 
Years of Polish Heritage tendencingai mini Lietuvą ir jos istoriją. 
Virtinėje faktų tegul būna leista paminėti ne tiek jau didelį, 
bet būdingą dalykėlį. Melbourno mieste (Australijoje) eina australų 
katalikų savaitraštis Advocate. Dirbdamas to laikraščio klišių 
skyriuje, pastebėjau Aušros Vartų klišę su įrašu: «Lenkijos 
karalienė Dievo Motina Vilniaus Aušros Vartuose». Tą klišę 
laikraštis atitinkamomis progomis patalpindavo savo puslapiuose, 
pristatydamas Vilnių Lenkijos miestu.

Dabartinė Lenkijos vyriausybė, diriguojama iš Maskvos, 
Vilnių tyliai pripažįsta Lietuvai, tačiau ar tas pripažinimas galiotų, 
kada Lenkija atsiribotų nuo Maskvos — kitas klausimas. Antai, 
į Lietuvos 25 metų pavergimo minėjimą atvykusi Balstogės 
lenkų delegacija vengė pavadinti Vilnių Lietuvos sostine. 1949 m. 
lenkų egzilinės vyriausybės prezidentas A. Zaleskis pareiškė, 
kad Vilniaus grąžinimas Lietuvai yra tarptautinės teisės sulaužy
mas. Kai 1939 m. spalio 10 d. Maskva su siauru ruoželiu teri
terijos Vilnių « grąžino » Lietuvai, buvęs pirmasis Lenkijos atstovas 
Lietuvai F. Chorwat dėjosi turįs teisę protestuoti dėl Vilniaus 11

11 Mielas Vilniaus Miestas, paruošė K. Baronas, žr. Tėviškės Ži
buriai, 1965.XI.4 d.
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prijungimo prie Lietuvos, nors tuo metu Lenkija jau buvo 
okupuota ir atstovas buvo be pareigų. Tremtyje esantieji lenkai, 
be vienos ar kitos išimties, pasiliko nepriklausomos Lenkijos 
nusistatymo Vilniaus klausimu.

Istorikas S. Sužiedėlis šia prasme yra teisingai išsireiškęs : «Ben
dras įspūdis esąs, jog paskui inis karas lenkus tik daugiau išmetęs 
iš vagos ir razumo ». Jie nori prisikelti didesni, nei buvo »12. 
Ši pastaba yra visiškai tiksli ta prasme, kada girdime lenkus 
aiškinant, kad jų valstybės pasieniniai miestai turės būti Vilnius, 
Lvovas, Karaliaučius, Štetinas. Pradedant Pilsudskiu, Mościckiu, 
Becku, Rydz-Śmiglu ir iš Lenkijos gilumos atsiųstais pavergtojo 
Vilniaus krašto vaivadomis ar kitais pareigūnais ir baigiant šių 
dienų lenkais, pretenzijos ne tik nėra sumažėjusios, bet ir žymiai 
padidėjusios. Sunku susikalbėti su kaimynu, kuris nesistengia 
užgydyti, bet dar su pamėgimu krapšto kaimyno žaizdą.

Klausimas gal yra šiek tiek pakitęs ta prasme, kad šiandien 
lenkai pasaulyje randa mažiau pritarimo Vilniaus klausimu, 
negu kad turėjo nepriklausomos Lenkijos gyvavimo pradžioje, 
kada juos besąlyginiai rėmė ir jiems pataikavo to meto galiūnas 
Prancūzija. Savo laiku iš lietuvių veiksnių pusės tremtyje buvo 
daroma žygių sueiti su lenkais į vienokį ar kitokį susitarimą, 
bet dėl lenkų pretenzijų į Vilnių, klausimas tebėra atviras. Iš 
kitos pusės, jei ir būtų pasiekta susitarimo, tai niekas negali 
garantuoti, kad, pasikeitus padėčiai rytinėje Europoje, lenkai 
nepakartos Suvalkų sutarties istorijos. Šia prasme, vienas iš 
buvusių geriausių Lietuvos-Lenkijos santykių žinovų, dr. J. 
Šaulys, pats būdamas susitarimo šalininku, štai ką yra pareiškęs : 
«Turėjęs nemaža patyrimo su lenkais, neskaitant tolimesnės 
praeities, nors ir šio karo metu, aš esu pasidaręs didelis mūsų 
galimo susitarimo su lenkais skeptikas »13. Į tai lyg aidu atsiliepia 
lenkų gen. Anderso atsminimų Armija tremtyje teigimas, kur 
sakoma, kad Vilnius ir Lvovas yra lenkų krauju aplaistytos 
lenkiškosios žemės ir kaipo tokių, joks lenkas neprivalo jų atsisakyti.

12 B. Sužiedėlis, Santykių su lenkais ir Vilniaus klausimu, žr. Tėviš
kės Žiburiai, 1954.

13 Cituota iš D. C., Lietuvos-Lenkijos santykiai : 2. Dr. Šaulio testa
mentinėse mintyse, žr. Į Laisvę, 1954 m. 3(40) nr., 53 psl.
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Gudų pretenzijos į Vilnių. — Paskutiniais laikais į Vilniaus 
klausimą įsijungė dar vienas pretendentas — gudai. Gudų atžvilgiu 
Vilnius atsistoja kitokioje plotmėje, negu su lenkais. Gudų yra 
apie 12 milijonų. Jie neturėjo nepriklausomos valstybės, bet kai 
kurie svajoja tokią sukurti ateityje. Kuriant valstybę, reikia 
turėti vienokį ar kitokį istorinį pagrindą. Gudai dėl šios problemos 
galvos nesuka. Tam jie turi visą turtingą istorinės Lietuvos praeitį. 
Todėl ir gudų teritorinės tendencijos didelės. Jeigu lenkai pre
tenduoja į Lietuvos tam tikrus plotus, tai jie bent Lietuvą 
kaipo tokią pripažįsta. Gudai elgiasi dar paprasčiau: jie sako, 
kad istorinė Lietuva tėra ne kas kitas kaip tiktai Gudija. Jie 
sako, kad istoriniais laikais Gudija buvo vadinama Lietuva. 
Gudai visai nesijaudina, kad praėjusių amžių dokumentuose visur 
randame tik šitokį pavadinimą: Magnus Ducatus Lithuaniae. 
Nutyli ir apie Vytautą, kuris per daug žinomas kaip Lietuvos 
valstybės valdovas. Kiti Lietuvos valdovai: Gediminas, Algir
das, Švitrigaila, Vytenis — skelbiami tiesiog gudų kunigaikš
čiais. Gudų žemėse stovi Vilnius, Trakai, Gardinas, Balstogė, 
Augustavas ir nuo čia jau nesunku pratęsti ligi Baltijos jūros.

Kadangi visiškai lietuvių vardą ištrinti neįmanoma, tai gudai 
sugalvojo išeitį: esą lietuviai yra nuo gudų atsiskyrusi maža 
lyg tai gentis, kuri anksčiau tuo vardu visai nesivadino. Jie vadi
nosi žemaičiais. Dar 1920 m. kai kurie gudų laikraščiai rašė, 
kad anoje demarkacijos linijos pusėje esanti Lietuva pasisavino 
svetimą vardą, nes ten ne Lietuva, bet Žemaitija. Kad dar 
labiau sumaišius Lietuvos istoriją, gudai iš istorinių ūkanų 
išpeša krivičių vardą ir paleidžia papildomą dūminę uždangą. 
Tie krivičiai valdę Smolenską nuo 1054 m., Pskovą nuo 1136 
ir Kijevą nuo 1240 m. Daugiau ar mažiau tie krivičiai gyvenę 
tuose plotuose, kur dabar gyvena gudai. Gudams patinka krivičių 
vardas ir jie nieko neturi prieš tokiu vardu vadintis. Esą nuo 
13 amžiaus krivičių apgyventi plotai imta vadinti Lietuva, o 
jau sekančiame amžiuje tautinis krivičių vardas prigijo jiems 
Lietuvos vardu. Tiktai rusai (kuriuos latviai vadina krievi) su
manę krivičius surusinti, todėl juos ėmę vadinti baltarusiais.

Šitaip susitvarkę su savo proseniais ir Lietuvos praeitimi, 
gudai šiek tiek nesutiko savo tarpe : vieniems labiau patiko lie
tuvių vardas, o kitus viliojo krivičiai. Tremtyje gyvenančių gudų 
laikraštyje Veda šiais klausimais buvo pasisakyta. Kai kam iš
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gudų nepatiko, kad iš viso ieškomas naujas vardas. Tačiau padis
kutavus prieita vienos nuomonės : «Lietuva yra mūsų vardas 
ir mes jo niekam neatiduosime. Tas pats ir su emblema. Mūsų 
herbo Vyties mes neperdirbsime, nors ir lietuviai jį vartoja ... 
Nieko nepakenks, jeigu mes vieni vadinsimės krivičiais, o kiti 
— Lietuva, nes abu vardai geri ir yra mūsų »14.

Praėjusio karo vokiečių okupacijos metu, važiuojant traukiniu 
tarp Maladečinos ir Smurgainių, teko įsikalbėti su vienu gudu, 
kuris sakėsi esąs Minsko valstybinės bibliotekos vedėjas. Jis 
didžiavosi gudų kalba, kuri esą buvusi didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės oficialioji kalba. Iš tikrųjų tuomet vartota kalba buvo 
ne gudų, bet senoji slavų bažnytinė kalba, kuri tuomet turėjo 
tokią pat tarptautinę susižinojimo galią, kokią turėjo graikų, o 
vėliau lotynų kalba vakariečių tautų tarpe. Lietuvos valdovai 
plačiosios valstybės įvairiakalbei masei informuoti vartojo pla
čiausiai suprantamą senąją bažnytinę slavų kalbą, lygiai kaip 
susižinojimui su vakarų valdovais vartojo lotynų ar graikų kalbą. 
Gudas su tuo nesutiko ir tvirtino, kad didžiojoje Lietuvos kuni
gaikštystėje vartota raštų kalba buvo gudų kalba, nežiūrint į 
tarp jų esantį didelį skirtumą.

Kitą kartą, užėjus lietui, atsitiktinai pakliuvau Kenoje pas 
lietuviškos mokyklos mokytoją (vokiečių okupacijos metu). 
Mokytojas gerai kalbėjo lietuviškai, bet save laikė gudu ir sakė, 
kad vokiečiai priskirdami prie Lietuvos Ašmeną, Smurgainis, 
Salas ir kitas vietoves, iš tikrųjų Lietuvai atidavė gudų sritis. 
Mokytojas aiškino, kad Gudijos ribos einančios į vakarus nuo 
Vilniaus.

Tremtyje šios pavieniui puoselėtos gudų tendencijos išėjo 
į viešumą atmieštos imperialistiniais potroškiais. Istorikas S. 
Sužiedėlis, paskelbdamas vieno lietuvio studento laiško ištraukas, 
tuo pačiu nurodė ir kokios nuotaikos viešpatauja gudų studentijos 
galvose : «Belgų ir užsienio studentams jie (gudai) davė labai 
subiaurotą Lietuvos vaizdą, iš pagrindų pakeisdami istorinius 
davinius ir pasiremdami melu. Negana to, Lietuvą nupasakoja 
jau beveik nuo Europos žemėlapio pranykusią ... Jie didžiavosi 
rusų vykdomomis deportacijomis iš Lietuvos į Sibirą. Jie patys 
man su dideliu ciniškumu keletą kartų pabrėžė, kad jau Lietuvoje

14 Veda, 1951, 1 nr.
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nieko nėra ... Jie tokį savo galvojimą suderina su iliuzijomis ... 
kad Lietuvai išnykus, turės gerus uostus, ir nuo Klaipėdos ligi 
Karaliaučiaus išsities iki Smolensko rytuose ir iki Kijevo vaka
ruose » 15.

Savo imperialistinių planų propagavimui gudai leidžia visokių 
leidinių ir žemėlapių, kuriuose marguliuoja toliau ar arčiau į 
Lietuvą nukeltos Gudijos ribos. Kai kuriuose žemėlapiuose būsi
mos Gudijos ribos nukeliamos netoli Kauno, o iš Latvijos ati
mama Latgalija ir Alukstos sritis. Tuo tarpu pagal Maskvos direk
tyvas Gudijos ribos kaitaliojamos nuo 1919 m. Sovietai prie 
Rusijos priskyrė gudiškai kalbančias Smolensko, Novelio, Sta- 
radubo ir kitas sritis, o Gudijos ribas pastūmėjo į vakarus priski
riant jai Lietuvių Brastos, Gardino, Lydos, Ašmenos, Bresla- 
vo sritis. Vienu ir kitu atveju slavų veržimasis į vakarus eina 
lietuviškų žemių sąkaiton. Skirtumas tik tas, kad tremtyje esan
tieji gudai Vilnių prisiskiria sau, įskaitant ir visą istorinės Lietuvos 
praeitį, o tuo tarpu sovietai dar palieka Vilnių su mažu ruoželiu 
žemės Lietuvos pusėje. Vilniaus užnugaris į rytus tėra apie 
25 km. Populiariai kalbant Vilnius yra pastatytas prie sienos. 
Ką reiškia šis pastatymas — aiškinti netenka.

Lietuvos istorijos savinimosi priežastis. — Šio klausimo pra
džioje prisimena prieš kiek laiko matytas Argentinoje išleistas 
gudų veikaliukas Gudija ir gudai Argentinoje. Būdingas mūsų 
atžvilgiu aiškinimas, kad, esą, Lietuva prasidėjusi tik Algirdo 
laikais. Tuometinės aukštaičių ir žemaičių kiltys buvusios visiš
koje gudų įtakoje. Veikalas papuoštas vytimi. Šituose savotiš
kuose ir iškraipytuose teigimuose kalba gudų dvasios verži
masis į Lietuvą. Gudai jaučia savyje lietuvišką kraują ir lietu
viškai alsuojančią dvasią, nors ir apneštą slavizmo dulkėmis, 
todėl sąmoningai ar nesąmoningai veržiasi ten, kur juos šaukia 
žemės balsas, kur daugiau ar mažiau traukia kilmės instinktas. 
Rusų primestas gudų, baltgudžių, bielarusų vardas, įtaka ir 
kalba, ypatingai vakarų Gudijos gudams, tėra tik išviršinis apdan
galas, lyg dūminė uždanga, pro kurią daugybė vakarinių gudų 
negali įžvelgti tikrosios savo kilmės, o iš rytų plaukiantis sla-

15 S. Sužiedelis, Gudų dvejopa invazija, žr. Tėvynės Sargas, 1956,
1 nr., 44 psl. (lietuvio studento iš Belgijos laiško ištrauka).
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vizmo triukšmas neleidžia išgirsti dvasios gelmėse tebekalbantį 
lietuvišką balsą. Juk argi ne ištisose šiandieninės vakarinės Gudijos 
srityse lietuvių kalba nustojo skardenti prieš pirmąjį pasaulinį 
karą ar keliais dešimtmečiais anksčiau ? Tų sričių gyventojai 
žemdirbiai. Jie gyveno nuo amžių ir buvo lietuviai arba lietuviškų 
genčių palikuonys 16. Žmogaus dvasia nesikeičia kartu su liežuviu. 
Neatsakytos tragedijos skraistė gaubia tik nepaprastai skubų 
lietuviškos kalbos pakeitimą gudiškąja ištisose rytinėse srityse. 
«Šitą padėtį žinojo ir diktatorius Stalinas ir kartą jis klausė 
Lietuvos ministerį L. Natkevičių sakydamas : « Man suprantama, 
kad tam tikra dalis lietuvių suvokietėjo ir sulenkėjo, bet kaip 
jie pataikė sugudėti — visiškai nesuprantama. Tai didelė mįslė, 
kai gan paprastas žmogus apsisprendžia būti dar paprastesnių ,..»17. 
Pagrinde gal ne kas kitas, o tik atsiliepiantis kilmės balsas vertė 
ir pirmojo pasaulinio karo metu Gardino gubernijos gudų atstovą 
rašyti vokiečiams memorandumą, kad Gardino gubernija nebūtų 
priskirta prie Lenkijos, bet prie Lietuvos.

Archeologai eina žymiai toliau už maždaug praėjusio amžiaus 
antroje pusėje lietuvišką kalbą pamiršusių vakarinės Gudijos 
sričių. Jie sako, kad Gudijos plotuose randamos iškasenos yra 
tos pačios, kokios randamos Zarasų, Ukmergės, Utenos ar Ro
kiškio apylinkėse. O juk šios paminėtos vietovės įeina į tą istori
nėmis dulkėmis apneštą sritį, kurioje pradėjo plakti lietuvių 
tautos širdis, susiformavo jos ašis — buvo tiesiog tautos gimimo 
lopšys. « Kas Romai buvo Campagna Romana, Lenkijai Goplano 
ežerų sritis, o Šveicarijai Keturių Kantonų apylinkės, tas Lietuvai 
tą pačią prasmę turėjo Neries baseino žemesnioji dalis »18. Gi 
latvių istorikas Stalšans rašo : «Jeigu kuriame nors nutautin
tame krašte upių, ežerų, kalnų, didesnių miškų ir t. t. pava
dinimai yra pasilikę, bet apgyventų sodybų ir pavardžių pava
dinimai svetimi, nutautinimas buvo įvykęs anksčiau. Jeigu 
sodybų ir pavardžių pavadinimai yra pasilikę seni, nutautinimas 
yra įvykęs netolimoje praeityje »19. Gudijoje gi randame ne tik

16 Palygink : Marija Gimbutas, The Balts, Didžioji Britanija 1963.
17 K. Pakštas, Gudijos santykis su Lietuva, žr. Aidai, 1965, 3 nr., 

120 psl.
18 A. Sujkowski, Geografja ziem dawnej Polski, 1918, 436 psl.
19 K. Stalšans, Rusų, lenkų ir vokiečių mokslininkų tyrinėjimai apie 

lietuvius ir latvius Polocko krašte, žr. Karys, 1957, 2 nr. 55 psl.
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lietuviškai skambančius upių, vietovių pavadinimus, bet ir pavar
des. Žinoma, daugiau ar mažiau tie pavadinimai bei vardai yra 
slaviškai iškraipyti, bet jų tikroji kilmė lietuviška.

Štai Gudijoje ar aplinkinėse srityse plaukia upės, kurių vardai 
nieko nesiskiria nuo Lietuvos upių: Beržinė, Įpūtis, Lovatė, 
Protva, Oka, Ugra, Desna. Arba vietovės : Saražas, Možaiskas, 
Viazma, Tvėrė, Vitebskas ir t. t. Net pačios Gudijos sostinės 
Minsko pašonėje stovi lietuviškais vardais kaimai: « Sula pradeda 
tekėti greta Usos ... Aukštupio apylinkėse gausu kaimų lietu
viškais pavadinimais: Litva, Žmuidiaki, Skirmontovo »20. «Ne
muno krante už tilto dunkso Zamčiščių smėlio kauburiukai. 
Tenai, kaip man senelis pasakojo, kadaise stovėjusi Lietuvos 
kunigaikščio Algirdo pilis ... Vaga dar ir dabar gerokai žymi »21. 
Pakrantėje «išsimėtęs kaimelis keistu vardu — Šaudina ... Klau
siame pirmą pasitaikiusį žmogų, kodėl čia Šaudina. Žmogelis 
išplečia akis : Šaudina ir tiek. Ar lietuviai čia negyvena? Ne, 
dabar nėra ... Tiesa, atsimenu, mano senelis šiek tiek lietuviškai 
mokėjo. O jūsų pavardė? — susidomime. Pavardė ... Gražulis. 
Paliekame Šaudiną, kurioje kadaise lietuvių gyventa ... »22. Antai 
tokios už Naugarduko tekančios Servečio upės intakai skamba 
šitaip : Niauda ir Rūta. Ščėrsų kaimo viena dalis vadinasi Dai
nos. «Gaujos vietovardžiai liudija, kad čia visai neseniai buvo 
tikroji Lietuva. Štai Gaujos paupio kaimai: Bekėnai, Dainuva, 
Baltutė, Dailydės, Dediuliai, Stalgonys, Kaziuliai, Skreičionys, 
Deveniškių miestelis, Gudeliai, Pagaujėnai, Šiaudžiūnai, Girdžiū- 
nai, Vaškeliai... Gaujos intakų vardai: Zarinė, Žižmelė, Verseka, 
Dokupė, Klevą, Lintupė, Jakūnė, Apytė ... » 23.

K Būga sako, kad ir Sčėros upės vardas yra sugudintas 
senas aistiškas vardas Skėrija, artimas Skarai, senam Prėgliaus, 
Rytprūsių, upės vardui. Nuo Minsko ligi Naugarduko nutysę 
gausūs lietuviškieji vietovardžiai rodo, kad čia lietuviška žemė. Į 
šiaurę nuo Minsko esančiame Radoškovičių valsčiaus inventoriuje 
kalbama apie lietuvišką Rokantiškių kaimą. Polocko arkivysku
pijos 1618 m. sąrašuose randamos tokios lietuviškos pavardės :

20 V. Matutis, Nemuno vingiuose, Vilnius 1959, 20 psl.
21 Ten pat, 16 psl.
22 Ten pat, 36 psl.
23 S. Kolupaila, Nemunas, Chicaga 1950, 52 psl.
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Bakšta, Dirmantas, Dailidė, Eismantas, Galiūnas, Litvinas, 
Miškūnas, Ramša, Ražonis, Salygą, Šagūnas, Takūnas, Teliūnas, 
Triškėnas, Tojūnas, Ražekas, Ramša 24. Archeologas Tarasenka 
sako, kad Gudijoje esantieji piliakaliniai yra tokie pat, kokie 
randasi Lietuvoje. Taigi tų piliakalnių statytojai turėjo būti 
tie patys žmonės. Kitas tyrinėtojas Liaudanskis teigia, jog 70% 
ištirtų piliakalnių Smolensko srityje priklauso Lietuvos piliakal
nių grupei. Mūsų kalbininkas Būga rado 41 baltišką upių pava
dinimą Minsko srityje, 38 Smolensko ir 22 Vitebsko srityje. 
Būgos teigimu ligi VI amžiaus po Kristaus lietuviai gyveno dabar
tinėse gudų žemėse. Rusų istoriko Meliajevo teigimu Polockas 
stovi lietuvių žemėse. Statistikas Lebedkinas 1861 m. Minsko 
apskr. rado 7858 lietuvius, Pinsko — 5.309, Borisovo — 19.082. 
Jau minėtas Tarasenka sako, kad sekant rusų archeologų daviniais 
lietuvių kultūros sritis prasideda nuo Oršos ir eina į vakarus 
per visą Gudiją2S. Černihovo gubernijos statistinio komiteto 
1866 m. užrašuose nurodomas Lakotovos kaimas, kurio gyventojai 
kalba savotiška kalba — tam tikras lietuvių kalbos mišinys su 
ukrainietiška. Ištisa sritis arti Možaisko iki pat I pasaulinio 
karo buvo dar vadinama Litva.

Kitos uždarų rytinių baltų sodybų salos prie Smolensko, 
Vitebsko, Polocko, Minsko buvo išsilaikiusios iki XIX amžiaus»26. 
J. Vėgėlis mini, kad I pasaulinio karo metu, atliekant topografinius 
uždavinius Polocko ruože, aptiko daug lietuviškų bei latviškų 
vietovardžių. Disnos, Minsko, Slucko ir Lietuvos Brastos ruože 
tekę jam sutikti daug vietos žmonių kalbančių lietuviškai, o 
raštuose matyti daug lietuviškais vardais vietovių: Vanagai, 
Stakliai, Vyčiai, Palikuonys, Daubuva, Girai, Dubė, Gojus, 
Brasta, Plynė, Smelta, Pasodė, Sala, Lukšte, Patrakę. Disnos, 
Minsko ir Xaugardėlio ruože kai kurias vietas žmonės vadina 
kalnica. Tai buvusios lietuviškųjų pilių vietovės — piliakalniai. 
Kai 1917 m. lietuviai pradėjo organizuoti lietuviškus karinius 
dalinius irstančioje rusų armijoje, į tuos dalinius pasisiūlė

24 Iv. Stalšans, Rusų, lenkų ir vokiečių mokslininkų tyrinėjimai 
apie lietuvius ir latvius Polocko krašte, žr. Karys, 1957, 2 ur., 55 psl.

25 Gimtasis kraštas, 1 nr. 1934.
26 Z. Ivinskis, Pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas ir jo palikimas,

žr. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Metraštis I t. Roma 1965,
60 psl.
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stoti vyrai kilę iš tolimų Gudijos vietovių. «Labai nustebau 
... daugumas jų buvo kilę nuo Minsko, Polocko, Slucko, Lietuvos 
Brastos ... .Tie labai norėjo stoti į lietuvių pulkus, į savo, kaip 
jie kalbėjo. Kiti savo lietuviškumą įrodinėjo net pavardėmis, 
kurių tarpe buvo : Šukevič, Oginski, Smilgevič, Kailin, Pileckij, 
Krevin, Baltakevič, Bubeževič, Druskevič ir kiti. Jie tvirtino, 
kad jų seni tėvai dar kalba lietuviškai »27.

Panašių davinių yra žymiai daugiau. Tačiau ir šių, čia pami
nėtų, užtenka pateisinti teigimui, kad gudus į Lietuvos pusę 
traukia nutautinta, bet dar ne visai užgesus lietuviška širdis ; 
traukia lietuviškas kraujas, nors jau ir atmieštas slavizmu. Gudai 
ieško savęs. Jų dvasia nerimsta nustojusi buvimui pagrindo. 
Klaiki dvasinė dykuma įsiviešpatauja gimtosios kalbos nusto
jusiuose žmonėse, nes kartu su ja prarandami turėti dvasios 
lobiai (tautosaka plačiąja prasme); prarandami syvai, kuriais 
šimtmečiais mito ir lieka tuštuma. Žmogus nieko tiek nebijo, 
kiek tuštumos. Šitokie žmonės lieka abejingi dvasiniams polė
kiams, nekūrybingi; pasidaro užsidarę, pikti, egoistiški, prieka
bingi. Tai galima pastebėti nutautintose lietuviškose srityse 
rytuose, pietuose ir vakaruose. Žmogaus nutautinimas yra žmo
gaus užmušimas ne fizine, bet dvasine prasme. Šie « užmuštieji», 
ieškodami savęs, dažnai ieško to, kas mums atrodo neįmanoma ar 
net juokinga.

Šia prasme suprantamas gudų užsimojimas savintis visą 
Lietuvos praeitį ir net lietuvių tautą. Tai savotiškas bandymas 
grįžti prie savos kilmės šaltinio. Suprantama, čia yra ir iš viršaus 
primestų politinių tikslų. Gudai jau nuo caristinės Rusijos laikų 
yra naudojami priekalo vietoje, ant kurio rusiškas kūjis triuškina 
lietuviškumą. Gudai yra žaizdras tirpinti lietuviškam plienui 
iš kurio gaminamas rusiškas lydinys — pirma lietuviai sugudi- 
nami, o paskui gudai surusinami. Pirmieji stumiami į Lietuvos 
sritis, o rusai slenka į turėtas gudų sritis (pavyzdžiui Smolenskas). 
Kiek mažiau panašų metodą vartojo ir lenkai Vilnijos lenkini
mui — per sugudėjusius lietuvius spartesnis procesas sulenki- 
nimui.

Tačiau ir be šio, iš viršaus primesto tikslo, didelėms masėms

27 J. Vėgėlis, Lietuvos pakraščių lietuviškumas, žr. Draugas, 1952.IV.
22 d.
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lietuviškos kilmės gudų, ypatingai iš vakarinės Gudijos sričių, 
visai natūralu, kad jų žvilgsnis nukreiptas į savo tikrąją tėviškę 
Lietuvą ir savos tautos branduolį — lietuvių tautą, su kuria 
juos dvasios gelmėse jungia slavizmo klodu prislėgti ryšiai. Tik 
šitas žvilgsnis turėtų būti ne slaviškas, bet lietuviškas ir va
dovaujamas ne rusų imperialistų inspiracijų, bet lietuvių tautos 
interesų, kokius iš tikrųjų privalėtų turėti daugybė gudų atsižvel
giant į jų kilmę. Gi tiems gudams, kurie laikosi iš viršaus primesto 
nusistatymo Lietuvos atžvilgiu, tenka priminti, kad Juodosios 
ar Baltosios Busijos terminas tepradėtas vartoti apie XIV amžių 
ir tik XVIII amžiuje susidarė dabartinis etnografinis vienetas 
— lietuviškai Gudija. Tuo tarpu Lietuvos vardas kronikose ir 
metraščiuose figūruoja nuo 1009 metų, kada Quedlinburgo An- 
nales Quedlinburgenses mini Litua. O kas liečia Lietuvos kuni
gaikščius, tai žinoma, kad Gediminas pasirinko sau titulą: Rex 
Lithuanorum et multorum Ruthenorum, bet ne atvirkščiai, o 
Algirdas jautėsi toks galingas paskelbdamas šūkį: Visa Rusija 
turi priklausyti Lietuvai (ne Gudijai).

Praeities planai. — Nors ir labai plėšri buvo caristinė Rusija, 
tačiau dar jos laikais nedrįsta nuneigti, kad Suvalkai, Seinai, 
Augustavas, Gardinas, Lyda, Smurgainys, Pastoviai, Brėslauja 
ir plačios šių vietovių sritys yra lietuviškos žemės. Istorinės Lie
tuvos galybės garsai dar tebebuvo girdimi tuometinių galiūnų 
sostuose. Rusų kunigaikštis A. Gercenas rašo : «Vainikavimo 
metu jis (caraitis) ėjo šalia išblyškusio Mikalojaus, suraukęs 
pasišiaušusius šviesiai geltonos spalvos antakius, lietuviškosios 
gvardijos munduru su geltona apikakle » 28.

Tos pat praeities veikiamas Turkijos sultonas ilgus metus 
viešuose diplomatų priėmimuose laikydavo šalia Rusijos pasiun
tinio tuščią kėdę, kurioje turėjo sėdėti didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos atstovas. Mūsų savisaugos dalinių vyrai, II pasaulinio 
karo metu, Gudijos ir Ukrainos plotuose yra užėję kaimų, kurių 
gyventojai reikšdavo šiltų simpatijų lietuviams. «Mano asmenine 
nuomone, rusų tautoje (ne rusų valdininkuose Lietuvoje) iš seno 
buvo tam tikrų simpatijų lietuvių tautai, čia, be abejo, turėjo 
įtakos ir tai, kad Lietuvos kunigaikščių laikais, Lietuvai valdant

28 A. Gercenas, Praeitis ir godos, I tomas, Vilnius 1958, 79 psl.
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didžiulius rusų ir ukrainiečių gyvenamus plotus, tose srityse 
mokėta visais atžvilgiais humaniškai elgtis »29.

Po paskutinio Lietuvos ir Lenkijos padalinimo, rusai užgrobda
mi Lietuvą, jai dar pripažino plačias sritis. Tai matyti iš paskelb
to tuometinio Lietuvos generalgubernatoriaus Repnino manifesto : 
« Lietuvos didžioji kunigaikštystė dalijama į 3 dalis, kurių valdžios 
vietovės yra Vilniuje, Gardine ir Kaune. Pirmajai priklauso pavie
tai : Vilniaus, Užnerio, Ašmenos, Breslaujos, Lydos ir Trakų ... 
Antrajai: — Gardino ligi Nemuno imtinai, ligi didžiojo vieškelio 
nuo Gardino į Balstogę, Chorosčiaus ir Vasilkovo, Naugarduko, 
klaninio, Valkavisko ir Brastos, prijungiant šiam pastarajam 
buvusį Pinsko pavietą ..., o trečiajai: — Kauno ligi Nemuno, 
Ukmergės, Upytės ir Žemaitijos žemė»30.

Kunigaikštis Oginskis, karštas didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos atstatymo šalininkas, kūrė projektus ir siūlė carui 
Aleksandrui atkurti Lietuvą. Oginskio plane buvo siūloma Lie
tuvos kunigaikštija su sostine Vilniuje ir susidedanti iš Kauno, 
Minsko, Mogiliavo, Vitebsko, Voluinės, Podolės, Kijevo gubernijų 
ir Balstogės bei Tarnopolio sritimis. Caras tada dar titulavosi 
Didžiosios Lietuvos ir Žemaitijos kunigaikščiu. Jei ne kitos poli
tinės bėdos užpuolusios Rusiją, gal būtų buvę padaryta kokių 
nors žygių, nes šiam Oginskio planui buvo palankių balsų rusų 
sferose. Tam reikalui jau buvo : «Mykolas Oginskis su Liudviku 
Plateriu ir Ksaveru Liubeckiu surašę Lietuvos konstitucijos 
projektą ir įteikė carui Aleksandrui I »31.

Napoleonui įkūrus Vilniuje laikinąją Lietuvos vyriausybę, 
į jos dispoziciją įėjo Vilniaus, Gardino, Minsko ir Balstogės guber
nijos. Buvo numatyta lietuviška tautinė gvardija iš 4 raitelių 
ir 5 pėstininkų pulkų, o vidaus tvarkai palaikyti numatyta 
suorganizuoti 6 batalionus žandarmerijos. Tautinei gvardijai 
iš Vilniaus gubernijos 3000 vyrų, Minsko — 3000, Gardino — 2500 
ir Balstogės — 1500. Napoleonui karą prakišus, baigėsi ir numa
tytos Lietuvos atkūrimas. Taip pat dar prisimintina, kad kai 
Rusija buvo įsivėlusi į karą su Napoleonu, tai tuometinis Rusijos

29 V. Šliogeris, Antanas Smetona, atsiminimai, Clevelandas 1966, 
168 psl.

30 Lietuvos TSR istorijos chrestomatija, Kaunas 1964, 67 psl.
31 K. Bielinis, Dienojant, atsiminimai, New Yorkas 1958, 405 psl.
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caras Aleksandras I galvojęs, kaip geriau nustatyti lietuvius prieš 
Napoleoną. Tai buvo svarbu todėl, kad Lietuva randasi ant strate
ginio kelio. Per Lietuvos teritoriją Nepoleonas žygiavo į Maskvą. 
Caras galvojęs atstatyti didžiąją Lietuvos kunigaikštiją su sostine 
Vilniuje, nes kunigaikštijos atstatymas Rusijos globoje padarytų 
galą simpatijoms Napoleonui.

Rusijos caras, pradėdamas su vokiečiais 1914 m. karą, Peter
burge iškilmingai paskelbė, kad karą laimėjus, Rusijos vakarinių 
pakraščių tautoms bus suteikta plati autonomija. Karui tęsiantis, 
1916 m. prie vyr. karo vado būstinės, O.G.U. skyriuje buvo suda
ryta gen. Potapenko specialistų komisija busimųjų autonominių 
sričių sienoms nužymėti. «1914-1918 m. karo metu, Rusijos 
vyr. karo būstinėje Mogiliavo mieste, imperatoriaus asmeninės 
kanceliarijos skyriuje buvo labai svarbių raštų, jų tarpe — byla 
žadėtosios autonomijos vakariniams kraštams. Ten buvo išdėstytas 
reikalas suteikti autonomiją Suomijai, Estijai, Latvijai, Lietuvai 
ir Lenkijai. Apibūdinant Lietuvos reikalą ten buvo pasakyta : 
«Lietuva išskiriama iš buvusios Lietuvos-Lenkijos respublikos. 
Sienos būsimai Lietuvos autonominei sričiai, juridiškai imant, 
turėtų priklausyti senosios, t. y. 1667 m. Andriušavos sutartimi 
priimtos (1772 m. Rusijos panaikintos), pramatant tačiau gali
mybę palikti Rusijos plote šešetą rytinių apskričių, kurie jau 
žymiai kolonizuoti rusais »32.

Kai 1918 m. vokiečiai užėmė Pułtuską, nemaža lietuvių įjungė 
į administracinį darbą. Vokiečiai pripažino lietuvių komitetą 
su teise išduoti lietuviams pasus. Gen. V. Grigaliūnas, prisimin
damas tuos laikus, rašo : «Teritorijos mums taip pat nepašykštėta : 
be Vilniaus, Kauno, Suvalkų ir Gardino gubernijų, kurias rusai 
vadino Sievero-Zapadnyj Kraj (šiaurės-vakarų kraštas), vokiečių 
komendantas į Lietuvos plotą įjungė dalį Mogiliavo, Minsko ir 
Vitebsko gubernijų »33. Vokiečiai komiteto išduotus pasus pri
pažindavo ir tvirtindavo. Taigi ir koks nors ruskelis iš Vitebsko 
ar Mogiliavo gubernijų tapdavo Lietuvos piliečiu.

Kai I pasaulinio karo pabaigoje vokiečiai su revoliucine Rusija 
tarėsi Lietuvių Brastoje dėl taikos, tai čia labai svarbią rolę,

32 J. Vėgėlis, žr. Draugas, 1952.III.30 d.
33 V. Grigaliūnas-Glovackis, Kaip 1918 m. lietuviai užėmė Poltavą,

žr. Lietuvių Dienos, 1960, 4 nr.



vaidino busimoji Lietuva. Kunigaikštis Isenbergas ir gen. Freytagas 
lietuvių tarybai Vilniuje aiškino, kad jeigu lietuviai nesiglaus prie 
Vokietijos, tai generalinis vokiečių štabas kirs Lietuvą per pusę 
ir Vokietijai reikalaus sienos Gardinas-Kaunas-Daugpilis. Vokie
čiai nesirūpinsią Lietuvos gyventojų likimu į rytus nuo tos lini
jos 34. Taigi tuometiniams vokiečiams pusė Lietuvos buvo Gar- 
dino-Kauno-Daugpilio linija.

Kai galiausia Lietuvių Brastoje 1918 m. vokiečiai su rusais 
susitarė dėl buferinių valstybių (dėl ko Trockis vokiečius išvadino 
plėšikais), Lietuvos plotui buvo numatytos Vilniaus, Kauno, 
Suvalkų ir pusė Gardino gubernijos. Vokiečiai šitose ribose buvo 
pagaminę žemėlapį Ostgrenze eines vom Deutschen Reich am 23.
111.1918 anerkannten Königreich Litauen. Kaizerio Vilhelmo ypa
tingas patikėtinis ir okupacinės vokiečių valdžios Lietuvoje 
viršininkas Zimmerle su didžiosios Lietuvos kunigaikštijos idėja 
klabino kaizerio kanceliarijos duris. Kaizeriui idėja patiko, tik 
jis norėjo, kad tos kunigaikštijos soste atsisėstų jo anūkas. Tik 
vokiečių parlamento pirmininkas Erzbergeris nelabai norėjo tos 
kaizerio anūko įpėdinystės 35.

1919.I.1 d. gudų komunistų konferencija paskelbė kurianti 
Gudijos valstybę iš Minsko, Gardino, Mogiliavo, Smolensko ir 
Vitebsko gubernijų. Visa Vilniaus gubernija nebuvo įtraukta, 
bet palikta Lietuvai. Tų pat metų vasario 18-20 d. Lietuvos 
komunistų partijos suvažiavimas paskelbė Lietuvos ir Gudijos 
susijungimą. Kapsukas aiškino, kad Lietuvai priklauso Kauno, 
Suvalkų, Vilniaus gubernijos. Neaiškus jam buvęs Gardino guber
nijos likimas. Gana būdingas Lietuvos atžvilgiu buvo ankstyvasis 
lenkų nusistatymas. 1917.V.22 d. dvylika lenkų politinių partijų 
išleido pareiškimą būsimos Lietuvos atžvilgiu. Tame pareiškime 
sakoma, kad tos politinės partijos, prisikėlusios Lenkijos valstybės 
gyventojų vardu reikalauja nepriklausomos Lietuvos valstybės 
didžiosios Lietuvos kunigaikštijos žemių apimtyje36. Taigi, iš
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34 P. Scheidemann, The Making of New Germany, II tomas, New 
Yorkas 1929, 101 psl.

35 K. Žukas, Žvilgsnis į praeitį, atsiminimai, Chicaga 1959, 419 psl.
36 G. W. Prother, Russians, Poland, Lithuania and White Russia,

Londonas 1920, 142 psl.
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pradžių lenkai siūlė atstatyti Lietuvos kunigaikštiją, o paskui 
jie patys pagrobė Vilnių, už kurio pripažinimą Lenkijai, kaip 
niekui1 nieko, pasiūlė lietuviams padėti atimti iš latvių Liepoją 
ir prijungti ją prie Lietuvos. Kad kąsnis būtų riebesnis — pridėjo 
Daugpilį37.

Amerikiečiai Europos reikaluose mažai susigaudę, o tuo labiau 
jiems buvo neaiškus Lietuvos reikalas. Bet vis tik 1917 m. Wil- 
sonas paskyrė Isaiaho Bowmano vadovaujamą komisiją paruošti 
medžiagą taikos deryboms. Ta komisija rekomendavo jungtinę 
Lietuvos-Lenkijos valstybę. Lietuvai ta komisija puvo numa
čiusi 132,000 kv. km. plotą su virš 6 milijonais gyventojų, 
prijungiant prie Lietuvos didelę dalį Rytprūsių. «Amerikiečių 
taikos delegacija taikos konferencijai Paryžiuje 1919.1.21 d. 
įteikė 203 raportus (Inquiry), kurių viename sakoma, kad Lietuvą 
ir Lenkiją jungia istoriniai ir ekonominiai ryšiai, bet Lenkija 
Lietuvai privalėtų pripažinti teisę valdyti Vilniaus, Gardino, 
Minsko sritis»38. Iš lietuvių pusės J.A.V. sekretoriui Colby 
1920.IV.3 d. J. Vileišis įteikė raštą ir žemėlapį, nusakantį atsta
tomos Lietuvos valstybės sienas. Tos ribos pietuose atsirėmė į 
Bugą prie senovinės jotvingių sostinės Drohičino ir pro Pru- 
dėnus, Baranovičius, Maladečiną ėjo ligi Drujos prie Dauguvos.

Bet, kadangi pagrindinę rolę lošė anglai ir prancūzai, tai 
amerikiečių projektai nedaug svėrė. Anglams lietuviai buvo maža 
tautelė. Ryprūsiai — germanizuoti, Vilnija — lenkiška, todėl 
jiems atrodė geriausia atkurti didelę galingą Lenkiją « suteikiant 
jai apie 100 km Baltijos pajūrio su Klaipėdos uostu»39. Anot 
Vaižganto : «kapitalistams prireikė atsverti Vokė, na, ir ėmė 
sudaryti — Didžiąją Lenkiją. Įmasino tą, na, tikrai, nelaimingą 
kraštą į didžiąsias avantiūras ... sužadino apetitus »40.

Anglų istorikų nuomonė apie Lietuvos ribas nebuvo labai 
bloga. 1920 m. anglų užsienio reikalų ministerijos ekspertai savo 
studijoje Russians, Poland, Lithuania and White Russia priskiria 
prie Lietuvos net Lietuvos Brastą pietuose. Anglų istorikų pra

37 M. Biržiška, Dėl mūsų, Vilniaus, atsiminimai, II dalis, Londonas 
1962, 231 psl.

38 V. Širvydas, Lietuva amerikiečiuose I pasaulinio karo metu, 
žr. Aidai, 1965 m., 8 nr.

39 M. Urbšienė, Klaipėdos krašto istorijos paraštėje, 1935, 8 psl.
40 Vaižgantas, Lenkų okupuotame Vilniuje, Vilnius 1922, 138 psl.
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matyta Lietuva galėjo turėti apie pusšešto milijono gyventojų. 
Tačiau anglų istorikų rekomendacijos bei tyrinėjimai labai sky
rėsi nuo to meto anglų politikų pareiškimų bei planų.

Prancūzų nuomonė apie Lietuvą ligi maždaug 19 amžiaus galo 
buvo gana objektyvi. Jie lietuviškomis žemėmis laikė plotus tarp 
Dauguvos ir Nemuno. Lietuviškas pajūris jiems buvo nuo Lie
pojos ligi Karaliaučiaus, o į rytus lietuviškomis žemėmis laikė 
ir Vitebsko guberniją. Tačiau po 1 pasaulinio karo, lenkų įtakoje, 
prancūzų nuomonė pasikeitė. Ruošiant taikos sutartį, prancūzai 
paskyrė žymiausių mokslininkų Europos reikalams studijuoti. 
Lenkijos reikalui teko keli žymūs mokslininkai, kurie Lenkijos 
interesus rėmė lenkų dvarininkais. Kur yra lenkų dvarininkai — 
ten ir turi būti Lenkija. Biednuomenė nevaidino rolės.

Lietuvos klausimą nagrinėti buvo pavesta kalbininkui A. 
Meillet, kuris apie Lietuvą žinojo tiek, kiek jam lenkai pasakojo. 
Apie Lietuvos ribas jis beveik nieko nepasakė, bet priskiria len
kams Suvalkus, o lietuvius, latvius ir gudus siūlė sujungti į fede
raciją, kuri sueitų į sąjungą su Lenkija. Lietuvos riboms nustatyti 
Meillet pasiūlė sudaryti komisiją. Šitokius vargingus davinius 
ant taikos stalo patiesė vienas profesorius, o į taikos konferen
ciją pačių lietuvių delegacija nebuvo įsileista. Vėliau, žinoma, 
reikalai vystėsi plačiau.

Didysis Vilniaus seimas 1905.XII.4-5 d. priėmė rezoliuciją : 
«Reikalauti Lietuvai autonomijos su seimu Vilniuje... Toji 
autonomiška Lietuva turi būti sudėta iš dabartinės etnogra
fiškos Lietuvos, kaip branduolio, ir tų pakraščių, kurie dėl ekono
miškų, kultūrinių, tautinių arba kitų priežasčių traukia prie to 
branduolio ir kurių gyventojai priklausyti prie jo norės »41. Bū
dinga, kad Vilniaus seime dalyvavo atstovai iš Gardino guberni
jos — barzdoti ūkininkai.

Konkrečiau dėl būsimos Lietuvos pasisakė 1917 m. Berne 
įvykusi lietuvių konferencija, kurios priimtoje rezoliucijoje nuro
doma, kad etnografinės Lietuvos apimtin įeina «visa Kauno ir 
Suvalkų gubernijos, Balstogės apskrities šiaurė su Balstoge, 
Gardino, Slanimo, ir Valkavisko ištisos apskritys, istoriniai visuo
met priklausiusios Lietuvai. Toliau Lietuvai turi priklausyti 
Vilniaus gubernija be Vileikos ir Dysnos apskričių. Be to, Alūkstos

41 S. Kairys, Tau, Lietuva, atsiminimai, Bostonas 1964, 92 psl.
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apskritis Kurše iki Dauguvos upės kranto. Numatyta reikalauti 
Lietuvai Liepojos uosto ... Jeigu latgaliai prisidėtų prie Lietuvos 
valstybės, tai jiems duoti... savivaldos autonomiją »42.

Lozanos pavergtųjų tautų kongrese 1916.VI.27-30 d. lietuvių 
delegacija pareiškė, kad bus atstatoma didžioji Lietuvos kuni
gaikštija su jos ribose anksčiau gyvenusiomis tautomis. 1921.V. 
20 d. Tautų Sąjungos įgaliotinis Hymansas siūlė sudaryti fede- 
ralinę Lietuvos valstybę iš Vilniaus ir Kauno kantonų. Federa
cijos sostinė turėjo būti Vilnius. Oficialios kalbos — lietuvių ir 
lenkų. Lietuva projektą priėmė kaip derybų bazę, bet lenkai 
nesutiko. Lenkai atmetė ir antrą pataisytą projektą.

Su antrojo karo pašvaistėmis vėl pasirodė naujų planų, šį 
kartą daugiausia iš vokiškų stalčių. Vienas iš jų Kleisto, va
dinamo Ribentropo biuro šefo. «Apie dr. Kleist buvau daug gir
dėjęs. Dar Lietuvos nepriklausomybės laikais jis lankėsi Kaune 
su kažkokia politine misija. Tada Kaune buvo kalbama, kad dr. 
Kleist kažkam prasitaręs, kaip ateityje vokiečiai norėtų sutvarkyti 
Rytų Europos žemėlapį, būtent, Lenkija turėtų būti susiaurinta 
iki savo etnografinių sienų, o į šiaurę nuo Lenkijos turėtų būti 
sukurtos dvi didelės valstybės : Grosslitauen ir Grossfinland — 
Didžioji Lietuva ir Didžioji Suomija. Į Lietuvą turėtų įeiti ne 
tik etnografiniai lietuvių plotai, bet ir Latvija ir Gudija»43.

Prieš prasidedant II pasauliniam karui, vokiečiai planavo iš 
Lietuvos, Latvijos ir Gudijos sukurti naują Baltų valstybę (Bal
tenland). Tačiau užėmę šiuos kraštus pavertė Ostlandu. Vokiečiuose 
būta dar vieno plano : padidinti Lietuvos teritoriją prie Dauguvos, 
priskiriant prie Lietuvos sritis ligi Drujos.

Būdingas šiuo atžvilgiu ir sovietų laikymasis. Nors sovietai 
sako, kad dabartinės okupuotos Lietuvos sienos rytuose nusta
tytos visiems amžiams, tačiau jų žemėlapiuose dažnai Lietuvos 
plotai žymimi etnografinėse ribose, vedant Lietuvos sienas ta 
riba, kokia buvo nustatyta 1920 metais sutartyje su Maskva.

Trumpai peržvelgę ryškesnius buvusius planus iš vienos pusės, 
dabar pažiūrėkime į kelis iš kitos pusės. «Dr. Jurgis Gerulis, 
kilimo iš Klaipėdos krašto ... buvo ryšininku tarp vokiečių kariuo

42 Ten pat, 254-255 psl.
43 S. Raštikis, Kovose dėl Lietuvos, kario atsiminimai, II dalis,

Los Angeles 1957, 165 psl.
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menės ir nacių partijos, kartą prasitarė, kad lietuviai galį būti 
iškeldinti kur nors prie Volgos arba Krymo. Toks vokiečių planas 
iš tikrųjų buvo. Jį paruošė Hitlerio pavestas Kosenbergas... 
Pagal tą planą (1941.IV.2) iš Lietuvos ir kitų Pabaltijos kraštų 
turėjo būti iškelta prie Volgos inteligentija ir sumaišyta su vokie
čiais, kurie ten gyveno dar caristinės Rusijos laikais. Lietuvoje 
gi turėjo būti apgyvendinti vokiečiai. Tam paruošti buvo suda
rytas Ostlando komisariatas »44. Vokiečiai I pasaulinio karo metu, 
užėmę Lietuvą, kūrė planus, kaip ją kolonizuoti ir suvirškinti 
germanizmo katile. Prof. F. Lecijus paruošė planą : « Iškelti 
kuone du milijonus stiprių Lietuvos kaimiečių, gyvenančių Kauno, 
iš dalies Vilniaus, Gardino bei Suvalkų gubernijose, nėra prasmės ». 
Siūlė steigti mokyklas su vokiečių kalba, dvarus atiduoti vokie
čiams, o kaimiečius iš lengvo pratinti prie vokiečių ir vokiškumo. 
« Tuojau pat negalima lietuvių prievarta germanizuoti. Jų ramus 
tautiškumas neturi būti sutrukdytas. Šiaip ar taip, laikui bėgant, 
jie neverčiami taip apsipras su vokiečių dvasia, kad maždaug 
po 100 metų jų kraštą kaip lygiateisę provinciją bus galima pri
jungti prie Prūsijos »45.

Caristinės Rusijos sferose, ypatingai po 1863 m. sukilimo, 
buvo planuojama Lietuvą kolonizuoti rusais. Bet ši kolonizacija 
buvo vykdoma ne kompaktine mase. Visai kitaip buvo sugalvojęs 
Stolypinas, «ilgus metus buvęs bajorų vadas, turėjęs čia dvarą 
(Kauno gubernijoje), tapęs Kusijos ministeriu pirmininku, buvo 
sumanęs Kauno guberniją per vidurį perskelti plačia rusą kolo
nistų apgyvendinta juosta ir tuo būdu ją padalyti į dvi dalis »46. 
Turint mintyje, kad tuometinė Kauno gubernija apėmė didelius 
šiandieninės Lietuvos plotus, labai aišku, koks būtų buvęs pada
rytas skaudus piūvis, jeigu tas planas būtų įvykdytas. Norėta 
«apsodinti rusais (gudais, ukrainiečiais, maskoliais) Lietuvos 
Paprūsę, kad, karui kilus su Vokietija, Rusijos vyriausybė ir 
kariuomenė pačiame valstybės pasienyje turėtų daugiau pati
kimų žmonių » 47. Bet karas su Japonija ir po to vykęs suiručių 
laikotarpis nubloškė Lietuvos kolonizavimo planus į šoną.

44 A. Steponaitis, Tėvynėje ir pasaulyje, New Yorkas 1962, 233 psl.
45 Lietuvos T.S.R. istorijos chrestomatija, Vilnius 1964, 124 psl.

46 K. Bielinis, Dienojant, atsiminimai, New Yorkas 1958, 422 psl.
47 K. Grinius, Atsiminimai ir mintys, II d., Chicaga 1962, 101 psl.
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II. Vilniaus krašto lietuviškumas

Lietuvos valstybės teritorijos mažėjimas. — Šios trumpos sta
tistikos tikslas duoti bendrą vaizdą, kaip amžių eigoje didėjo 
ir mažėjo Lietuvos valstybė ligi mūsų dienomis jos sienos priar
tėjo prie Vilniaus vartų.

Mindaugo laikų Lietuva apėmė apie 200.000 kv. km. Lietu
vių gyvenami plotai siekė apie 50 km į pietvakarius nuo Minsko. 
Vilnius tada buvo maždaug viduryje lietuvių apgyventų plotų. 
Gedimino laikų Lietuva siekė ligi 350.000 kv. km Algirdo lai
kų — apie 700.000 kv. km, o Vytauto laikais — apie 930.000 kv. 
km., kas šiandien sudaro apytikriai Vokietijos ir Praneūzijos teri
toriją kartu. Vytauto valdytuose plotuose dabar gyvena apie 90 
milijonų žmonių.

Pirmojo padalinimo metu Rusija atplėšė nuo Lietuvos vals
tybės apie 85.000 kv. km. Antrojo padalinimo metu apie 117.000 
kv. km. Trečiojo padalinimo metu nuo Lietuvos buvo atplėštos 
likusios žemės rytuose, o pati Lietuva padalinta į tris gubernijas. 
Lietuvos skirstymas gubernijomis buvo vykdomas kelis kartus, 
kol galiausia ilgiau apsistota prie šios sudėties : Vilniaus, Kauno, 
Gardino ir Suvalkų. Kai 1840 m. caras uždraudė oficialiuose 
raštuose vartoti Lietuvos vardą, rusų istorikų ar mokslininkų 
veikaluose ligi pat 1914 m. karo tos keturios gubernijos buvo 
vadinamos lietuviškomis gubernijomis. Bendras etnografinės Lie
tuvos plotas buvo apie 105.000 kv. km.

1920 m. sutartimi su Maskva, nepriklausomai Lietuvai dar 
buvo pripažintos nemažos sritys į rytus nuo Vilniaus, nors su 
jau gerokai apkarpytomis tikrosios Lietuvos sritimis, kurios dar 
caro laikais buvo laikomos Lietuva. R. Skipitis savo atsiminimuose 
nurodo, kad pasirašius sutartį su sovietais (1920), jam teko lan
kytis Vidžiuose, kur atvyko trys žilagalviai seneliai iš Šarkauščinos 
su prašymu, kad Lietuvos siena butų pastūmėta toliau į rytus, 
nes «vietos gyventojų nusistatymas esąs visai aiškus : priklau
syti Lietuvai, o ne Sovietų Rusijai. Tas delegacijos vadas nu
rodė ir kokiu ruožu turėtų eiti Lietuvos rytų siena nuo šiaurės 
į pietus. Kiek prisimenu, jis kalbėjo taip : « Lietuvos siena šiaurėje 
turėtų prasidėti ne nuo Drujos, bet nuo Drisos ir eiti į pietus pro 
Armanavičius ir Gluboką. Nors mes ir ne lietuviai, bet tolimos
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praeities broliškas lietuvių sugyvenimas su mūsų pirmatakais trau
kia mus ir dabar labiau prie lietuvių, negu prie rusų ... Galė
tumėte patikrinti mūsų gyventojų nusistatymą plebiscito keliu 
ir pamatytumėte, kad mano tamstai pasakyti žodžiai pasitvir
tintų »48. Skipičiui teko įrodinėti delegatams, kad sutartis su so
vietais jau pasirašyta ir apie Lietuvos sienų nukėlimą toliau į 
rytus negali būti kalbos. « Liūdnai atsisveikino su manim tų 
žilagalvių, savo apylinkėse neabejotinai autoritetingų ir Lietuvai 
draugingų vyrų delegacija. Gi pats faktas, kad nuo Drujos ir

Lietuvos plotų mažėjimas žiūrint iš dešinės į kairę : pirmoji linija 
(brūkšneliai ir taškeliai) žymi vadinamą Lithuania propria, t. y. tikrosios 
Lietuvos ribas, kurios pastoviai išsilaikė 227 metus. Rytprūsiuose ši 
riba žymi vokiečių pripažintas lietuvių apgyventas sritis nuo seniausių 
laikų.

Antra, vientisinė linija, žymi tuos plotus, kuriuose lietuviški vieto
vardžiai sudaro absoliučią daugumą.

Trečioji, stambiais taškai pažymėta linija, yra prieš I pasaulinį karą 
lenkų statistikų nustatytos lietuvių gyvenamos sritys.

Ketvirtoji, vientisa juoda linija žymi dabartinės okupuotos Lietuvos 
ribą, kurią lietuviams primetė sovietai.

48 R. Skipitis, Nepriklausomą Lietuvą atstatant, Chicaga 1961, 299 psl.
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Šarkauščinos ėjo delegacijos prašyti jų apylinkes prijungti prie 
Lietuvos yra labai įsidėmėtinas »49. Skipičiui išvykstant, Vi
džiuose valgyklėlės savininkė paklausė, ar Lietuva čia pasiliksianti. 
«Darome ką tik galime, kad Lietuva čia pasiliktų amžinai. Ar 
tamsta norėtum, kad čia būtų Lietuva? Žinoma norėčiau. Kokia 
aš būčiau lietuvė, jei nenorėčiau Lietuvos. Tuos žodžius pasakius 
net ašaras nubraukė nuo skruostų »50. Iš savo pusės galime pri
durti, kad minėtieji žilagalviai senukai buvo gana tikslūs, nes pro 
jų nusakytas vietoves kaip tik rytuose ėjo nuo 1566 m. nusisto
vėjusi tikrosios Lietuvos, arba kaip raštuose buvo priprasta vadinti 
— Lithuania propria siena.

Pagal tarptautines sutartis nustatytas nepriklausomos Lietu
vos plotas apėmė 88.111 kv. km, arba apytikriai 17.000 kv. km 
mažiau negu caristinės Rusijos pripažintas Lithuania propria plo
tas. Rytinės Lietuvos sienos keliolika kilometrų buvo pastumtos 
arčiau prie Vilniaus. Želigovskio puolimas atplėšė nuo Lietuvos 
trečdalį pripažintos teritorijos su pačia sostine. Sovietai 1940 m. 
rugpiūčio 3 d. žadėjo iš Vilniaus krašto sričių grąžinti Lietuvai 
2.300 kv. mylių, bet vėliau tegrąžino tiktai 1.022 kv. mylias su 
Vilniumi. Apie 1920 m. liepos 12 d. sutartimi nustatytas Lietuvos 
sienas sovietai nekalbėjo. Savo pačių pasirašytą sutartį sulaužė. 
O kad dabartinė karta auganti Lietuvoje nepatirtų apie Maskvos 
sulaužytą 1920 m. sutartį ir lietuviškųjų žemių prijungimą prie 
Gudijos, Lietuvoje išleistoje chrestomatijoje, atspausdinant mi
nėtos 1920 m. sutarties tekstą, išleistas skyrius, kur nusakomos vie
tovės pro kurias turėjo eiti Lietuvos ir Sovietų siena. Dėl šio 
išleidimo pridėtas štai koks paaiškinimas : « Šia sutartimi Tary
binė vyriausybė vėl pripažino Lietuvos nepriklausomybę ir 
Vilnių bei Vilniaus kraštą Lietuvai (straipsnis II, kuriame nusa
komos abiejų šalių valstybinės sienos, dėl jo ilgumo nespausdi
namas) »51. Nėra abejonės, kad čia ne ilgumas kaltas, bet pačios 
sutarties sulaužymas. Bet pats didžiausias ir nuolat komunistų 
spaudoje kartojamas pasityčiojimas iš lietuvių tautos yra tas,

49 Ten pat, 300 psl.
50 Ten pat.
51 Lietuvos T.S.R. istorijos chrestomatija, sudarė : A. Gaigalaitė, 

E. Griškūnaitė ir J. Jurginis, Kaunas 1964, 140 psl. Lietuvos ir Tarybų 
Rusijos taikos sutartis 1920.VII. 12 d.
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kad esą, tik sovietų valdžios dėka, Lietuvos žemės pirmą kartą 
istorijoje sujungtos į vieną vienetą. Tuo tarpu yra visai atvirkš
čiai : pirmą kartą lietuvių tautos istorijoje didžiausi etnografinės 
Lietuvos plotai prijungti prie slavų — pradedant buvusių Ryt
prūsių šiaurinės dalies komedija ir baigiant Suvalkais, Seinais, 
Gardinu, Lyda, Smurgainiais ir Brėslauja bei tų vietovių sriti
mis. Aš nematau ne tik Europoje, bet ir visame šių dienų pa
saulyje kitos tautos, kuri etnografinių žemių plotais, proporcin
gai, butų žiauriau apiplėšta už lietuvių tautą. Juk sovietai vien 
tik po II pasaulinio karo priskyrė Gudijai apie 18.000 kv. 
km 1920 m. sutartimi Lietuvai pripažintų žemių, nekalbant jau 
apie Karaliaučiaus sritį. Atsigręždamas į senesnius laikus, K. 
Pakštas yra apskaičiavęs, kad prieš II pasaulinį karą sovietai 
valdė apie 150.000 kv. km senosios Lietuvos ploto, o Lenkija 
apie 113.000 kv. km. Po II pasaulinio karo santykis pasikeitė 
sovietų naudai, atimant didelę dalį iš Lenkijos valdytų plotų.

Potsdamo sutartimi sovietai Karaliaučiaus sritį žadėjo prijung
ti prie Lietuvos, tačiau 1947 m. sritis buvo priskirta prie Rusijos, 
su kuria net tiesioginiai nesusisiekia, o visi šioje srityje vieto
vardžiai surusinti. Kaip Lietuvos sienų atkėlimas prie Vilniaus 
vartų mūsų sostinei reiškia rusiškojo žiaurumo posakį: «pasta
tyti prie sienos », lygiai taip niekada rusų negyventos Karaliau
čiaus srities tiesioginis prijungimas prie Rusijos, lietuvių tautai 
reiškia enkavedistišką « šūvis iš užpakalio ».

Dabartinės okupuotos Lietuvos plotas apima apie 65.197 kv. 
km Vokiečių okupacijos laikais Lietuvos plotas siekė 76.199 
kv. km be Klaipėdos krašto. Vokiečiai prie Lietuvos buvo pri
skyrę Ašmenos, Smurgainių ir Svyrių sritis, kurias sovietai vėl 
prijungė prie Gudijos. Čia rusiškasis okupantas įvykdė vieną iš 
savo barbariškųjų darbų — susprogdino ir su žeme sulygino gar
siosios lietuvių Krėvos pilies griuvėsius. Tuo būdu nuožmusis 
okupantas sutrypė paminklą, kuris jam garsiai liudijo : čia nuo 
neatmenamų amžių lietuvių žemė !

Po mindauginiais laikais lietuvių kalbos plotas siekė apie
100.000 kv. km. Latvių kalbos apie 60.000 kv. km. Prūsų apie
40.000 kv. km. Lietuvos valstybės aukščiausio išsivystymo lai
kais ir vėliau, kalbinės Lietuvos plotai apėmė apie 120.000 kv. 
km. Devynioliktojo amžiaus viduryje caristinės Rusijos statistikos 
daviniais lietuvių kalbos plotai apėmė apie 105.000 kv. km,
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įskaitant Gardino gubernijos šiaurinę dalį, Naugarduką, Mažąją 
Lietuvą ir Karšo gubernijos dalį. Tokiu būdu išeina, kad maždaug 
nuo XVI antros pusės, kada prasidėjo ryškesnis lietuvių nutau
tėjimas, ligi XIX amžiaus vidurio, t. y. apytikriai per 300 metų 
lietuvių kalbos plotai sumažėjo 15.000 kv. km. Dvidešimtojo 
amžiaus pradžioje lietuvių kalbos plotai apėmė apytikriai 95.000 
kv. km. Tokiu būdu 50 metų laikotarpyje kalbiniai plotai su
mažėjo 20.000 kv. km, kas sudaro apytikriai 5,5 karto grei
tesnį lietuvių nutautėjimą palyginus su pirmuoju laikotarpiu. 
Didžiausia lietuvybės nykimo banga ūžtelėjo 19 a. antroje pu
sėje. Tarptautinėmis sutartimis nepriklausomos Lietuvos plotas 
apėmė apie 88.111 kv. km. Šiuo atveju Lietuva nustojo apie 3.000 
kv. km. lietuviškai kalbančio ploto. Nuo nepriklausomai Lietu
vai numatyto ploto ligi dabartinės sovietų okupacijos, Lietuva 
neteko 22.804 kv. km. lietuviškų žemių. Gi nuo plačiausio kal
binės Lietuvos išsiplėtimo ligi šiandieninės Lietuvos ribų viso 
netekome apie 54.803 kv. km., kitais žodžiais tariant — teturime 
maždaug pusę to, ką iš viso privalėtume turėti ir ne tik kad nesu
laukėme natūralaus prieauglio, bet ir praradome, ką protėviai paliko 
kalbinės Lietuvos plotų atžvilgiu, nekalbant apie valstybės apimtį.

Vienas iš didžiųjų smūgių lietuvių kalbai, ypatingai Vilnijoje, 
buvo rusų įvestas spaudos draudimas. Šis aktas mūsų tautą nu
stūmė istorijos laiptais žemyn. K. Bielinis savo atsiminimuose 
sako : « Bent vienu dešimtmečiu anksčiau atgavus spaudą, mūsų 
tautos paskesnis likimas būtų kiek kitaip atrodęs. Jei spaudos drau
dimo nebūtų buvę, bendrai visa Lietuvos problematika būtų ki
taip atrodžiusi... Daugelio tų klausimų, pavyzdžiui Vilniaus, gal 
ir visai nebūtų buvę, jei savąjį atgimimą ir savos visuomenės 
formavinią būtume anksčiau pradėję»52. O toliau tas pats auto
rius priduria : « Spaudą uždraudus, lietuviuose neatsirado asmenų, 
kurie būtų sugebėję ištirti rusų biurokratų ir nacionalistų spaudą 
draudžiančių aktų teisėtumą. Iki tokio laipsnio buvo nugy
ventas didysis lietuvių tautos reikalas »53.

Lenkų administracijos ir dvasiškuos teroras pagrobtoje Vil
nijoje buvo išgaląstas kirvis prie lietuvybės medžio šaknų. K.

53 Ten pat, 135 psl.

52 K. Bielinis, Dienojant, Spaudos draudimo laikų atsiminimai,
New Yorkas 1958, 92 psl.
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Rusų statistiko Lebedkino atžymėti 1861 m. lietuvių apgyventi plotai. 
Taigi, prieš 100 metų lietuviai dar gyveno toli į pietus, o šiaurėje siekė 
Drują. Aplink Vilnių nurodytos mažos salelės lenkų (pažymėta raide P). 
Didžiulė lietuvių sala pažymėta į šiaurę nuo Kijevo (raide L), o kita nedi
delė į šiaurę nuo Vileikos.
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Pakštas, remdamasis Lebedkino 1861 m. statistika, sudarė lie
tuvių apgyventų plotų žemėlapį, kuriame lietuvių plotai prasi
deda prie Drujos (Dauguvos) ir beveik stačia linija eina pro Vilei
ką ligi Kobrino, o iš čia pasuka pro Lietuvos Brastą, Balstogę, 
Suvalkus, Gumbinę ligi Baltijos jūros 54. Deja, šiandien, po šimto 
metų nuo anos statistikos sudarymo, matome, kaip baisiai lie
tuvių tauta nutautėjo ir jos kalbinės ribos susiaurėjo. Per tą 
laiką apytikriai praradome apie 40.000 kv. km lietuviškų že
mių plotą : germanizacijos bangos nušlavė Prūsijos lietuvius, sla
vizmo audra skaldo jau paskutinius lietuvybės likučius Seinų, 
Gardino, Lydos, Ašmenos, Smurgainių, Breslaujos srityse, nekal
bant apie tolimesnes, kur lietuvybė jau galutinai užgeso, lygiai 
kaip ir to paties Lebedkino minima didelė lietuvių sala į šiaurę 
nuo Radomysliaus (Ukrainoje) ir salos Gudijoje. Kuo spaudos 
uždraudimo ligi mūsų dienų, nutautėjimo banga yra pasiekusi 
didžiausią tempą tose srityse, kurios pasiliko už nepriklausomos 
Lietuvos ribų.

Daviniai iš praeities. — Neseniai užtiktas Ispanijoje vadina
mas Katalonijos žemėlapis, pagamintas 1475 m., parodo Vilnių 
kaip Lietuvos sostinę ir svarbų prekybos centrą. Pridėtame apra
šyme sakoma, kad Vilniuje yra dideli sandėliai, viešbutis užsienio 
pirkliams. Iš Vilniaus prekės keliavusios į visas puses. Vilniaus 
rinkoje buvo išstatomos prekės net iš Kinijos ir Persijos. Iš čia 
jos buvo vežamos į vakarinės Europos kraštus.

Nors lenkai dėjo ir didžiausias pastangas Vilnijos sulenkini- 
mui, bet galutinai užmušti lietuviškos dvasios jiems nepavyko. 
Kur lenkybės audros mažiau užsukdavo, lietuvybė laikėsi nuo 
senų senovės. Antai, kad ir tokios Baltvyžio girios šiaurinėje pusėje 
lietuvių kalba nebuvo išnykusi ligi paskutinių laikų. Čia žmonės 
su pagarba minėdavo Lietuvos kunigaikščių laikus ir ėjo sava
noriais į Lietuvos kariuomenę. J. Švaistas savo atsiminimuose 
rašo : lietuvių kuopai 1920 m. užimant liniją nuo Svyrių mies
telio ligi Vilijos, apsistojus vienoje vietoje, « visa toji apylinkė 
dvelkė lenkiškumu, vadinosi Okolica, bet žmonės iš tikrųjų

54 K. Pakštas, Lietuvių tautos plotai ir gyventojai, žr. Aidai, 1957, 
nr., 104 psl.
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gerą lietuvišką širdį turėjo. Nepamirštu aš jų ir šiandien»55. 
J. Petraitis apie Ašmenos lietuvius sako : «Visi lietuviškai kal
bėjo ir laukė, kad greičiau lietuviai ateitų į Ašmeną »56. Man 
trumpai yra tekę dirbti Ašmenos geležinkelio stotyje, kur įsi
kalbėjau su vienu jaunu vyruku. Jis gyrėsi lietuviškai išmokęs 
šešių mėnesių laikotarpyje. Man paabejojus, jis atsakė : «Taip 
greit išmokau todėl, kad tai mano senelės kalba, kurią labai mylė
jau. Mama sakė, ji man lietuviškai lopšines dainuodavo...». 1919 
m. Ašmenos lietuvių atstovas Vilniaus Lietuvių Komito atstovui 
sakė: « Steikite lietuviškas mokyklas ir mes visi tuojau išmoksime 
protėvių kalbą». Smurgainių miestelyje teko buvoti garsiajame 
riestainių turguje. Lietuviškai kalbėdamas galėjai apsipirkti. Kai 
kurie kaimiečiai bandydavo kalbėti lietuviškai, bet su tam tikra 
baime, kad vietos aršūs lenkomanai «neužvažiuotų per sprandą », 
kaip populiariai yra išsitaręs liemeningas gaspadorius, stovėda
mas riestainių virtinėmis apkrautame vežime. Smurgainių vals
čiuje praėjusio karo metu buvo apie 1700 lietuvių. 1942 ar 
1943 m. vasarą nuvažiavau laisvalaikiu pasidairyti į Malade
činą. Laukdamas stotyje traukinio atgal į Naująją Vilnią, susiti
kau su malonios išvaizdos senuku. Užkalbinau rusiškai. Atsakė 
pusiau lietuviškai-gudiškai. Taip ir toliau kalbėjomės. Pasisakė 
kilęs nuo Smurgainių, bet gyvenimą praleidęs anapus Minsko, 
Gudijoje. Man užklausus, ar jis laukia traukinio į Vilnių, šypso
damasis atsakė : «Ne. Laukiu, kada šioje vietoje bus Lietuva ».

Istorinės Lietuvos laikais Smurgainys garsėjo savo lokių tre
niravimo akademija. Buvęs toks geležine plokšte dengtas takas, 
kurio apačioje kūrenosi ugnis. Lokio paskutines kojas apaudavo ir 
užvesdavo ant įkaitusios plokštės. Taip lokys išmokdavo vaikš
čioti dviem kojom. Iš Čia lokininkai traukdavo į Latviją, Len
kiją, Gudiją, Lietuvą ir kitus kraštus. Ašmena taip pat turi įdo
mią istoriją. Būdinga, kad Ašmenoje viena mergina kėsinosi nu
šauti Napoleoną, keršydama už savo brolį. Bolševikų statistika 
po II pasaulinio karo nurodė lietuviškų kaimų apie Smurgainis, 
Ašmeną, Lydą ir net Naugarduką. Rusų akademikas P. Koeppeno

55 J. Švaistas, Karas ir sentimentai, žr. Draugas, 1951.
56 J. Petruitis, Laisvę ginant, II t., Stamford (J. A. V.) 1953,

161 psl.
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1859 m. Maladečinos parapijoje rado 18 lietuviškų ir tik 10 
lenkiškų kaimų.

Istoriko Balinskio žiniomis 19 amžiaus antroje pusėje lietu
viškai buvo kalbama už Lydos ligi Nemuno. K. Bielinis savo atsi
minimuose, kalbėdamas apie 1905 m. įvykius, pastebi: «Anuo
metinis Vilnius buvo lietuviškesnis už Kauną, o Tilžė už Klaipėdą. 
Kartą dviese einant stoties link, už šv. Kazimiero bažny
čios ... mums už akių užėjusi moterėlė mandagiai prašneko len
kiškai, paaiškindama, kad ji nuo katedros mus sekusi ir vis nega
lėjusi atsigėrėti gražia lietuviška kalba. Pasisakėme iš kokio 
krašto esame ir savo ruožtu pasiklausėme, iš kur pati paklausėja 
bus kilusi ? Moteris, iš išvaizdos ir drabužių atrodžiusi bajo
riško kiemo ūkininkė, paaiškino, kad ir jų krašte, kažkur už Lydos, 
žmonės dar kalba lietuviškai, bet ne taip gražiai, kaip mes »57.

Rusas Lebedkinas 1862 m. statistikoje nurodė, kad Lydos 
apskrityje lietuviai sudaro 80 % visų gyventojų. Taigi, nors 
lietuvių kalba Vilnijoje «išvaryta iš miestų, dvarų ir klebonijų 
ir iš įstaigų, užsiliko sodžiaus dūminėse gryčiose »58.

1861 m. rusų statistiko Lebedkino surinktais daviniais Gardino 
gubernijoje : L. Brastos, Kabrino, Valka visko, Bielsko, Gardino, 
Sokolkos, Slanimo ir Balstogės apskrityse rasta 201.897 lietuviai, 
30.924 jotvingiai, 25.879 gudai, 193.288 lenkai, 132.286 rusai 
ir kitokių tautybių po mažiau 59. Taigi Gardino gubernijoje lie
tuvių būta daugiau, nei bet kurios kitos tautybės. «Gardinas 
yra įdomus baltų žemių kampas, kur istoriniais laikais buvo smar
kiai ir nuolat gulamas vakarinių ir ypač rytinių slavų, kuris ir 
dabar tebegulamas »60. « Baltvyžio girios ir Pinos-Pripetės balyno 
vakarinė dalis yra tas tarpas, pro kurį VI a. po Kr. pradėjo brau
tis slavai... norėdami pasiekti Nemuno aukštupį nuo jo versmių 
ligi Gardino miesto »61.

57 K. Bielinis, Penktieji metai, New Yorkas 1959, 212 psl.
58 J. Jurginis, Mikalojus Katkus, Vilnius 1963, 33 psl.
59 K. Pakštas, Earliest Statistics of Old Lithuania, žr. Commentationes 

Balticae, IV t., Bonn 1957.
60 P. Būtėnas, Jotva-Sūduva, Pietinė Lietuva, Grigaliaus Valavi

čiaus 1599 m. Lietuvos girių aprašyme, red. V. Žemaitis, Chicaga 1964, 
88 psl.

61 Ten pat, 73 psl.
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Plona linija viršuje žymi caristinės Rusijos nustatytas Vilniaus guberni
jos ribas. Apačioje nelygi linija žymi buvusias Gardino gubernijos ribas. 
Stora linija žymi 1920 m. Maskvos sutartimi pripažintas Lietuvai rytines 
sritis. Rusai ligi pat I pasaulinio karo Vilniaus, Gardino, Suvalkų (buv. 
Augustavo) ir Kauno gubernijas laikė lietuviškomis žemėmis. Šis vaizdelis 
parodo, kiek nepriklausoma Lietuva nustojo net pripažintų lietuviškų 
žemių rytuose ir pietuose. Prieš I pasaulinį karą tose keturiose lietuviškose 
gubernijose (įskaitant ir Mažąją Lietuvą bei latviams atitekusią lietuviš
kąją Ilūkštės sritį) buvo apytikriai 7.180.000 gyventojų. Atsikūrusi 
nepriklausoma Lietuva atgavo tik 2.575.000 gyventojų.

Gardinas XVIII a. buvo antroji Lietuvos sostinė : kultūrinis, 
ekonominis ir politinis centras. Zigmanto III laikais Gardinas tu
rėjo vandentiekį, čia mirė šv. Kazimieras, įvyko nebylys seimas, 
atsisakė sosto paskutinis Lietuvos-Lenkijos karalius. Lietuvos
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finansų ministeris Tizenhauzas Gardiną padarė žydinčiu miestu 
ir čia pradėjo kurti Lietuvos pramonės centrą, bet politinių prie
šų dėka iš Gardino išėjo lazdele pasiramščiuodamas. Kaip daug 
kur Lietuvos gyvenime gražius planus susmugdė lenkai, taip ir 
šį kartą «visą Tizenliauzo darbą... sunaikino lenkų didikas 
Kževulskis, didžiausias anų laikų Lenkijos kapitalistas »62 63, nes 
iškilęs Gardinas būtų buvęs smūgis Lenkijos pramonei. Gardine 
1776 m. pradėjo eiti laikraštis GazetaGrodzienska. Galinga Gardino 
pilis, pastatyta neprieinamoje vietoje iš pietų ir rytų, buvo ilgus 
amžius viena iš pagrindinių tvirtovių prieš slavų antplūdį. Gar
dino gubernija ligi pat I pasaulinio karo pačių rusų buvo vadi
nama lietuviškąja gubernija ir jai priklausantieji plotai buvo lai
komi lietuviškomis žemėmis, nes nuo seno įėjo į taip vadinamos 
Lithuania propria ribas. Dar ligi 1863 m. sukilimo, Gardino, Val- 
kavisko, Slanimo apskrityse lietuviai sudarė absoliučią daugumą.

1866 m. Stolpianskis savo statistikoje Gardino apskrityje 
rado 63 % lietuvių. 1906 m. Gardino lietuviai prašė vyskupo 
leisti Gardine lietuviškas pamaldas. 1918 m. Gardine buvo for
muojamas Lietuvos kariuomenės gudų pulkas. 1920 m. Gardino 
gyventojai atsiuntė delegatus, kurie prašė, kad Lietuvos kariuo
menė užimtų miestą ir Gardiną prijungtų prie Lietuvos. Tais pat 
metais ir netolimo Augustavo gyventojai kvietė Lietuvos kariuo
menę. 1941-1942 m. Gardiną saugojo lietuviškas savisaugos dali
nys, vadinamas Gardino batalijonu.

1919 m. Slanimo, Valkavisko ir Naugarduko apylinkių gy
ventojai norėjo prisijungti prie Lietuvos atsikuriančios valsty
bės. Tautinė sąmonė juose dar nebuvo išblėsusi.

Kas Gardinas buvo didžiosios Lietuvos kunigaikštijos gyva
vimo pabaigoje, tas Seinai pasidarė nelyginant antroji Lietuvos 
kultūrinio ir dalinai politinio judėjimo sostinė nepriklausomy
bės prieaušryje. Seinai prieš I pasaulinį karą priklausė Suvalkų 
gubernijai, kurią patys rusai laikė lietuviška gubernija. Prieš I 
pasaulinį karą Suvalkų miesto « apylinkėse buvo gausiai lietu
vių. Prekymečių dienomis Suvalkuose buvo kalbama daugiau 
lietuviškai, negu lenkiškai ar gudiškai» 63.

62 J. Dainauskas, Napoleonas Lietuvoje, žr. Draugas, 1962.IX.1 d.
63 Lietuvių Enciklopedija, XXIX t., Chicaga 1963, 240 psl.



Rusų pravesta 1909 m. gyventojų statistika Suvalkų guber
nijoje rado 389.424 lietuvius, 159.493 lenkus, šiek tiek žydų, 
gudų, rusų ir totorių. Gubernijoje lietuviai gyventojai sudarė 
daugumą — virš 52 % visų gyventojų.

K. Grinius savo atsiminimuose nurodo, kad lenkai dar patys 
neturėdami nepriklausomybės jau svajojo Suvalkų sritį prisi
jungti prie Lenkijos. 1905 m. vykusio Maskvos savivaldybininkų 
suvažiavimo metu, lenkai sušaukė adv. Lednickio bute savo susi
rinkimą į kurį pakvietė K. Grinių su kitais dviem lietuviais. K. 
Grinius rašo: «Jau beeinant į susirinkimo vietą, prie manęs 
prisigretino Lednickis ir ėmė sakyti man komplimentus, kad 
be manęs, jie, lenkai, nieko gero Lenkijai šiame suvažiavime nega
lėsią padaryti, nes aš esąs Suvalkų gubernijos atstovas, ir suva
žiavimas taip nusistatysiąs, kaip aš pasakysiąs. Aš supratau tą 
Lednickio kalbinimą taip, kad pripažinčiau, jog Suvalkų guber
nija liktų prie Lenkijos, t. y. kad tai Lenkijos, o ne Lietuvos dalis. 
Aš jam pasakiau, kad Lenkijai autonomijos nepavydžiu, bet 
Suvalkų gubernija, turėdama absoliutinę lietuvių daugumą, turi 
priklausyti Lietuvai»64. Toliau atsiminimų autorius duoda sta
tistikos duomenų : « Visose Suvalkų gubernijos apskrityse lietuvių 
tuomet buvo 57 %, kita dalis buvo žydai — apie 15 %, gudų 
(Augustavo apskr.), rusų ir lenkų, kurių buvo apie 18-20 %. 
Duomenys pagal 1897 m. vienos dienos surašymą » 65. 1920.VII.30 
d. Suvalkų miestiečiai kvietė Lietuvos kariuomenę.

Mano senelis pasakodavo, kad paleistas iš carinės Rusijos 
kariuomenės, pėsčias iš Augustavo, per Suvalkus grįžo į savo 
tėviškę Vilkaviškio apylinkėse. Kelionėje, (nakvodamas ir pra
simaitindamas pakelės kaimuose) sakydavo, nesutikęs nei vieno 
žmogaus ir nepataikęs nei į vieną gryčią, kurioje nekalbėtų lie
tuviškai. Nepriklausomybės metais, jei kas pasakydavo, kad 
Augustavo ir Suvalkų srityse yra nutautėjusių lietuvių, senelis 
sušukdavo : «Netiesa, aš ten kaimuos pėsčias išvaikščiojau ir 
neradau jokio lenko, o tik lietuvius ». Caro laikais sugaudyti lie
tuviai vyrai į rusų kariuomenę būdavo pirmiausia varomi į 
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64 K. Grinius, Atsiminimai ir mintys, II dalis, Chicaga 1962, 157 psl.
65 Ten pat, 157 psl.
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Suvalkus. Iš tų laikų Suvalkijoje senimas dar mokėdavo dainas : 
Į Suvalkų miestą, slauną kaip mes iškeliausim ... ir antroji daina : 
Nuvažiavo į Suvalkus ir nukirpo trumpai plaukus...

Kai Seinų vyskupijai reikėjo surasti kandidatą į vyskupo 
sostą, ne kas kitas, bet tuometinis caro vidaus reikalų ministeris 
Goremykinas Varšuvos generalgubernatoriui Imeretinskiui 1897.
III. 3 d. rašte dėstė savo pažiūras : Seinų vyskupijoje dauguma 
gyventojų yra lietuviai, todėl ir vyskupas turėtų būti lietuvių 
kilmės 66.

Kalbėdamas apie Suvalkų gubernijoje lietuvių mažėjimą K. 
Grinius savo atsiminimuose pabrėžia ne nutautėjimo momentą, 
bet gimimų mažėjimą ir marą. Jis sako: «Atsimenu, kad sta
tistikos žinios apie 1861 m. jau rodė lietuviškosios tos gubernijos 
dalies mažesnį priaugimą, negu mozūriškosios. Lenkiškosios Su
valkų gubernijos dalies didesnis negu lietuvių gyvenamoj daly 
prieauglis pasiliko iki paskutinių metų. Tuo galima aiškinti gu
bernijos lenkėjimą; tai rodo Suvalkų ir Seinų apskričių lietu
viškojo elemento pasitraukimas į šiaurę mozūrų naudai. Tiesa, 
1708-1711 m. maro metams praėjus ir tai šaliai labai nuo gy
ventojų aptuštėjus, galėjo mozūrų daugiau persikelti iš pietų, 
negu lietuvių iš Žemaitijos ir iš rytų »67.

Daugiau negu maras ir gimimai lietuvių skaičių Vilnijoje ma
žino nutautėjimas. Jeigu lietuviškame kaime atsirado du trys 
lenkai, tai visi lietuviai stengiasi su jais susikalbėti lenkiškai, 
nors lenkai visai nemato reikalo išmokti lietuviškai. Daugumos 
taikymasis prie mažumos yra lietuviškumo piktžolės. Lenkas 
primes savo kalbą kitam, net ir grubiu būdu, jeigu reikės, o lie
tuvis atsisakys savo kalbos, kad padarytų malonumą svetim
taučiui : lenkui, gudui, vokiečiui. Jeigu lietuvis atsistos būryje 
svetimtaučių, jis savo lietuviškumą paslėps. Lenkas atsistojęs 
ant svetimos žemės pasistengs ją padaryti lenkiška ; kai svetim
tautis atsistos ant lietuviškos žemės, lietuvis jam paruoš vietos 
savo sąskaiton. Kai latviai nusavino vokiečių baronų dvarus, 
jie už žemę nemokėjo. Lietuvoje dvarininkai gavo atlyginimus

67 K. Grinius, Atsminimai ir mintys, I t., Tübingenae 1946, 90 psl.

66 J. Vaišnora, M.I.C., Vyskupas A. Baranauskas, žr. Aidai, 1965,
10 nr.
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už žemes netiesioginiai iš tų pačių skurstančių naujakurių mo
kesčių pavidalu. Kai lenkai bėgo Lietuvon žuvus Lenkijai, tai 
kiekvienam atbėgėliui buvo iškeista 50 beverčių zlotų, kas Lie
tuvos iždui kainavo milijonus. Už tai ačiū niekas nepasakė. Prie
šingai ... Įgimtas lietuviui žmoniškumas buvo kitų išnaudojamas 
saviems tikslams : lenkai atsimokėjo Vilnijos pagrobimu ir nu
tautinimu.

Dar XVI amžiaus viduryje rašytuose Mykolo Lietuvio frag
mentuose randame panašų lietuviško žmoniškumo išnaudojimą 
saviems tikslams iš rusų pusės. Ten tarp kitko rašoma : « Pas mus 
atbėga daugybė maskvėnų. Jie ištyrę mūsų reikalus ir gerai 
susipažinę su mūsų finansais, turtu, politine būkle ir mūsų pa
pročiais, laisvai grįžta pas savuosius. Dar mūsų krašte gyven
dami, jie slapta perdavinėja mūsų nutarimus saviesiems ... “ Nie
kada netikėk savo priešu, nestatyk jo šalia savęs, nes jis, tave 
nustūmęs, gali atsistoti tavo vietoje Jei mes būtume laikęsi 
tokių patarimų, būtume nepraradę Seversko pilių ir sričių... 
Šios padermės žmonės esti klastingi ir sukčiai, niekad neparodo 
savo širdies ir neturi tvirto nusistatymo. Sugrįžę į savo tėvynę 
ir tapę vadais, jie nuožmiai nuterioja mūsų kraštus»68.

1862 m. oficiali rusų statistika Vilniaus gubernijoje rado 
49.9 % lietuvių, 18 % gudų ir 17 % lenkų. Maždaug tą patį 
rado ir to meto prancūzas A. Meillet. Jis Vilniaus gubernijoje 
priskaičiavo 20 % lenkų, o Gardino gubernijoje terado 18 %. 
Lenkų statistikas Balinskis nurodo, kad Vilniaus miesto gyven
tojai, kiek tai liečia jų kilmę, daugumoje yra lietuviai. Toliau 
seka rusai, vokiečiai, žydai. Kitų tautybių esą tiek maža, kad 
jie nesudaro jokios tautinės grupės.

1866 m. rusų statistika Vilniaus apskrityje rado 61 % lie
tuvių. Su Vilniaus apskritimi susisiekianti Valažino apskritis dar 
1920 m. turėjo didelį procentą lietuvių. Lenkų valdymo laikais 
čia dar ištisi kaimai kalbėjo lietuviškai.

1895 m. norvegų filologas O. Brochas tyrinėjo Žirmūnų ir 
Bastūnų dzūkų tarmę ir mini visą eilę lietuviškų kaimų Lydos 
apskrityje.

68 Mykolas Lietuvis, Apie totorių ir maskvėnų papročius, Vilnius
1966, 59 psl.
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1906 m. Žirmūnų parapiečiai prašė Vilniaus generalguber
natorių pašalinti iš mokyklos lenkintoją B. Sperskį. Varanavo 
lietuviai 1920 m. atsiuntė Lietuvos vyriausybei prašymą su daug 
parašų, kad Lietuvos kariuomenė užimtų miestelį ir padarytų 
galą suirutei.

Archeologas G. Engels teigia, kad jau VII amžiuje po Kr. 
Lydos, Švenčionių, Vilniaus, Vileikos, Ašmenos ir kitos vietovės 
šiose srityse priklausė lietuvių tautai.

Lenkų istorikas Tyszkiewicz randa Trakų, Lydos, Medininkų, 
Alšėnų ir Krėvos pilis statytas pačių lietuvių ir jų žemėse apsi
gynimui nuo slavų veržimosi. Kaip jau esame minėję, Krėvos 
pilį bolševikai po II pasaulinio karo susprogdino, nes ji liudijo 
slavų ekspansiją į lietuviškas žemes. 19 amžiaus pradžioje dau
gumas Lydos ir jos apylinkių gyventojų kalbėjo lietuviškai. Tą 
patį patvirtina ir Platerio, Balinskio ir Narbuto daviniai. Nepa
prastai gražiose Naugarduko apylinkėse dar XVII amžiaus gale 
plačiai skambėjo lietuvių kalba. Mūsų laikais jau tik į pietva
karius esančioje Zatielos vietovėje žmonės mokėję lietuvių kal
bą ir prisimindavę Mindaugo kalną Naugarduke, kitų dar Al
girdo kapu vadintą.

Jau Mickevičiaus draugas Čečota apgailestavęs, kad nyks
tanti lietuvių kalba, bet ja rūpintis neverta, nes būtų žalojamas 
lenkų kalbos grynumas. Tačiau pats Mickevičius, kilęs iš senos 
lietuviškos Rimvydų giminės, gyvenusios Rodunės parapijoje, 
Lydos apskrityje, kitaip galvojo apie lietuvių kalbą: «Lietu
viška daina lydėjo Mickevičių nuo pat jo išvykimo iš Lietuvos. 
Kartu su juo ištremtas į Rusiją filaretas K. Daškevičius 1828 
m. rašė... kad jie su Mickevičium pietavę pas Kazlauskius, kur 
«buvo muzikos, dainų. Kijevo mozūras daug ką priminė, bet 
kai išgirdau lietuviškai dainuojant, širdis sudrebėjo ir kvapą 
užgniaužė krūtinėje... Nors lietuviškai tinkamai nesuprantu, bet 
širdis nujaučia, siela pažįsta, kas sava ...». Kitas Mickevičiaus 
tų laikų pažįstamas A. Nieverovičius atsiminimuose pasakoja, 
kad kartą poeto duktė Marija, skambindama fortepijonu, dai
navusi lietuvišką dainą, kurios Nieverovičius nesupratęs ir dėl 
to poetas padaręs jam priekaištą, kam nemokąs lietuviškai»69.

69 A. Mickevičius, Rinktinė, Vilnius 1955, 15-16 psl.
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Vilniaus lietuviškumas. — Prieš Lietuvos krikštą, srityse, 
kuriose gyveno lietuviai ar jų gentys, buvo Perkūno šventyklos. 
Šio tipo šventovės buvo tik lietuvių apgyventose srityse, bet ne 
slavų. Viena iš tokių šventovių buvo Vilniuje. Ir Gediminas sos
tinę kūrė ne kitur, o tik lietuvių apgyventose srityse. Kai Vy
tauto laikais Lietuva buvo krikštijama, pirmoji lietuviška vys
kupija įkurta irgi Vilniuje. Ir katalikiškos parapijos buvo stei
giamos ne slavų, bet lietuvių žemėse : Lydos, Obolės, Ukmergės, 
Maišiogalos Medininkų, Krėvos, o vėliau kitose. Kaip toli į rytus 
siekia katalikiškos bažnyčios ir lietuviški rūpintojėliai, taip toli gy
veno lietuviai. Katalikų bažnyčios ir rūpintojėliai yra patikimiausi 
lietuviškųjų žemių liudininkai. Šią tiesą išdrįso tremtyje gyvenan
tiems lietuviams pripažinti net okupuotos Lietuvos istorijos 
planuotojas pagal Maskvos direktyvas — J. Jurginis. Jis sako, 
kad lietuvių gyventus plotus atsekame ne tik iš administracinio 
valstybės suskirstymo, bet «ir iš vietovių, kuriose buvo steigia
mos parapijos, įvedant krikščionybę, nes krikštijami buvo tik 
lietuviai, kitokių pagonių Lietuvos valstybėje nebuvo»70. O 
kaip žinome, katalikiškų parapijų, bažnyčių ir rūpintojėlių- 
koplytėlių linija peržengia 1920 m. su Maskva sutartas rytines 
Lietuvos sienas.

Kalbėti apie kokias nors lenkų apgyventas sritis Vilnijoje nuo 
seniausių laikų ligi Lietuvos krikšto ir žymiai vėliau — nėra pras
mės, nes lenkiškos žemės nesiekė ne tik Vilnijos šiandienine pras
me, bet buvo toli už Nemuno į pietus. Tas pats liečia ir gudus. 
Šių slaviškų tautų problema nuo amžių lietuviškose Vilnijos 
žemėse atsirado žymiai vėliau. « Slavų įtaka brovėsi etnografinėn 
Lietuvon per trejus vartus : prie Naručio ežero iš rytų, prie Smur
gainio iš pietryčių ir prie Gardino iš pietų. Visais trim atvejais 
tie slavai buvo gudai arba ta jų grupė, iš kurios vėliau formavosi 
gudai. Lenkišką srovę galima pastebėti tiktai siauru ruožu 
vakaruose prie Rytprūsių pasienio Suvalkų linkme »71. Tą patį 
teigia ir A. Šapoka, rašydamas : « Dabar vad. Vilniaus sritis buvo 
maždaug pats centras minėtųjų dviejų vaivadijų (Vilniaus ir

70 J. Jurginis, Aisčiai, baltai, lietuviai, žr. Tėvynės Balsas, Vilnius
1966 m. spalis, 43 nr., 6 psl., 4 skiltis.

71 K. Pakštas, Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas, žr. Aidai,
1960, 4 nr., 176 psl.
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Katalikų ir stačiatikių riba rytinėse srityse. Lietuvai krikštijantis 
pagonys buvo tik lietuviai. Rusai ir gudai buvo stačiatikiai. Todėl rytuose 
ir susidarė padėtis : kas buvo katalikas — tas lietuvis, o kas buvo sta
čiatikis — gudas ar rusas. Lenkų problemos čia nėra : yra tik sulenkėjusių 
lietuvių klausimas. Šios ribos vienoje ir kitoje pusėje yra tam tikras 
nuošimtis katalikų ir stačiatikių. Carinės Rusijos priespaudos metu 
buvo net lietuviai prievarta verčiami būti stačiatikiais. Gi pačioje Gudijoje 
yra gudų katalikų arba salelės sugudėjusių lietuvių katalikų. Ši tikybinė 
riba tam tikru atžvilgiu pavaizduoja ir gudų invazijos kylius į lietuviškas 
sritis.

Trakų), kurios kartu su grynai lietuviška Žemaitija sudarė seno
sios Lietuvos branduolį ir buvo pačios lietuviškiausios ... Slaviš
kasis gaivalas tuo metu dar tebebuvo toli nuo Vilniaus ir Tra
kų ... Tiek Trakų, tiek Vilniaus apylinkės tebuvo grynai lietu
viškos »72.

72 A. Šapoka, Vilnius Lietuvos gyvenime, Toronto 1964, 34 psl.
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Lenkybės įtaka Lietuvoje pradėjo augti su krikščionybės 
įvedimu. Katalikų bažnyčios Vilnijoje ilgainiui virto lenky
bės tvirtovėmis. Dar labiau lenkų įtaka ėmė reikštis po unijos. 
Klebonija ir dvaras sėjo lenkybės sporas Lietuvoje. Tikrieji len
kai Vilnijoje yra tokie pat atėjūnai, kokie yra lietuviai Kroku
voje. Sulenkėjusių lietuvių klausimas stovi kitoje plotmėje, 
kadangi tiek lenkai kunigai, tiek lenkai pasauliečiai, anksčiau ir 
dabar, buvo ir yra įsitikinę, kad ir pats Dievas nešioja konfe
deratką ir nesupranta kitos kalbos, išskyrus lenkų. Lenkų kuni
gai į Lietuvą atėjo ne kaip krikščionybės apaštalai, bet kaip len
kai. «Dauguma pirmųjų Lietuvos dvasininkų buvo lenkai, Lie
tuvos bažnytinė organizacija buvo surišta glaudžiais ryšiais su 
Lenkijos Bažnyčia, beveik du amžius ir lietuviai dvasininkai 
dažniausiai buvo paruošiami atitinkamose Lenkijos mokyklose, 
daugumas vienuolynų į Lietuvą atsikraustė taip pat per Len
kiją »73. «Pirmieji kunigai Lietuvoje buvo lenkai... Ir pirmasis 
Vilniaus vyskupas buvo lenkas, vardu Andrius »74.

Atvykę į Lietuvą lenkų katalikų apaštalai lietuvių kalbos 
nesimokė ir stengėsi ją išstumti iš bažnyčių. Ne be reikalo Lie
tuvos didikas, Leonas Sapiega, matydamas kylantį pavojų, šau
kė : «Arba žūti, arba išsikovoti, kad Vilniaus vyskupas būtų 
lietuvis »75. Popiežiaus Klemenso VIII vizitatorius Lietuvai Co
muleus 1595 m. pranešime rašė : « Radę prie kai kurių bažnyčių 
kunigus pastebėjome, kad jie nepažindami lietuvių gimtosios kalbos, 
bažnyčiai ir žmonėms buvo visiškai nenaudingi »76. Tai pripažįsta 
net lenkų šaltiniai: « Klebonai kaimuose ir miestuose buvo lenkai, 
nemokėdami vietinės kalbos, negalėjo nei Dievo žodžio skelbti, nei 
išpažinties klausyti »77. Bet vykstantis lenkinimo procesas ritos 
toliau: «J. Zavadskio spaustuvė, dar spausdinusi senąja data 
lietuviškas maldaknyges, buvo paveikta liautis ne žandarų baudų, 
bet... Vilniaus lenkiškosios kapitulos grąsinimų »78.

73 Ten pat, 35-36 psl.
74 V. Daugirdaitė-Sruogienė, Lietuvos istorija, Lietuva amžių 

sūkury, Chicaga 1956, 163 psl.
75 Ten pat, 517 psl.
765 J. Cicėnas, Vilnius tarp audrų, Chicaga 1953, 157 psl.
77 S. Bednarski, Geneza akademji Wileńskiej, žr. Księga pamiątkowa ... 

Uniwersytetu Wileńskiego, I t., Vilnius 1929.
78 J. Cicėnas, Vilnius tarp audrų, 160 psl.
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Tiesa, ne iš karto lenkams pavyko lietuvišką kalbą nugalėti. 
Dar XVI amžiuje Vilniaus bažnyčiose pamokslai masėms turėjo 
būti sakomi lietuviškai, nes žmonės lenkiškai nesuprato. Ypač 
jėzuitai stengėsi turėti lietuviškai kalbančių pamokslininkų. Bet 
lietuviškos bajorijos lenkėjimas padėjo brandinti lenkiškai piū- 
čiai derlių. Žmonės verčiami išmokti kalbą, kuria kalba ponai ir 
kunigai. Ligi aštuoniolikto amžiaus pradžios lietuvių kalba buvo 
pamažu išstumta iš daugelio Vilniaus bažnyčių, nors tuometinis 
Vilniaus vyskupas Zenkavičius ir buvo įsakęs poterius bažnyčiose 
kalbėti lietuviškai. Tačiau lenkų klebonai įsakymo nepaisė, lygiai 
jie nepaisė, kad Vilnijos sritys lietuviškos, išskyrus diduomenę. 
Tai liudija ir vadinamos Pijorų mokyklos lietuviams, kurios veikė 
ten, kur gyveno lietuviai. Tokių mokyklų būta Vilniuje, Vare- 
navoje, Lydoje, Ščiučine ir kitose vietose. Tačiau šimtmečiais 
atkakliai skiepijama lenkystė leido šaknis lietuvybės sąskaitom 
Lietuvybės tragedijos šaknis yra čia: ne lietuviai sulietuvino 
atėjūnus lenkus, bet atėjūnai lenkai sulenkino ištisas lietuviškas 
Vilnijos sritis. Kodėl ? Lietuviškoji bajorija — tų laikų šviesuo
menė — išmainė lietuvybę ant lenkiškų blizgučių. Lietuviškai 
masei likus be vadų, jų sąmonė blėso tamsoje, skurde ir bau
džiavinėje nelaisvėje. Kova truko ilgai: «ištisi lenkiškai kalban
čiųjų plotai didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje tepradėjo rastis 
tik baudžiavą panaikinus, antrojoje XIX a. pusėje, ypač pasku
tiniame ketvirtyje »79. M. Biržiška nurodo, kad caristinės Ru
sijos laikais Vilniaus krašte lenkų klebonai steigė slaptas mokyk
las ir į jas viliodavo lietuvių ir gudų vaikus. «Vilniaus krašte 
būdavo po 400 mokyklų. Slapta Ošviatos draugija rusų val
džios laikais ir Edukacinis komitetas vokiečių okupacijos metu 
nemaža pasidarbavo »80. Ir toliau jis rašo, kad su lenkinimo pastan
gomis Vilnijoje buvo keičiami ir pavadinimai Lietuvos atžvil
giu : «Ad. Mickevičiaus laikų w Litwie paskui imta keisti į na 
Litwie, kas vokiečių okupacijos metu buvo paverčiama pol
nocną połacią kraju (supraskim — Lenkijos šiaure) ir aiškiau 
išreikšta Varšuvos seimo Lietuvai ir Gudijai pritaikintu terminu 
połnocnowschodnie ziemie połskie 81.

79 A. Rukša, «Diarium Societatis Jesu» ir lietuvių kalba Vilniuje 
(1710-1723), žr. Tautos praeitis, I t., 3 knyga, 1961, 422 psl.

80 M. Biržiška, Dėl mūsų sostinės, Londonas 1960, I dalis, 48 psl.
81 Ten pat, 251 psl.
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Gudiškasis elementas Vilnijoje pradėjo stiprėti po baisiojo 
1655 m. rusų įsibrovimo į Lietuvą. Vilnius tuomet buvo nusiaub
tas Atilos metodais. Rusai, jieškodami brangenybių, išvartė net 
kunigaikščių karstus ir išmėtė kaulus. Po nusiaubimo ir gaisro kilo 
maras ir dalis Vilniaus apylinkių lietuvių išmirė. Į jų vietas 
atkelti gudai. Susidarė gudiškų salelių lietuviškose srityse. 
Latvis istorikas K. Stalšans nurodo kaip jam 1943 m. Vickūnų 
(gal Mickūnų ?) valsčiaus, Egliškių kaimo gyventojas Petrauskas, 
57 m. amžiaus, pasakojo : « Kai aš buvau jaunas, girdėjau savo 
dėdę ir kaimynus kalbant, kad po Lietuvos prijungimo prie Ru
sijos lietuviai buvo persekiojami už lietuvišką šnekėjimą. Iš bai
mės žmonės griebėsi gudų kalbos, todėl kad Vilniaus apylin
kėse buvo gudų salelės »82.

Iš kitos pusės S. Sužiedėlis piešia kitą vaizdą, pažymėdamas : 
«Jaunystėje ir man teko būti Gardino bei Lydos apylinkėse, 
nes ten užaugau. Kur tik ėjau, niekur nepasitaikė, kad lietuviš
kai kuriame kaime nesusikalbėčiau — Ugi pat Gardino ir Lydos. 
Lietuviškoji kalba maišėsi su gudiškąja ir lenkiškąją. Kaip ji 
atsirado, turėjau progos patirti iš savo paties giminių, kurias lan
kiau netoli Lydos dar 1938 m. Toje šeimoje senukai kalbėjo gra
žia ir gryna Uetuviška kalba, net miela buvo klausytis ; vyriau
sio sūnaus šneka jau buvo slaviško akcento paveikta ir daugiau 
slavizmų prisigėrusi; antrasis sūnus kalbėjo lietuviškųjų, gu
diškųjų ir lenkiškųjų žodžių mišraine ir jis save laikė gudu »83. 
Panašia mintimi į mus prabyla Ksaveras Bagužis (Bogušas, 
1746-1820) rašydamas apie lietuvių tautos kalbos kilmę: «Lie
tuvių tauta, tiek kartų netekdama savo suvereniteto ir jį at
gaudama, neprarado, tiesa, savo vardo, bet kalba... kasdien 
nyksta ir gęsta. Paprastieji žmonės verčiami mokytis lenkiš
kai, kad juos suprastų jų ponas, kuris jau nebemoka lietuviškai. 
Tokiu būdu, kai savo tarpe kaime šnekasi lietuviškai, o su ponu 
ar jo ekonomu verčiami dvare kalbėti lenkiškai, iš tų dviejų 
sudaro trečią, kuri nėra nei lenkiška, nei lietuviška »84.

82 K. Stalšans, Vilnius — lietuviškas miestas, žr. Draugas, 1952.
83 S. Sužiedėlis, Gudų dvejopa invazija, žr. Tėvynės Sargas, 1950 

m. 1 nr.( 40 psl.
84 Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija, Vilnius 1957, 491 psl.
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Praėjusios vokiečių okupacijos metu, dirbdamas Mickūnuose, 
esu pats buvęs liudininku, kaip lenkė motina uždrožė plaštaka 
savo 10 metų sūnui už tai, kad jis, nugirdęs lietuviškus žodžius, 
juos kartojo motinai.

1943 m. pradžioje buvau nusiųstas kelioms savaitėms į Ky- 
viškių (netoli N. Vilnios) stotelę pavaduoti susirgusį budėtoją. 
Ten dirbusieji du lietuviai iešmininkai net apsiverkė iš džiaugs
mo, kad galės lietuviškai pasikalbėti, nes čia viešpatavęs vir
šininkas, lenkas, jiems buvo uždraudęs net savo tarpe lietuviškai 
prabilti.

Iš čia nukėlė į Mickūnus. Vasario 16 d. traukinių judėjimo 
dienyno datos skyrelyje įrašiau nekaltą sakinį: «Vasario 16 d. 
Lietuvos nepriklausomybės šventė». Kartu dirbęs budėtojas len
kas, kalbantis lietuviškai, apskundė mane už propagandos varymą 
tarnyboje K. Vilnios stoties viršininkui J. Lipčiui, turėju
siam įgimtą pataikavimo dovaną lenkams ir saldžią miną 
vokiečiams, stoties budėtojams, kai tuo tarpu sutikęs savą lietuvį 
tarnautoją, kažkaip išsišiepdavo, jog negalėjai suprasti, ar jis 
juokiasi, ar nori kąsti. Tą lenką budėtoją vėliau nušovė vo
kiečių karininkas, kada vokiečiams traukiantis Mickūnuose susi
dūrė traukiniai. Berods 1943 m. lenkų partizanai Mickūnuose 
nušovė lietuvį policininką. Vietos gyventojai įvykį aiškino : « Ne
reikėjo šauti, bet surišti ir pasiųsti do Litwie. Tai pavyzdžiai 
charakterizuojantieji nuotaikas Vilnijoje.

Lenkijos kard. Wyszinskis 1965 m. lankydamasis Breslavo 
mieste kalbėjo : « Kai mes žvelgiame į šio miesto Dievo namus, 
žinome, kad ne vokiečių palikimą mes paveldėjome. Jų akmenys 
išreiškia ne vokiečių, bet lenkų sielą. Šie pastatai ilgai laukė kol 
pateko į lenkų rankas ». Parafrazuodami šiuos kardinolo žodžius, 
mes, lietuviai, turime daug daugiau teisės pasakyti: žiūrėdami 
į Vilniaus, Lydos, Naugarduko, Augustavo, Gardino, Suvalkų, 
Seinų ir net tolimesnių vietovių pastatus galime pasakyti, kad 
jų akmenys išreiškia ne lenkų, bet lietuvių sielą. Juos pastatė 
lietuvių rankos ir jie per ilgai laukia tikrųjų savo šeimininkų — 
lietuvių.

Vilnijos keliais. — Ilgai trukusi lenkų okupacija Vilniaus 
krašte, civilinės ir dvasinės lenkų valdžios varoma žiauri antilie
tuviška politika, savo tikslų didžioje krašto dalyje atsiekė. Išti
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sose lietuviškose srityse buvo palaužta tautinė sąmonė, o sri
tyse kur dar iš tradicijos save skaitė lietuviais — galutinai nutau
tinta. Šių eilučių autoriui praėjusio karo metu teko dirbti Ašmenoje, 
Smurgainyse, Kenoje, Naujojoje Vilnioje ir kitose vietose. Išnau
dojant laisvalaikio dienas, nepraleista progos aplankyti kiek ga
lima daugiau vietovių. Tų kelionių metu teko sutikti aršių sulen
kėjusių ir nuoširdžių, vergijos iškankintų, lietuvių.

Mano patirtimi, aršiausi sulenkinti lietuviai buvo iš Gardino. 
Iš čia atvykusieji traukinių konduktoriai Maladečinos stotyje 
(1942 m.) nakvynės patalpose sukėlė išgarsėjusias muštynes dėl 
vyčių lupinėjimo iš lietuvių geležinkeliečių kepurių. Antroje 
vietoje neapykantos lietuvių atžvilgiu parodydavo sulenkinti- 
sugudėję lietuviai Smurgainių apylinkėse ir dabnai Miekūnų- 
Bezdonių ruože. Bezdonių miestelis, o ypatingai geležinkelio sto
tis, yra garsi tuo, kad čia prieš I pasaulinį karą Pilsudskis su savo 
sėbrais apiplėšė caristinės Rusijos pašto traukinį ir pasigrobė 
pinigų savajai politinei veiklai. 1943 m. vasarą netoli Lydos 
esančioje mažoje vietovėje Gudai turėjau progos užsukti į čia 
vykusias vestuves. Atsirado keli senukai su dideliais ūsais, ir 
gerokai įsilinksminę, dzūkuodami, sudainavo: Išėjo tėvelis į 
mišką... Senukai aiškino, kad jie visi lietuviai nuo seniausių 
« cėsų » ir kad Lydoje yra dideli mūrai Zamek Giedymina (Gedi
mino pilis). Jaunimas su įkarščiu šoko, bet lietuviškai kalbant 
neteko girdėti, nors keli iš jų sakėsi esą «litvini».

Trumpą laiką darbuojantis Gudagojuje (iš kur gen. Vitkaus
kas pamojo sovietams okupuoti Lietuvą) teko buvoti šešta
dienių pasišokimuose. Lenkiškumo šioje vietovėje maža. Kuone 
visi sugudėję, bet labai nuoširdūs lietuvių atžvilgiu. Jaunimas 
rodė užsidegimą mokytis lietuviškai ir stebėtinai greitai pramok
davo. Esu ir pats kelis kartus buvęs lietuvių kalbos «lektoriu
mi ». Susitikus po kiek laiko matytus jaunuolius, tekdavo ste
bėtis, kaip jie gerai atsimena išmoktus žodžius ir taisyklingai taria 
girdėtus sakinius. Jie sakydavo : «lietuvių kalba yra lengvesnė 
mokytis negu lenkų».

Kartą užėjau pas netolimą ūkininką nusipirkti pieno. Motina 
šešiolikmetę, mėlynų akių, geltonkasę dukrą — išvaizdos tikrą 
lietuvaitę — gėdino : « Močiutė norėjo tave išmokyti lietuviškai 
šnekėti, bet nesimokei. Dabar — krypteldama galva į mano pu
sę — galėtum su šituo ponu lietuviškai pasikalbėti ». « Bet užtai
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aš jau kalbu lietuviškai» — atsiliepė ligi tol ramiai priebutyje 
stovėjęs kresnas vaikinas—tos mergaitės brolis. Vaikinas pasi
gyrė, kad padavęs prašymą ir laukia priėmimo į lietuvių policiją. 
Šeimininkė atnešė pieno daugiau negu man reikėjo, bet pinigų 
neįsiūliau: « Gėda būtų iš lietuvio pinigus imti » — pareiškė ji 
ir nusisuko lyg su kokia širdgėla veide. Grįždamas takučiu pro 
puikų beržynėlį, galvojau: Kaip negiliai po gudišku apvalkalu 
plaka lietuviška širdis anoje šiaudinėje pastogėje, su rūtų ir 
gėlių darželiu palangėje; diemedžio krūmu ir jurginų žiedais 
persisvėrusiais per gulsčių pinučių tvorą. To ūkininko pavardė, 
kiek prisimenu, buvo Vaidila.

Panašių reiškinių Vilnijoje galima užtikti visur: tolimesnėse 
ir artimesnėse vietovėse. Yra vietovių, kur vienas kaimas lie
tuviškas, o greta esantis jau gudiškas ar lenkiškas, nors to nutau
tėjusio kaimo pavadinimas ir gyventojų pavardės lietuviškos 
kilmės. M. Biržiška pastebi: «Trys broliai Ivanauskai jaučiasi 
kiekvienas kitokios tautybės esąs — vienas lenkas, vienas gudas 
ir vienas lietuvis »85, o toliau prideda : «Ištisi lietuviškieji kaimai, 
ištisos parapijos ir valsčiai... labiausiai lietuvių spaudą uždraudus, 
vis labiau «tetuišavo » ir artėdavo į gudus, o jau antroje ar tre
čioje kartoje ir visai virsdavo gudais ar lenkais ... Greičiausiai 
nutausdavo menkesnieji ūkininkai, silpnesnės moralės žmonės ... 
kurie įeidami į kitą tautą ne tik anos nepraturtindavo, bet ir patys 
dažniausia dar labiau ir būtiškai ir dvasiškai nusmukdavo. 
Šitoks nutautęs Vilniaus kaimas sudarė mūsų metu išgarsėjusią 
tamsią ir stangią masę, kurią Varšuvos lenkų politikai per savo 
agentus Vilniaus kunigus ir miesčionis naudojo savo imperialis
tiniams tikslams kaip gryniausius «lenkus »86.

Šis paskutinis bruožas — dvasinis sustingimas ir skurdas — 
labai ryškiai buvo pastebimas nutautėjusiuose Vilnijos kaimuose. 
Nenutautę lietuviškieji kaimai skirdvosi tradicijų, papročių, 
tautodailės ir tautosakos turtingumu ; savo paslankumu ir dva
siniais polėkiais, nors skurdas viešpatavo palaikomas nepabai
giamomis lenkų baudomis, nepakeliamais mokesčiais, areštais 
bei kalėjimais. Naujojoje Vilnioje gyvendamas turėjau kambarį pas

85 M. Biržiška, Lietuvių tautos kelias, galvojimai apie tautą savyje
ir kaimynų tarpe, Los Angeles 1952, 28 psl.

86 Ten pat, 30 psl.
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vieną gudais save laikančią šeimą. Šeimininkė dažnai pasakodavo 
kaip jos pasiturintis giminaitis, ūkininkas nuo Adutiškio, dėl lie
tuvybės buvo taip apkrautas baudomis, kad jos dvigubai viršijo 
turimo ūkio kainą. Tas giminaitis lenkų laikais kalėjime pamišęs 
nuo galvos sudaužymų.

Pamenu, Kenos stotelėje buvo kelio meistras — lietuvis, 
kažkur iš paprūsės; nepataisomas girtuoklis, bet šiaip geras 
žmogus. Rytais į darbą prie geležinkelio tvarkymo susirinkdavo 
dešimtys vietos «tetuišių », kalbančių trijų kalbų žargonu. Kelio 
meistras skirstydavo darbus. Stebėdavau tuos žmones: be ini
ciatyvos, abejingi; nei juoko, nei gyvos kalbos, nei linksmo są
mojaus. Gražiais vasaros vakarais, kai lietuviškuose kaimuose 
skambėdavo dainos ir jaunimo krykštavimai, čia, vietiniame 
sugudėjusiame-sulenkėjusiame kaime, viešpataudavo nejauki kapų 
tyla —lyg visi išmirę. Net šunes ir tie tylėdavo ... Negaliu tvirtinti, 
kad šis mastas laikytinas taisykle ir nesakau, kad gudai ar lenkai 
nesilinksmina, bet keliaujant nepažįstamomis vietovėmis, vaka
rinių dainų aidai, riliavimai, sveikos dvasios gyvastingumas sujung
tas su senovinio kaimo džiaugsmo mistika, prasimušančia ir pro 
juodo vargo nasrus — ryškiai skirdavo lietuviškas vietoves nuo 
jau visai nutautintų, kur vakaro prieblandoje net ir šiaudinės 
pastogės atrodydavo lyg daugiau pašiurpę, susigūžę, rodos, 
nusikaltusios mesdavo apsiblaususį langų žvilgsnį į nelauktą 
pakeleivį, kurį, tokiu pat atbukusiu, merdinčio žmogaus stikli
niu žvilgsniu palydėdavo sėdintieji prieangyje namiškiai ar pra
slenkanti pro namo kampą kažką mąstanti galva... III.

III. Vilniaus pagrobimo užuomazga ir Mūsų neapdairumas

Sudaryk uniją arba... — Anglų kalboje išleistoje lenkų istori
joje rašoma : «Trumpai prieš lenkų-bolševikų karo paliaubas, 
Suvalkuose buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią Vilnius išim
tas iš Lenkijos okupacinės sferos. Tas sukėlė nepasitenkinimą 
lenkų kariuomenėje, ypatingai daliniuose iš Vilniaus srities. Gen. 
Želigovskis sukilo prieš šitą Suvalkų susitarimą ir po kelių dienų 
užėmė Vilnių. Gen. Želigovskis sudarė provizorinę vyriausybę 
vadinamos «Centrinės Lietuvos». Ši sukurta situacija sukėlė 
įvairių politinių komplikacijų ... Pagaliau Lenkijos vyriausybė su
darė Vilniaus klausimu savo nuomonę, kada Lietuva atsisakė
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atnaujinti istorinę uniją. Tai buvo vienintelė išeitis remiantis 
tautiniu principu: daugumoje lenkiškas Vilnius ir lenkiškai kal
banti jo teritorija buvo įjungta į Lenkiją, o daugumoje lietu
viškai kalbančios Kauno provincijos sudarė Lietuvos respubli
ką »87.

Šitokių ir panašių pasakų lenkų istorikai prikūrė ištisus vei
kalus. Jomis, greičiausia, jie patys netiki, tačiau leidžiami dėl 
propagandos pateisinti Vilniaus užgrobimą, kadangi «šiandien 
lenkai sako, jog Suvalkų sutartis buvusi didžiausia jų klaida »88. 
Tačiau šios klaidos užkulisyje stovi Lietuvos išgama Pilsudskis, 
kilęs iš žemaitiškos ir labai senos lietuviškos Giniotų giminės.. 
Pilsudskio pavardė kilo nuo Pilsudų dvaro Žemaitijoje. J. Pil
sudskis gimė Vilniaus krašte, Zulavų dvare, Pabradės valsčiuje 
ir jaunystėje mokėjo lietuviškai. Jo tėvas buvo veiklus ir ener
gingas, bet nepraktiškas. Buvo sugalvojęs perinti viščiukus inku
batoriuje kūrenamam malkomis. Išsirito vienas viščiukas ir tas 
nugaišo. Paskui ėmė verstis dešrų gamyba, bet konkurentai paleido 
gandą, kad Pilsudskio dešros iš kumelienos ir bankrutavo.

Nepriklausomybės laikais Raseinių apylinkėse gyveno keli 
Pilsudskių šeimos palikuonys. M. Gorkis paduoda šitokius Pil
sudskio žodžius : «Aš priklausau prie stipriųjų žmonių, netgi 
pasakysiu — prie žmonių, kurie visiškai išimtinai yra apdovanoti 
valios jėga ir sugebėjimu daryti sprendimus »89.

Pilsudskis buvo nedidelio išsilavinimo, bet didelis liaudies 
švietimo šalininkas. Šito nusistatymo vedamas jis vėliau įkūrė 
Polskca Partja Socialistyczna. Lenkijos atsikūrimo pradžioje buvo 
dvi vyriausios srovės : viena iš jų buvo endekai (tautininkai), 
kurie stovėjo už tautinės Lenkijos atstatymą, o antroji grupė buvo 
federalistai, kurie siekė istorinės Lenkijos su istorine Lietuva 
atkūrimo. Pastarųjų pusėje stovėjo ir Pilsudskis. Jis buvo garbė
troška, sergantis didybės manija ir piaujamas gimtojo krašto pasiil
gimo. Jau būdamas Lenkijos valdovu, dažnai atvažiuodavo į Druski
ninkus ir iš čia valandų valandas žiūrėdavo į dar neužimtą nepri
klausomą Lietuvą. Pilsudskis nekentė lenkų ir apie save stengėsi 
sutelkti kilusius iš Lietuvos vyrus. Jis su lenkais elgėsi panašiai,

87 R. Dyboski, Poland, Londonas 1933, 93-95 psl.
88 J. Purickis, Seimų laikai, žr. Nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. 

Pirmoji knyga, Londonas 1955, 131 psl.
89 M. Gorkis, Raštai, 19 tomas, Vilnius 1956, 298 psl.
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kaip kitados karalius Batoras : « Ne arklidėje gimiau, kad būčiau 
atvykęs pas jus malonių prašyti». Šitas tai Pilsudskis, nekentęs 
lenkų, ilgėjęsis išduotos savo gimtinės, svajojo atkurti istorinę 
Lenkiją — sugalvojo Vilniaus, arka geriau sakant, visos Lietu
vos užgrobimo avantiūrą. Tam tikslui Pilsudskis į savo vagoną 
prie Lydos pasišaukė kelis generolus. Jų tarpe ir Želigovskis, 
garbingas vyras, kilęs iš Vilniaus krašto, caro armijos karininkas, 
kalbantis geriau rusiškai nei lenkiškai, Vilniaus grafo Tiškevi
čiaus tarnaitės brolis, nedaug išmanantis apie politiką, vedęs rusę, 
nenorėjo kokios nors karinės aferos ar kokio negarbingo žygio. 
«Želigovskis nebuvo pirmas į kurį Pilsudskis kreipėsi pasiūly
damas prieš jį «sukilti». Tačiau pirmieji generolai, kurie gavo 
šitokį pasiūlymą, vienas po kito atsisakė, nesutikdami prisiimti 
negarbingo kariui žygio — dirbtinio karinės sutarties laužymo. 
Kai tas pats buvo pasiūlyta Želigovskiui, jis iš viso nesuvokė, 
kas čia darosi, kam ir prieš ką jis turi «sukilti», jei su lietuviais 
susitarta ir todėl be Pilsudskio įsakymo nesutiko prieš lietuvius 
žygiuoti. Tuomet Pilsudskis, kaip vyriausias vadas, pareiškė 
jam tai įsakąs atlikti ir šis tepasakė: Rozkaz (klausau) ir išėjo 
jau kitų parengtam žygiui vadovauti. Jam išėjus, Pilsudskis 
ciniškai apie Želigovskį draugams pastebėjo : — maniau, jog turiu 
reikalą su žmogumi, o čia d... volova (jautinė...) »90.

Sutikęs vadovauti «sukilimo» komedijai, Želigovskis susi
dūrė su Vilniui užimti dalinių štabo karininkei opozicija. Karinin
kai nesutiko savo garbės tepti su kažkokios rūšies, jiems neaiš
kia, avantiūra. Kiti karininkai, jausdami ką tai tokio nešva
raus, reikalavo, kad įsakymas pulti būtų įsakytas raštu iš aukš
čiausios lenkų karinės vadovybės. Želigovskis pamatė, kad 
karininkai jo neklauso. Tada jis kreipėsi į vyriausią štabą pri
sipažindamas, kad savo autoritetu jis negali veikti, nes svyruoja 
karininkai ir kareiviai. Tada įsikišo Pilsudskis ir penktos armijos 
vadas gen. Sikorskis davė parėdymą taip vadinamai Benekainių 
grupei žygiuoti į Vilnių. Puolimo metu sąjungininkai priminė 
Pilsudskiui ankstyvesnius įsipareigojimus, bet Pilsudskis atrėžė, 
kad jis Vilniui užtikrinęs apsisprendimo teisę «ir jeigu bus daroma 
tam priešingai, pats išstosiąs iš lenkų kariuomenės, nuvyksiąs į *•

90 M. Biržiška, Dėl mūsų sostinės, atsiminimai, II d., 1962, 137-
138 psl.
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Vilnių ir vadovausiąs savo gimtojo miesto teisių gynime»91.
Lenkai tvirtino, kad einantieji į Vilnių daliniai esą sudaryti 

iš Vilniaus krašte kilusių vyrų, bet kada «Ig. Jonynas sulai
kinėjo « grįžusius į savo gimtąjį miestą» lenkų kareivius, klaus
damas, kur kas jųjų kilęs, ir tegirdėjęs : iš Lomžos, iš Piotrovo, 
iš Varšuvos ir kitų Lenkijos miestų, labai retai teaptikdamas 
« Pytų kreisų » ir dar rečiau Vilniaus krašto gyventoją » 92.

Pats Želigovskis savo atsiminimuose nurodo, kad Pilsudskis 
jį įtikinėjo, jog Vilnių reikia būtinai užimti, nes antraip istorija 
nedovanosianti. «Turime atstatyti Lietuvą. Tai gali padaryti 
tik jos gyventojai — jos vaikai iš lietuviškos-gudiškos divizijos. 
Reikalinga, kad kas nors tą visą reikalą pasiimtų savo žinion. 
Maršalas manė, kad tik aš tai galiu padaryti. Tik turime žinoti, 
kad visus turime prieš mus, net lenkų visuomenę, kuri nesu
pranta lietuvių klausimo. Gali ateiti valanda — kalbėjo mar
šalas, — kada turėsi prieš save ne tik pasaulio opiniją, bet ir 
Lenkijos. Gali ateiti valanda, kad net aš būsiu priverstas stoti 
prieš tamstą. Reikia visa tai pasiimti ant savęs. To įsakyti 
negaliu. Tokie dalykai neįsakomi. Trumpai pagalvojęs pasakiau, 
visą tą bylą imu ant savęs »93.

Toliau Želigovskis dėsto, kad reikėję skubėti, nes galėjusi atvykti 
Tautų Sąjungos komisija ir sutrukdyti, kad reikėjo sudaryti 
laikinąją vyriausybę, kad lietuviška-gudiška divizija stovėjo 
Varanave ir kad turėjęs daug abejonių, ar žygis pavyks. Bet 
įsitikinęs, kad kiekvienas po karo turįs teisę grįžti namo, bet 
jeigu tie namai yra priešo užimti, tai reikia juos jėga atsiimti, 
priešą išvyti ir čia jokia lenkų valdžia negalinti uždrausti ir tam 
nereikėję vaidinti jokio sukilimo. Želigovskis didžiuojasi, kad 
Lietuvos Metrikoje XIV amžiuje įrašyta, ką Ašmenos apskrityje 
Želigovskiai turėjo duoti mobilizacijos atveju. Tais motyvais 
remdamasis, Želigovskis porina, kad « Vilnių užėmė ne lenkų ge
nerolas Želigovskis, bet lietuvis Želigovskis, tas, kuris būdamas 
vaikiščių ateidavo iš Župronių į Vilnių mokyklos egzaminams ir 
nakvodavo ant miesto parkų suolų... Tad nebuvau atsitiktinis

91 Ten pat, 242 pal.
92 Ten pat, 244 psl.
93 M. Krupavičius, Iš Želigovskio prisiminimų, žr. Tėvynės sargas,

1955, 2 nr., 69 psl.



atsiplakėlis Lietuvoje, o mano giminė turi ilgas tradicijas ir 
tarnavo tėvynės tarnyboje. Mano svajonė buvo gyventi su tau
tiečiais Vilniaus žemėje ... Būdamas lietuviu, niekada nebuvau 
nustojęs būti lenku »94.

Taigi, du «lietuviai », kaip jie patys prisipažįsta, sukombinavo 
ir klastingai pagrobė Lietuvos sostinę su trečdaliu Lietuvos že
mių ir to pasėkoje įvykdytas neatitaisomas nutautinimo darbas 
plačiose Vilnijos srityse. Nesuprantama mums šiandien tokia 
lietuvybė — naikinti savo tautą ir vadintis lietuviu. Bet po sve
timybės sąnašomis vyksta labai dideli, skausmingi ir, dažnai, 
visai nesuprantami dalykai. Juk mirštantįjį gyvieji ne visada pa
jėgia suprasti. Neabejotina, kad Pilsudskio ir Želigovskio pasą
monėje dar šmėkščiojo mirštančios lietuvybės šešėliai. Pas vie
nus iš tokių žmonių, tėvų ir protėvių palikimas sunyksta tyliai, 
sudūlyja lyg nulaužto ąžuolo kamienas ; pas kitus jis išsiveržia 
pykčiu ir neapykanta primestai svetimybei, kartais ir savai tautai, 
o pas trečius — suliepsnoja atgaila ir atsiveria širdies skausmas.

M. Krupavičius duoda atsiminimų vaizdelį apie 1935 m. 
Lenkijoje sutiktą vieną sulenkėjusį lietuvį, kuris vaišių metu, 
dalyvaujant lenkams, paėmė žodį ir «po trumpos įžangos jis 
pasisako esąs kiaulė, latras, tėvynės išdavikas, už stiklelį degtinės 
pardavęs Lietuvos sostinę lenkams. Pro ašaras pasisakė, kad 
jis esąs Judas, nes pardavęs savo tėvynę Lietuvą. Už tai jam 
Dievas nedovanosiąs, bet ir Lenkiją prakeiks už tokius darbus ... 
Visi kiti pietų dalyviai sėdėjo kaip perkūno pritrenkti». Kai 
rytojaus dieną Krupavičius nuėjo to tautiečio atsisveikinti, tai 
jis «pasakė, kad už vakarykščią kalbą jam teks nukentėti, bet 
nesigailįs ją pasakęs, nes nuo Želigovskio seimo rinkimų jis 
neturėjęs ramybės. Dabar jis esąs ramus kaip po išpažinties»95.

Tas lietuvis pasakojo, kad į sukurtos «Vidurinės Lietuvos » 
(pagrobtos Vilnijos) seimo rinkimus lenkai su policija vežė iš 
Lenkijos visus, net su šeimomis, kas tik buvo kilęs iš istorinės 
Lietuvos. Atvežtuosius į Vilnių nemokamai maitino, girdė ir 
apsvaigusiomis galvomis varė balsuoti. Užtai jis ir prisipažino, 
kad už stiklelį degtinės pardavė Lietuvos sostinę lenkams.

Kam teko buvoti Lenkijoje, tas patyrė būdingą lenkų atsine-  94
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94 Ten pat, 70 psl.
95 Ten pat, 71 psl.
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šimą svetimtaučio atžvilgiu. Prašnek lenkiškai nors kelis sakinius 
ir jau lenkai tvirtins, kad tu esi grynakraujis lenkas, ypatingai 
jei esi lietuvis. Duokime šia tema pakalbėti marijonui vienuoliui 
kun. A. Petrauskui, kuris dar prieš pirmą pasaulinį karą buvo 
paskirtas rusų kariuomenės karo kapelionu į Varšuvą. Nuvykęs į 
pareigas prisistatė savo viršininkui prelatui lenkui. «Kabinete 
būdami mudu tik dviese pradėjome kalbėtis labai draugiškai... 
Po kiek laiko jis prisiartina prie manęs ir nusišypsojęs sako : 
«Niekas nesakytų, kad kunigas nesi lenkas. Ir veidas tipiškai 
lenkiškas ir balsas ir tonas, net kalboje nedaug lietuviško akcento 
girdįs...». Tuo tarpu aš žinojau, kad manyje nieko lenkiško net 
ir su žiburiu ieškodamas nerastum... Suprask lenko gudrumą. 
Kaip jie moka savo prekę girti ir piršte kitiems įpiršti. Vadinasi, 
viskas tavyje lenkiška, viskas gerai, tik atsižadėk savo lietuvy
bės, būk lenkas ir mes tave priimame mielai į savųjų tarpą... 
Kiek ant tos saldžios meškerės neišmanėlių yra sugavę ir dar nuo
lat gaudo ir gaudo. Juk mums pusę, jei ne daugiau, Lietuvos 
nuviliojo į savo pusę... Mums lietuviams kaip tik to trūksta ir 
dėl to taip dažnai mes pralaimime savo reikalus kaip su lenkais, 
taip ir su kitomis tautomis. Kas mus neištautina ? Nebent tie, 
su kuriais netenka mums niekuomet susidurti... Ims lietuvis 
kitos tautos žmoną — vaikai eina paskui motiną. Ištekės lietu
vaitė už kitos tautos vyro — vaikai būtinai bus svetimos mums 
tautos »96 *.

Neapykantos prasiveržimo vaizdelį duoda minėtas kun. 
A. Petrauskas. Jis rašo, kad prieš I pasaulinį karą Varšuvoje 
gyvenusi kunigaikštienė Radvilienė, kuri čia turėjusi jaukią 
privačią koplyčią. Varšuvoje susispietę lietuviai norėjo turėti 
lietuviškas pamaldas, bet negavo bažnyčios. Kažkas patarė 
kreiptis į Radvilienę. Kun. Petrauskas aplinkiniais keliais savo 
norą perdavė Radvilienei. Po kelių dienų Radvilienė paskam
bino kun. Petrauskui ir įsitikinusi, kad jis yra tikrai lietuvis, 
« nes ji taip nenorinti, kad lenkas įeitų į jos pastogę. Būk malo
nus apie trečią valandą užeiti pas mane į namus »97. Didis buvo 
lenkų nustebimas, kai Radvilienė ne tik leido lietuviams savo

96 A. Petrauskas, M. I. C., Praeities pabiros, atsiminimai, II dalis :
Varšuvos lietuviai, Chicaga 1934, 41-42 psl.

97 Ten pat, 101 psl.
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privačia koplyčia naudotis, bet ir apmokėdavo visas sąskaitas 
susijusias su lietuvių pamaldomis. Už tai ji pastatė vieną sąly
gą, kad joks lenkas neįkeltų kojas ne tik į lietuviškas pamaldas, 
bet ir į koplyčią. Kai vėliau koplyčios reikalai susiklostė kitaip, 
tai Radvilienė užprašė visas mišias, kad to nepadarytų lenkai 
ir neįeitų į koplyčią.

Panašaus pobūdžio istorinis lietuvių-lenkų santykiavimas 
atsispindi anekdotuose. Lietuvos didikai ir bajorai, nors patys 
sulenkėję, visada jautėsi esą lenkų žeminami ir pašiepiami. To 
pasėkoje kilo šimtai anekdotų, kurių vienas skamba šitaip : nuva
žiavo Lietuvos bajoras į Varšuvą ir čia jį susitikęs lenkas bajoras 
sveikina : « Kaip gyvuoji ? Pasakyk, ką veikia Lietuvos lokiai ?» Į 
pašiepiantį lenko klausimą, lietuvis bajoras atsako : « Siunčia 
nuoširdžiausius sveikinimus Varšuvos beždžionėms ».

Neapdairumas ar kaltė. — «Dėl Vilniaus mes patys esame 
padarę klaidą. Nekalbėsime jau apie mūsų nesugebėjimą 1918 m. 
įkurti savo nacionalinę kariuomenę. Nors tuomet Vilniuje ir vi
soje Lietuvoje tiek entuziastų buvo ... Kai po didžiojo karo buvo 
norima kurti mūsų, savoji, kariuomenė, mes buvome didžiai 
užsifilosofavę, prisidengę keista teorija, kad « sąjungininkai » turi 
prižiūrėti mūsų teritoriją. Sąjungininkai, esą, « privalo » prižiū
rėti, kad niekas kitas jos neužimtų. Lenkams tuomet nei į galvą 
neateidavo abejoti dėl Vilniaus »98. Šiuose musų ilgamečio di
plomato žodžiuose yra daug tiesos.

Kai 1918.XI.11 d. buvo sudaryta pirmoji Lietuvos vyriau
sybė, kurios priešakyje atsistojo Voldemaras, patriotiškai nusi
teikusi lietuviškoji karininkija (grįžusi iš pairusios rusų kariuo
menės) ir jaunuomenė laukė, kada vyriausybė pašauks prie gink
lo. Tačiau Voldemaras buvo įsitikinęs, kad Lietuvai užtenka 
milicijos. Prisistatydamas su savo kabinetu, Voldemaras vyriau
sybės programinėje kalboje pareiškė, kad Lietuvos niekas neturi 
pagrindo užpulti, todėl valandą užtrukusioje kalboje apie kariuo
menės organizavimą net neužsiminė. Jis sakė : « Karo mes su 
nieku nevedame ir nė vienas iš mūsų kaimynų — vokiečių, lenkų, 
ukrainų, rusų ir latvių — neturi pamato ant mūsų užsipuldinėti. 
Taigi didelių spėkų rubežiams sergėti mums ir nereiks ... Sar

98 J. Savickis, Žemė dega, I dalis, Chicaga 1956, 106 psl.
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gyba reikalinga, kad mūsų valstybėn neįsibrautų vogčia tas, kas 
neturi teisės mūsų kraštan atvykti»99.

Valstybės tarybos pirmininkas A. Smetona irgi nieko neužsiminė 
apie kariuomenės organizavimą. Voldemaras ir Smetona buvo politi
niai bendraminčiai. Bet ir jiems turėjo būti žinoma, kad lenkai 
jau kalbėjo apie Vilniaus prijungimą prie Lenkijos, o lenkų en
dekų laikraštis Dziennik Wilenski kasdien šaukė, jog reikia sku
bėti Vilnių paimti į lenkų rankas. Lenkai paskubomis orga
nizavo legionus ir jokiais filosofavimais nesivertė.

Krašto apsaugos ministeriją pasiėmė pats Voldemaras. Vilniuje 
tuo metu buvo apie 70 lietuvių karininkų grįžusių iš vokiečių 
ar rusų nelaisvės. Buvo organizuojamas štabas ir padėta užuo
mazga dviems pulkams. Tačiau Voldemaras jaunais lietuviais 
karininkais dėl kurių tai priežasčių nelabai pasitikėjo, o į at
sakingas vietas skyrė rusus, kurie buvo prisidengę gudų vardu. 
Net ir savo kariniu patarėju bei karo viceministeriu paskyrė rusų 
gen. Kondratavičių, kurio tikrasis veidas ir tikslai paaiškėjo 
vėliau.

Gen. Grigaliūnas apie mūsų kariuomenės organizavimo pra
džią rašo : « Susitvarkius ministerių kabinetui ir atsiradus krašto 
apsaugos ministeriui, kažkodėl nepatikėta lietuvių karininkams, 
bent jų organizatoriškiems gabumams, pradėta «infiltruoti» 
rusus ; taip, pavyzdžiui, buvo pakviestas Lietuvos kariuomenei 
organizuoti, krašto apsaugos viceministerio titulu, grynas rusų 
kariuomenės gen. Kondratavičius... Jis pradėjo vesti proru
sišką politiką; į aukštesnes kariuomenės vietas skirdamas tik 
rusus »99 100.

Kiek rusams rūpėjo Lietuvos kariuomenės organizavimas, 
parodo tai, kad susidarius pirmajam kabinetui, ižde buvo šiek 
tiek pinigų. Reikėjo pastatyti prie iždinės sargybą. Yčas krei
pėsi į Kondratavičių duoti sargybą, bet Kondratavičius atsekė: 
znaete, g. ministr., kakaja dosada, ja dal prikaz komandiru I polka 
i komandiru II polka, a oni mne otvetili, čto ni odnogo nižnego

99 M. Yčas, Lietuvos vyriausybės sudarymo etapai ir jos pirmieji 
žingsniai, žr. Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis, 1918-1928 
Londonas 1955, 93 psl.

100 V. Grigaliūnas-Glovackis, Trys diktatoriai Lietuvoje, žr. Drau
gas, 1961.6.10. d.
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čina net101. Kadangi nebuvo nei vieno kareivio, tai buvo papra
šytas lietuvis karininkas Ūsas, kuris per valandą laiko suorgani
zavo 12 vyrų sargybą, o per kitą valandą susiorganizavo šio
kius tokius ginklus.

1918 m. gale Vilniuje buvo prisirinkę gana daug lietuvių 
karininkų. Jie pradėjo nerimti ir net mitinguoti, kadangi lietu
viams buvo aišku, kad lėtas lietuvių karinių pajėgų organiza
vimas, arba, geriau, iš viso neorganizavimas, veda vos prisikė
lusią Lietuvą į aiškią pražūtį. Deklaracijos ir kalbos tada reikš
mingos, kada jos paremtos konkrečia pajėga. Lietuvos nepriklau
somybės deklaravimą turėjo sekti kariuomenės organizavimas. 
Lenkai dar prieš nepriklausomybės paskelbimą, sporto organi
zacijų priedangoje, ruošė branduolius karo pajėgai. Entuziazmo 
tada buvo. Tai parodo įvykiai po kelių mėnesių. Savanoriai bėgo 
iš savo dalinių. Bet jie bėgo ne iš fronto, kaip priprasta visose 
kariuomenėse, bet bėgo iš užfrontėje stovinčių dalių į fronto li
nijas ginti savo žemelės. Savanoris Butkus rašo: «Bėglių iš 
Kauno ir kitų užfrontės vietų į frontą atbėgdavo nemaža... 
Iš frontų pabėgti visur netrūkdavo, bet į frontą bėgti, turbūt, būda
vo tik savanoriškose kariuomenėse ... Iš dalinių pabėgdavo ne į 
namus, bet tiesiog į frontą »102.

Keli mėnesiai neatšaukiamo laiko praleista. Jeigu lietuviai 
būtų tada turėję Vilniuje bent vieną pulką kariuomenės, gal 
Vilniaus klausimo iš viso nebūtų buvę. Konservatyvus Smetona 
tikėjo Lietuvos kaimynų teisingumu, o Voldemaras manė, kad 
jis savo kalbomis apgins kraštą, kuriomis jis prikankindavo Tautų 
Sąjungą.

Kai tais pačiais metais (1918) vokiečiai nutarė užleisti bolše
vikams Vilnių, tai pirmame pulke buvo keliolika karininkų su 
keliomis dešimtimis kareivių, gudų pulke ta pati padėtis, o an
trame pulke tebuvo tik vienas vadas. Apie šią liūdną padėtį K. 
Škirpa rašo : «A. Voldemaras, užuot pats griebęsis ginklo ir krei
pęsis į sostinės gyventojus ir visą tautą, kad stotų prie ginklo 
gelbėti Vilnių ir tėvynę, rengėsi pasitraukti į užsienius ginti Lie
tuvos reikalų plunksna ir žodžiu. Su juo į užsienius rengėsi išvykti 

101 M. Yčas, Lietuvos vyriausybės sudarymo etapai, žr. Pirmasis
Nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis, 111 psl.

102 S. Butkus, Vyrai Gedimino kalne, savanorio atsiminimai, Mem-
mingenas 1957, 151 psl.
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ir A. Smetona ... Pirmasis — dalyvauti taikos derybose Paryžiuje, 
antrasis — pasirašyti Berlyne paskolą Lietuvai... Nuotaika visų 
nupuolė ir ėmė reikštis net panika : vieni orientavosi paskui va
dus į užsienį ir gaminosi dokumentus, kiti dėliojo daiktus norė
dami pasitraukti į kaimą pas gimines ir pažįstamus ... Gruodžio 
22 d. Kondratavičius pranešė karininkams, kad vyriausybė nuta
rusi persikelti į Kauną, o apsaugos štabas strateginiais sumeti
mais — į Gardiną. Kadangi jau čia pat Kalėdų šventės, jis lei
džiąs visiems išvažinėti, kur kam patinka. Darbas, esą, numato
mas atnaujinti po švenčių —po sausio 6 d. Gardine, žinoma, jei 
sąlygos leisiančios . Jis net neįsakė susirinkti į Gardiną visiems, o 
tik tiems, kurie norės. Žodžiu, vietoje mobilizacijos, buvo paskelb
ta tikra demobilizacija »103.

«Kondratavičius manė, kad busimoji Lietuvos kariuomenė 
kovos už caro sosto grąžinimą... Išgirdęs, kad lietuvių tauta 
siekia nepriklausomybės, labai nustebo ir netikėjo, kad driskių 
ir mužikų tauta galėtų išsikovoti nepriklausomybę... Pašalintas 
iš vado pareigų, iš Lietuvos dingo»104. Taigi Kondratavičiui 
ir su juo esantiems rusams terūpėjo gauti algas, o « pirmoji Lie
tuvos (Voldemaro) vyriausybė tik trypė vietoj : ji svarstė visokius 
projektus »105, ligi bolševikai įžengė į Vilnių. « Lietuviška vėliava 
Gedimino kalno pilies bokšte plevėsavo iki sausio 6 d. Tą dieną 
bolševikai, įsitaisę Vilniuje, vėliavos dvi spalvas nuplėšė ir pa
liko tik raudoną »106.

Bolševikams užėmus Vilnių ir veržiantis gilyn į Lietuvą, 
buvo sudaryta nauja M. Sleževičiaus vadovaujama vyriausybė, 
kuri griebėsi organizuoti karines pajėgas, ir savanorių aukomis 
bolševikai buvo atstumti. Bet lenkai, atsigavę, vėl tiesė rankas į 
Vilnių. Čia vėl atsiminimų autoriai daugumoje teigia, kad Vil
niaus praradimas įvyko dar prieš Želigovskio aferos pradžią. 
Jie sako, kad Vilnių praradome nelaimingose Augustavo ir Seinų 
kautynėse. Patį Vilnių lenkai vėliau pasiėmė.

J. Petraitis nurodo : « Turėjome Lietuvoje pakankamai jėgų,

103 K. Škirpa, Pakeliui su Mykolu Sleževičium, žr. Mykolas Sleže
vičius, Chicaga 1954, 200-201 psl.

104 S. Butkus, Vyrai Gedimino kalne, atsiminimai, 1957, 96 psl.
105 K. Škirpa, Pakeliui su Mykolu Sleževičium, žr. Mykolas Sleže

vičius, Chicaga 1954, 216 psl.
106 S. Butkus, Vyrai Gedimino kalne, atsiminimai, 1957, 114, psl.
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kad tuo metu, kai lenkai kariavo su bolševikais, galėtume ir 
apsiginti ir Gardiną paimti. Tačiau tos jėgos buvo išblaškytos 
maždaug 500 km ruože, nuo vokiečių sienos, Vištyčio ežero, pro 
Gardiną per Marcinkonis, Eišiškes, Palionis, Vyšniavą, Pastovius 
iki pat latvių sienos. Rodos, lyg būtų manyta tada, kad kas šim
tas metrų pastačius nors po vieną žmogų, bus apsaugotas mūsų 
pasienis. Jei pirmoji divizija ir dar trečiosios divizijos dalis būtų 
atėję čia mums į pagalbą, tai nė kiek nebūtų nukentėjęs mūsų sie
nos saugumas. Bet tada būtų buvę galima kalbėti apie Gardino 
paėmimą »107.

Toliau jis rašo, kad mūsų kariuomenės tuometinių vadų tarpe 
buvo nemažai tokių, kurie lietuviškai nemokėjo, o savo tarpe 
kalbėjo lenkiškai ir daugiau lošė proferansą, negu domėjosi kau
tynėmis. Tą patvirtina iš kovų su bolševikais ir kitas autorius : 
«Mūsų pusėje atsirado išdavikas, iš Utenos apskrities kilęs 
rusas karininkas Cetuchinas ... Jis išdavė bolševikams savo da
linį ir pats perėjo į jų pusę. Dėl jo išdavysčių mūsiškių linija 
buvo pralaužta ir turėjo trauktis. 18 sužeistų mūsų savanorių 
pateko į bolševikų nelaisvę. Juos visus durtuvais subadė su
žvėrėję bolševikai»108.

Tik žemesnieji karininkai buvo patriotiškai nusiteikę ir kartu 
su kareiviais nesiskųsdami sąžiningai gynė tėvų žemę: « Buvome 
jau įpratę visą dieną sargyboje išbūti nevalgę ... Ką padarysi, 
kad dabar Lietuva nieko neturi. Paalkime, pakentėkime. Kada 
nors prasigyvens ir tuomet geriau pavalgysime — prasitardavo 
savanoriai nesiskųsdami»109 110. Arba: « Noriu vykti į frontą, bet 
viršila be milinės neleidžia. Paskolink. Po kelių dienų grįšiu ir 
atiduosiu »110. O štai «moteriškė nuo Zapyškio, atidavusi į 
gynėjų eiles savo vyrą ir du sūnus, atveža intendantūrai dar likusį 
nuo okupacijos aviną, sakydama: «Atiduodu, štai, paskutinį 
aviną, tenaudojasi gynėjai... ir išvažiuoja susikaupusi su pabė
gusiu arklebu namon » 111.

107 J. Petruitis, Laisvą ginant, atsiminimai, II d., 1953, J.A.V., 
98-99 psl.

108 S. Butkus, Vyrai Gedimino kalne, atsiminimai, 1957, 132 psl.
109 Ten pat, 103 psl.
110 Ten pat, 134 psl.
111 J. Būtėnas ir M. Mackevičius, Gyvenimas ir darbai, žr. Mykolas

Sleževičius, Chicaga 1954, 106 psl.
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Lenkai žinojo, kad lietuviai turi tris divizijas kariuomenės.. 
Kol lenkai nežinojo, kad tos divizijos išblaškytos, jie su tokia pa
jėga labai skaitėsi, nes ne kartą buvo patyrę, ką reiškia kariauti 
su viskam pasiryžusią savanorių kariuomene. Kas kita vadovybės 
reikalas. «Mes gi iš pat pradžių neturėjome jokio plano. Tik 
greičiau, greičiau reikia pasiųsti ten kuopą, ten būrį, ten pora ka
reivių, kad visur būtų pilna Lietuvos kariuomenės, kur reikia ir 
kur nereikia. Tuo būdu išbarstėme savo kariuomenę po visus 
frontus »112. E. Skipitis prideda : « Mūsų karo vadovybėje buvo 
kažkas netvarkoje »113. Net karinėje intendantūroje buvo pasislėpę 
valstybės priešai: « Kai kur valstybės priešus palaikantieji asmens 
vadovauja intendantūroms, dėl to kareiviai gauna duoną su smėliu. 
Pagaliau ir milicija blogai einanti pareigas »114. Būdavo išdavimų 
ir iš nutautusių lietuvių. Štai į II-jo štabo barą «lenkus atvedė 
vietiniai nutautę lietuviai, būtent, mergaitės »115.

Anuo metu Kaune veikęs juokų teatras Vilkolakis kartą 
nurodė, kad tuo metu, kada ėjo lemiamosios karinės operacijos 
Seinų fronte, mūsų užsienio reikalų ministerija buvo susido
mėjusi sacharino prekyba, o karo vadovybės viršūnės kėlė ves
tuves. Juokai lieka juokais, bet K. Žuko atsiminimuose rašoma : 
«Mūsų kariuomenės katastrofos dieną, rugsėjo 4 ar 5, oficiozas 
Lietuva įdėjo kronikoje tokią žinutę (cituoju iš atminties): šian
dien Vytauto bažnyčioje kun. Tumas suteikė moterystės sakra
mentą mūsų garbingam armijos vadui plk. Ladygai... Gerb
damas plk. Ladygą už jo drąsumą ir sumanumą kovoje su bol
ševikais 1919 m., aš negaliu be šiurpo prisiminti jo armijos  ‘vado
vavimą ’ 1920 m. d 116. Tuo metu Augustavo miškuose lenkai 
likvidavo gana gausias mūsų karines pajėgas ir lietuviai buvo 
priversti skubiai trauktis. Kaip bebūtų, bet jeigu kautynėms 
vykstant kariuomenės vadas kelia vestuves, tai kautynes lai
mėti galima nebent stebuklui padedant. Jau toks genialus kar
vedys Aleksandras ir tai vestuves kėlė po to, kai sumušė Persijos 
valdovą Darijų.

112 J. Petruitis, Laisvę ginant, II dalis, J.A.V. 1953, 168 psl.
113 K. Skipitis, Nepriklausomą Lietuvą statant, Chicaga 1961, 282 psl.

114 J. Matusas, Šaulių sąjungos istorija, Sydney 1966, 59 psl.
115 Ten pat, 52 psl.

116 E. Žukas, Žvilgsnis į praeitį, atsiminimai, Chicaga 1959, 296 psl.
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Suprantama, kad Vilniaus užgrobimas vyko su prancūzų 
parama ir I pasaulinio karo herojaus Focho palaima, nes juk ir 
patį «Varšuvos stebuklą» surengė prancūzų karininkai, atsku
bėję gelbėti Lenkijos. Lietuviams teliko pasitikėti savo jėgo
mis. Ir pats Vilniaus užgrobimo ruošimas nebuvo toks nežino
mas ir netikėtas. K. Žukas mini, kad dar prieš lietuvių delega
cijai išvažiuojant į Suvalkus tartis su lenkais «pas mane atėjo 
Balutis, kuris slaptai pranešė, jog iš vieno žvalgo, idėjinės lie
tuvaitės studentės, turįs žinių, kad po Suvalkų konferencijos 
priedanga Pilsudskis ruošiąs kažkokį puolimą». Ir toliau : «Bene 
spalio 2 d. pas mane atvyko prel. Olšauskas su nepaprastu pra
nešimu. Jo tikromis žiniomis, šiomis dienomis Pilsudskio trau
kinyje mažoje stotelėje tarp Lydos ir Maladečinos įvyko svarbus 
pasitarimas, kuriame nuspręsta pulti ir paimti Vilnių. Tai įvyk
dyti pavesta gen. Želigovskiui, kuriam duodamos 4 divizijos 
pėstininkų ir dvi brigados kavalerijos ... Atspyriui prieš pasaulio 
opiniją, Vilniuje bus padarytas vietos gyventojų sukilimas prieš 
lietuvius ir jam sukurstyti iš Chyrovo vienuolyno (Galicijoje) 
jau atvyko 4 jėzuitų kunigai, kurie šiuo momentu slapstosi šv. 
Dvasios rusų vienuolyno požemiuose »117.

Taigi, laiko pasitikti lenkų puolimą buvo. Prie veiklios karo 
vadovybės atsispyrimui pajėgas ir planą buvo kada paruošti. Bet 
kaipgi pasiruoš kariuomenė sutikti atžygiuojantį priešą, kad nese
niai paskirtas lietuvių kariuomenės vadas gen. Žukauskas, len
kams puolant Vilnių, « Rokiškyje, pas grafą Pšezdzieckį medžio
ja ... Jis tenai jau trečią dieną medžioja, o čia mūsų kariuomenė 
kraują lieja ir beviltiškai kaujasi su daug stipresniu priešu »118.

Tik karo ministerio K. Žuko įsakymu leitenantas Balnas su 
batalijonu vyrų, tamsią lietingą naktį prasiveržė į lenkų užnu
garį ir susidūręs tamsoje su Želigovskio štabu, sukėlė tokią pa
niką, kad Želigovskis davė įsakymą trauktis visai kariuomenei. 
Atskubėjęs gen. Žukauskas davė įsakymą vyti priešą, nors jau 
kariuomenė prieš tai ėmė vytis bėgančius lenkus. Tik įsikišus 
santarvininkų komisijai lietuvių žygis į Vilnių buvo sustabdy
tas, nors tos komisijos nesimatė tada, kai lenkai veržėsi į Lietuvą. 
Kad išvengus skandalo, Žukausko medžioklės reikalas buvo nu

117 Ten pat. 305-306 psl.
118 Ten pat, 324 psl.
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tylėtas ir jis tapo didvyriu : gavo vyties kryžių, o J.A.V. lietu
viai dovanojo aukso kardą ir automobilį. Leitenantas Balnas gavo 
irgi vyties kryžių.

Dėl sąjungininkų komisijos įsikišimo Lietuva nustojo Vil
niaus. J. Petraitis rašo, kad po Giedraičių ir Širvintų kautynių 
«bereikėjo tik žygiuoti pirmyn ir be didelių, palyginti, aukų 
atsiimti Vilnių. Nemokėjome išnaudoti situacijos, gaila ir skau
du »119. Giedraičių ir Širvintų kautynėse lietuviai daug kraujo 
praliejo ir tas kraujas liko ant atviro kelio į sostinę. Net tokia 
ligi Kėdainių atsibasčiusi lenkų kavalerija (Tatarskaja Jazda) 
grįžo atgal. O ta kavalerija jau buvo taip nusilpusi, kad. arkliai 
pakelėje krito ir vos vos žygiavo.

«Giedraičių kautynėms pasibaigus, pakartotinai prašiau di
vizijos štabą pavesti mums likviduoti įsibrovusią į mūsų užpakalį 
lenkų kavaleriją. Bet nesutiko. Kodėl ji nebuvo tuomet suimta, 
ir šiandien dar niekaip negaliu suprasti. Kokiu būdu ji galėjo 
pereiti per 9 pulko barą, taip pat nesuprantu »119 120 121. « Labai daug 
kas buvo, ko mes negalėjome tada suprasti »121. Baigdamas at
siminimų autorius duoda štai kokią atestaciją tuometinės mūsų 
kariuomenės aukštesniesiems viršininkams : «Jie tik buvo mūsų 
viršininkai ir mums įsakymus davinėjo, o patys lenkiškai kal
bėdami tik proferansą lošė... Mums nereikėjo didesnės baus
mės ... prieš lenkus kariavom, o dabar lenkai pasidarė mūsų 
viršininkai»122.

Šalia minėtų nesuprantamų reiškinių, buvo ir daugiau. Čia 
paminėtinas J. A. V. lietuvių bandymas organizuoti Amerikos 
lietuvių karių brigadą ir ją siųsti į Lietuvą. « Lietuvoje bevyks
tant karams su rusais bolševikais ir lenkais ... Amerikos lietu
viai Vyčiai ėmė organizuoti karinius dalinius ir juos siųsti į Lie
tuvą nepriklausomybei ginti. Savanorių atsirado labai daug, bet 
dėl tarptautinių politinių komplikacijų jie į Lietuvą nebuvo išleis
ti »123. Kokios tos politinės komplikacijos? Kitas atsiminimų 
šaltinis duoda atsakymą — būtų triukšmavę lenkai: « Nors vals

119 J. Petruitis, Laisvę, ginant, II dalis, J.A.V. 1953, 308 psl.
120 Ten pat, 289 psl.
121 Ten pat, 290 psl.
122 Ten pat, 307 psl.
123 A. Kučas, Amerikos lietuvių ryšiai su tėvyne, žr. Suvažiavimo dar

bai, V tomas, Roma 1964, 421 psl.



VILNIAUS KRAŠTAS FAKTŲ IR ATSIMINIMŲ ŠVIESOJE 33165*

tybės prezidentas ir laikinoji vyriausybė pritarė Amerikos Lie
tuvių Brigados perkėlimui į Lietuvą, tačiau dėl nepalankių to 
meto politinių ir ekonominių sąlygų, ji negalėjo pasiekti Lietu
vos. Ją keliant į Lietuvą, smarkiausiai būtų triukšmavę len
kai »124.

Tuo tarpu lenkai niekada jokių triukšmų nebojo. Vokiečių 
okupacijos laikais, negalėdami viešai Vilniuje organizuoti savo 
legionininkus, visa tai atliko po sporto organizacijos Sokol prie
danga. Kai reikėjo legionininkų — iš sportininkų pasidarė kariai 
per kelias valandas. Dėl mūsų politinėse sferose viešpatavusios 
baimės : « ką kiti pasakys arba triukšmas », mes esame daug pra
kišę. Ir trečdalį Lietuvos praradome daugiausia dėl tos priežas
ties.

Dėl pavyzdžio, nukrypkime truputį į šalį. 1919 m. buvo pra
dėtos su Vokietija derybos prekybos sutarčiai sudaryti. Tada 
Vokietija siūlė visokiausių gėrybių už maisto produktus. Nesu
tikome. Sekančiais ir dar sekančiais metais vokiečiai Lietuvai 
siūlė labai gerą atlyginimą už naudojimąsi emisijos teisėmis ir 
markės kritimą. Nesutikome. 1923 m. pasirašyta sutartis pagal 
kurią nieko negauta. Kodėl ? «Mūsų politinės sferos labai bijojo 
«susikompromituoti» santarvės akyse ir dėl to vengė santykių 
su Vokietija. Tada buvo galima daug kuo pasinaudoti iš Vokie
tijos, bet pas mus buvo žiūrėta į tai, ką pasakys santarvė ... Lie
tuva vistiek, dėl lenkų propagandos, buvo įtarta germanofiliz
mu ... Be to, santarvė nieko nedavė ir duoti nenorėjo, nežiūrint, 
kokia būtų Lietuvos reputacija »125. Nuėjo veltui 17.000 naujų 
šautuvų ir 17 milijonų šovinių, kurie tada taip buvo reikalingi, 
lygiai kaip ir sovietų siūloma paskola už lietuvišką duoną ir 
raginimas ginkluotis, nes lenkai puls. Žodžiu, galimybių turė
jome, bet nebuvo vyrų, kurie tas galimybes mokėtų išnaudoti 
Lietuvos reikalui. Ir «Lietuva liko be sostinės, daugiau dėl 
savo kaltės (apsileidimo, lepšiškumo), negu dėl lenkų ekspansin
gumo »126.

124 A. Merkelis, Antanas Smetona, New Yorkas 1964, 235-236 psl.
125 J. Purickis, Seimų laikai, žr. Nepriklausomos Lietuvos dešimtme

tis, 1918-1928, Pirmoji knyga, Londonas 1955, 145 psl.
126 J. Kardelis, Pagarbiai lenkiu galvą, žr. Mykolas Sleževičius, 

Ohicaga 1954, 311 psl.
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IV. Lietuviškumo naikinimas Vilnijoje

Lenkų valdžias teroras Vilnijoje. — Kai Vilnija pateko į lenkų 
rankas, tada prasidėjo XX amžiaus pradžioje negirdėtai žiaurus 
lietuvių nutautinimas. Nutautinimo darban lenkai įjungė įstai
gas, bažnyčias, mokyklas ir spaudą. Į Vilniją buvo gabenami iš 
Lenkijos valdininkai, mokytojai, dvasininkai ir siunčiami kolo
nistai. Tokių atvykusių gyventojų Vilnijoje atsirado bent pora 
šimtų tūkstančių. Lenkų vartotos priemonės prieš lietuvius savo 
brutalumu nesiskiria nuo enkavedistų. Lietuviškos mokyklos 
buvo uždarinėjamos, mokytojai kišami į kalėjimus, mušami ir 
spardomi. Lenkų legionieriai niekindavo lietuvaites, sekvestoriai 
išvesdavo paskutinę karvutę ar atimdavo paskutinius rūbus iš 
tų lietuvių, kurie leisdavo vaikus į lietuviškas mokyklas.

Bet ir teroro priemonės lietuvybės nepajėgė taip greit sutrypti. 
Veikė mokyklos ir draugijos. 1935 m. Vilnijoje veikė 262 mokyk
los. Lietuviškos draugijos su skyriais apėmė visą kraštą : Šven
čionių Ryto draugija turėjo 18 skyrių; šv. Kazimiero draugija 
477 skyrius; Lietuvos ūkio draugija 243 ratelius ir Kultūros 
draugija 51. Taigi, viso Vilnijoje veikė 789 lietuviškų draugijų 
skyriai. Be žinomų lietuviškų vietovių paminėtina, kad lietu
viškų draugijų 55 skyriai veikė Lydos apskrityje, 22 Gardino 
apskrityje, 34 Suvalkų apskrityje, 1 Dysnos apskrityje ir 5 
Valažino apskrityje. Žinant, kad valdiškas lietuviškas mokyklas 
lankė 11,541 mokinys, tai privačias mokyklas lankydavo dvigu
bai daugiau. Lietuviškoms draugijoms priklausė bent pora šimtų 
tūkstančių asmenų.

Turint šiuos kelis duomenis prieš akis, suprantamos Vilnijos 
lietuvių pastangos nepaskęsti lenkinimo bangose. Jos išryškėja 
ir lietuviškų laikraščių prenumeratorių skaičiuose. Vilniaus Ry
tojus turėjo 5000 prenumeratorių, Vilniaus Žodis 4000, Vilniaus 
Aušra 4000 ir Jaunimo Draugas 3000. Lietuviško sienino kalen
doriaus būdavo išplatinama virš 10.000. «Draugijų veikimas 
buvo nuolat varžomas, lietuvių spauda buvo nuolat konfiskuo
jama ... Bet pats faktas, kad Vilniuje veikė net 19 įvairaus pobū
džio draugijų, kurios, kad ir įvairiai varžomos, savo veikimą 
nuolat plėtė ... parodo Vilniaus krašte platų pagrindą. Lenkų 
valdžia, kuri tvirtino, kad lietuvių Vilniaus krašte kaip ir nesą, 
lietuviškų draugijų veikimas, matyti, buvo toks nepatogus, kad
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1936-1937 m. sulikvidavo ne tiktai mokyklas, skaityklas, skyrius 
ir vaikų darželius, bet ir pačius centrus. Taip pat uždarė ir 
populiariausius lietuviškus laikraščius » 127.

Lenkų valdžia surasdavo šimtus būdų terorizuoti lietuvius, 
juos bausti ar net žudyti. Štai J. Banauskas, žymus lietuvių 
veikėjas, buvo paimtas į lenkų kariuomenę. Lenkų saugumas, 
norėdamas jį sunaikinti, apkaltino šnipinėjimu Lietuvos naudai. 
Vedamas sušaudyti sušuko : «Broliai lietuviai, kurie tarnaujate 
lenkų kariuomenėje, neliūdėkite, kad aš žūstu. Aš vienas nieko 
nereiškiu, bet ateis laikas, kada tūkstančiai tokių kaip aš, stos 
į mano vietą. Nebus čia nelaisvės. Aš jos nesulauksiu, bet mano 
kapas ir ši vieta bus laisva ». Ir su šiais paskutiniais žodžiais 
lenkų salvė nutraukė jauną gyvybę 1937.X.14 d.

Kitas lietuvių veikėjas V. Petroška buvo nubaustas 15 m. 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Teismo salėje jis sušuko : « Tegyvuoja 
Lietuva su sostine Vilniumi. Šalin okupantų šališki teismai. 
Šalin išsigimusi lenkų šlėkta. Šalin banditai legionininkai». Lenkų 
prokuroras susijaudinęs sušuko: «Reikia šitą priešą sutrinti, 
nes jis susprogdins Lenkiją».

Lenkų žandarai 1923.1.21 d. puolė Dargužius ir, pasiautėję 
kaime kelias valandas, išsivarė į Valkininkus J. Keršį, M. Gudonį 
ir kitus lietuvius. Kalėjime juos mušė karštomis geležinėmis 
lazdomis, statė basomis ant degančių anglių, lupinėjo dantis ir 
panages. 1926.XII.11 d. Judzeliškių kaimo, Lydos apskrities, 
14 tėvų nubausti kalėjimo, kad neleido savo vaikų į lenkišką 
mokyklą, po to, kai čia buvo uždaryta veikusi lietuviška mokykla. 
« Kaip utėlės išlys iš jūsų lietuvybė » — pasitiko nuteistuosius 
lietuvius Lydos kalėjimo viršininkas. Kai Užublandžių kaimo 
lietuviai paprašė lietuviškos mokyklos, tai lenkas inspektorius 
atsakė : « Suprantu, kokie jūs esat fruktai » ir vietoje lietuviškos 
mokyklos buvo atidaryta smuklė, kurioje girtas revizorius aiškino : 
«Dabar jūs, litvinai, galėsit gyventi aukso laikus — gabensit 
lenkišką degtinę nepriklausomon Lietuvon ir daug uždirbsit»128.

Norėdami nusikratyti kitu lietuviu veikėju, lenkai išprovokavo 
V. Jurkuvėnui bylą, neva už šnipinėjimą Lietuvai. Jurkuvėną

187 Vilniškis, Lietuviai Vilniaus krašte, žr. Tautos praeitis, II t.,
1 (5) knyga, 1964, 61 psl.

178 J. Miškinis, Manoji Dzūkija, atsiminimai, Londonas 1966, 116 psl.
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sušaudė. Jo motina dėl sūnaus mirties išėjo iš proto. 1937.IX. 17d. 
Rudnioje lietuviai surengė paprastą pasilinksminimą su programa. 
Atvykusi policija jaunimą išvaikė ir užvedė bylą dėl pasiprieši
nimo policijai. Lietuviškas mokyklas lenkai uždarinėdavo dėl 
menko mokymo, dėl moralės liudijimų neturėjimo ir šimtų kitokių 
priežasčių. «Iš Lenkijos į Vilniaus kraštą atsiųstieji agentai pro
vokavo ir terorizavo, norėdami smurtu nutautinti lietuvius ... 
Žvalgybos agentai, dėdamiesi karštakraujais lietuviais, skverb
davosi į lietuviškas organizacijas : lankė lietuvių kultūrines pra
mogas, paskaitas, draugijų susirinkimus. Kartais kalbėjo kaip 
lietuviai patriotai, uoliai lankė lietuviškas skaityklas, kol visur 
šio to nelegalaus prikaišiojo, tyčia prikalbėjo, duodami lenkų 
šnipams medžiagos sudaryti provokacines bylas »129. M. Biržiška 
aprašo kaip 1919.VI.6 d. netoli Švenčionių slaptas lietuvių atstovų 
suvažiavimas «nustatė, kaip lenkai persekioja lietuvius, piešdami, 
plakdami, kišdami į kalėjimus, gėdydami moteris, varydami 
baudžiavos į dvarus po 2 dienas savaitėje, drausdami lietuviškai 
kalbėti, versdami rašytis prie Lenkijos arba patys juos įrašy
dami, nutarė reikalauti iš Lietuvos vyriausybės ginklų, kad 
patys išvarytų lenkus iš savo krašto. Ginklų negavę, žmonės 
labai pyko »130.

Tai tik keli pavyzdžiai iš tūkstančių. Lenkų valdžia krovė 
pabaudas tėvams už vaikų leidimą į lietuviškas mokyklas, o 
tėvai mokėdavo tol, kol sekvestorius išvesdavo paskutinę kar
vutę. Ėjo į kalėjimus ne tik tėvai, bet ir motinos. Nuteistųjų 
kartais būdavo tiek daug, kad reikėdavo laukti eilės, nes kalėjimai 
buvo perpildyti. Kiek būdavo bylų liudija faktas, jog tik vienas 
advokatas A. Juknevičius gynė virš tūkstančio bylų. Lietuvių 
vaikus į lenkiškas mokyklas viliodavo lengvatomis ir dovanomis. 
1928 m. Kazačyznos dvare buvo įsteigta lenkiška mokykla ir 
ją lankantiems vaikams buvo veltui dalinamas pienas, medus, 
pyragaičiai, o rudenį kiekvienas mokinys gavo naujus batus. 
Tos dovanos tepaviliojo vieną kitą mokinį. Gretimais veikianti 
lietuviška Zuikių mokykla buvo perpildyta. Lenkiškoje mo
kykloje Linkmenyse vaikams buvo veltui duodami sąsiuviniai, 
knygos ir saldainiai. Mokykla užsidarė, nes nebuvo mokinių.

129 Ten pat, 126 psl.
130 M. Biržiška, Dėl mūsų sostinės, I dalis, Londonas 1960, 281 psl.
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1927 m. Kretonyse lenkų policija pasigavo 9 metų C. Rastenytę 
ir pradėjo tardyti, kodėl ji neinanti į lenkišką mokyklą. Mergaitę 
tardė 6 val. ir primušė ligi sąmonės netekimo.

Lenkiškų mokyklų mokytojai Vilniaus krašte buvo kartu ir 
antilietuviško teroro vykdytojai. Dūkšte lenkas mokytojas Brze
gon su policininkais daužė lietuvius vyrus. Lydos mokyklų inspek
torius Wos su policininkais vaikščiojo po kaimus ir tikrino kas 
skaito lietuviškus laikraščius. Vidugiriuose mokytojas Gniaz
dowski teiraudavosi vaikų, kas skaito lietuviškus laikraščius bei 
knygas, ir sužinojęs pranešdavo policijai.

Kiek buvo nešvari lenkų elgsena prieš lietuvius, tiek pat 
nešvari ir jų sudaryta statistika. Lenkų statistika lietuvių skai
čių Vilnijoje buvo sumažinusi ligi juokingų duomenų taip, kad 
net rimtesni lenkai mokslininkai netikėdavo. Kai lenkai skelbė, 
jog Vilnijoje lietuvių jau beveik nėra, tuo pačiu metu «lenkų 
kalbininkų išleistoje 1923 m. Krokuvoje lenkų kalbos gramatikoje 
yra įdėtas lenkų kalbos tarmių žemėlapis, kuriame nužymėta 
lenkų kalbos dialektų riba, siekianti truputį į šiaurę nuo Suvalkų 
miesto, bet jokiu būdu nesiekianti Vilniaus krašto, t. y. sričių, 
esančių už Nemuno. Lenkų kalbos dialektų žinovo K. Nitscbo 
išleistuose 1929 m. Lvove lenkų tarmių tekstuose ir prijungtame 
žemėlapyje taip pat nužymėta, jog lenkų kalba siauruoju ruožu 
iš pietų pusės Gardino srityje prieina tik Nemuną. Tos pačios 
nuomonės yra ir kiti lenkų kalbos žinovai. Iš tų lenkų moksli
ninkų veikalų matyti, kad lenkų kalbos tarmės Vilniaus krašte 
neegzistuoja. Lenkų kalba čia atsirado dirbtiniu būdu »131. Štai 
vienos lenkų valdiškos statistikos gabalėlis : « Gardino aspkrityje 
statistika terado 975 lietuvius ir tie 975 lietuviai 1928-1929 
mokslo metais turėjo 20 privatinių mokyklų. Ašmenos apskrityje 
lenkai statistikai terodo 5 lietuvius. Veikė gi ten 11 lietuviškų 
mokyklų, vadinasi, vienam gyventojui teko 2 su viršum mokyk
los. Mockiškės valsčiuje, Lydos apskrityje, valdinė statistika 
rado 28 lietuvius ir tie 28 lietuviai išlaikė 2 pradžios mokyklas 
Jundziliškyje ir Strielčiuose ir dar rūpinosi įkūrimu 2 naujų 
Kužiuose ir Jurgionyse. Girininkų kaimas (233 gyv.) prašo lie

131 Vilniškis, Lietuviai Vilniaus krašte, žr. Tautos praeitis, II t.,
I (5) knyga, 1964, 54 psl.
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tuviškos mokyklos. Kaip gi duosi, jei Ščiutino valsčiuje nerasta 
nei vieno lietuvio »132.

Kai teroras, baudos, kalėjimai ir saldainiai savo tikslo neatsie
kė, lenkų valdžia griebėsi paskutinės priemonės — lietuviškas 
mokyklas uždarė. Čia lenkai pritaikė dar Seinuose 1920.VIII.23 d. 
įsigytą praktiką, kada persirengę lenkų kareiviai paėmė Seinus, 
uždarė 9 lietuvių draugijas su 1300 narių, berniukų ir mergaičių 
gimnazijas su 223 lietuvių mokinių, išdaužė prieglaudas ir ben
drabučius, uždarė 25 pradžios mokyklas su 1000 lietuvių vaikų 
ir uždraudė mieste ir kaimuose lietuviškai kalbėti. Panašų me
todą lenkai dabar ėmėsi pritaikinti visai Vilnijai.

«1921-1922 mokslo metais Švenčionių Ryto mokyklose mokėsi 
2,874 lietuviai mokiniai. 1925-26 mokslo metais Vilniaus Ryto 
mokyklose buvo arti 4000 mokinių. Ryto vakarinius kursus 1928 
m. lankė 1,767 klausytojai. Švenčionių lietuvių gimnaziją 1922- 
1923 mokslo metais lankė 138 mokiniai. Vilniaus lietuvių gim
naziją tais metais lankė 507 mokiniai, o mokytojų seminariją 
Vilniuje — 170 mokinių. Kai užeina pasiruošimai ultimatumui, 
iš geriausiais metais buvusių arti 350 lietuviškų pradžios mokyklų 
belieka 2 (viena pačiam Vilniuje ir viena provincijoje). 1939 m. 
birželyje uždaroma paskutinė pradžios mokykla o133.

Kai 1924 m. lenkų policija išmetė iš Pranciškonų rūmų 
lietuvišką mokyklą, maži vaikučiai eidami gatve ieškoti naujos 
pastogės «pirmutinis prie krūtinės glaudė policininko sulaužytą 
mokyklos kryžių, o šalimais einantis draugas nešė apiplėšytą 
A. Jakučionio elementorių Kelias į šviesą134. 1936-1939 m. lai
kotarpyje lenkai Vilnijoje likvidavo viso 1056 lietuviškas insti
tucijas. To paties likimo susilaukė ir lietuviškos organizacijos. 
Lenkų ultimatumo Lietuvai išvakarėse Vilniuje likviduota Lie
tuvių Mokslo Draugija, Mokytojų Draugija, Ryto Draugija, 
šv. Kazimiero Draugija, Ūkio Draugija, Lietuvių Sporto Klubas 
ir t.t. Lenkiškasis erelis galutinai suleido nagus į lietuvybės 
kūną Vilnijoje. Lietuviškas švietimas parklupdytas jėga, o pati 
lietuvybė užgniaužta lenkišku brutalumu.

Tuo tarpu «Lietuvoje iš valstybės iždo buvo išlaikomos

132 J. Cicėnas, žr. Dirva, 1953.4.23 d.
133 Ten pat.
134 Ten pat.
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lenkų mokyklos ir trys jų gimnazijos ... Bo to, Lietuvoje veikė 
lenkų bankai, ūkinės, kultūrinės organizacijos; lenkai turėjo 
savo spaudą, gaudavo Lenkijoje leidžiamuosius laikraščius, kny
gas »135. Nemanau, kad šis lietuviškas teisingumo sentimentas 
bent kieno įvertintas mūsų labui. Naudingiau būtų buvę už 
tuos lenkų puoselėjimui išmestus milijonus parūpinti svetimomis 
kalbomis istorinių veikalų pasaulio bibliotekoms lietuvių tautos 
problemoms nušviesti. Iš to bent būtų pasidaryta atspirties 
taškas, kai lenkai « per savo radiją ir spaudą skelbė, jog jie baigę 
Vilniaus kraštą valyti nuo lietuviško usnyno »136.

Lenkų partizanų teroras. — Vokiečių okupacijos metu Vil
niaus krašte veikė lenkų partizanai. Į jų veikimą vokiečiai 
žiūrėjo pasyviai arba net slaptai rėmė, norėdami išnaudoti sa
viems tikslams lietuvių ir lenkų nesantaiką Vilniaus krašte. Kai 
kur vokiečių pareigūnai parūpindavo partizanams ginklų bei 
amunicijos ir būdavo patenkinti, kad partizanai puldinėja lie
tuvių policiją arba įstaigų tarnautojus. Suprantama, šitas pa
lankumas buvo neviešas ir rėmimas buvo vykdomas slaptai. Tik 
Eišiškių sonderfiureris buvo beveik atvirai palankus lenkų parti
zanams ir nelabai vengė dangstytis, kad palaiko su jais ryšį. Štai 
vienas faktas. Tas sonderfiureris nemėgo lietuvių policijos. Jis 
slaptai pasiuntė iš Eišiškių 20 lietuvių policininkų į Varėną 
pakeisti ginklų. Tuo tarpu šitokį slaptą įsakymą lenkų partizanai 
iš anksto žinojo. Jie pakelėje laukė atvažiuojančių lietuvių poli
cininkų ir iš pasalų juos užpuolę, sunaikino.

Būdingas buvo ir Trakų užpuolimas 1944 m. pavasaryje. 
Čia mūsų policija atsilaikė, nors apytikriai puolė apie 2000 lenkų 
partizanų. Ir čia partizanai vokiečių nelietė, bet terorizavo lietu
vius. Po užpuolimo sekantį rytą šių eilučių autoriui teko būti 
Trakuose. Nors buvo apie 10 val. ryto, bet gatvės buvo tuščios 
— jokio žmogaus. Vietomis telkšojo kraujo klaneliai. Tik didžio
joje gatvėje pavyko sutikti vieną vienintelį žmogų. Pasisveikinus 
sužinojau, kad jis naujai paskirtas Trakų komendantas (pavardę 
pamiršau). Džiaugėsi, kad išliko gyvas, pavyko atmušti lenkus 
ir vylėsi, jog greitu laiku sulauks Plechavičiaus rinktinės dalinio.

135 J. Miškinis, Manoji Dzūkija, atsiminimai, Londonas 1966, 126 psl.
136 Ten pat, 136 psl.
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« Tada mes parodysime lenkams kaip reikia kariauti. Surasime 
juos ir miškuose ». Užklausus, ar vokiečiai daro žygių partizanus 
nuginkluoti, komendantas numojo ranka : « varnas varnui akies 
nekerta ». Pats miestelis po kautynių atrodė nykiai : išdaužyti 
namų langai, kai kur išverstos durys, sumušti lietuviai tarnau
tojai gyvenusieji privačiuose butuose, išplėštas bankas, nušautas 
lietuvis teisėjas ir sudeginti įstaigų dokumentai. Pagrindinės 
partizanų jėgos puolė lietuvių policijos būstinę, bet jos paimti 
neįstengė. Lietuviai gynėsi susispietę pastato antrajame aukšte. 
Turėdami apsčiai šovinių, atmušė lenkų partizanų bangas, kai 
šie tik imdavo bėgti artyn namo. Lenkai bandė būstinę padegti, 
bet irgi neįstengė. Paryčiu lenkai susirinkę užmuštuosius ir sužeis
tus, pasitraukė, gatvėse palikdami gulėti pora negyvų arklių. 
Partizanai buvo ginkluoti automatiniais šautuvais, sunkiaisiais 
kulkosvaidžiais ir minosvaidžiais. Išbarstyta amunicija rodė, 
kad ginklai daugumoje buvo vokiškos gamybos. Vokiečiai nei 
užpuolimo metu, nei vėliau nedėjo jokių pastangų partizanus 
surasti ar juos likviduoti. Trakų miestelyje gyvenantieji vokiečiai 
tarnautojai ir kariškiai partizanų buvo visai nepaliesti. Užpuolimo 
tikslas buvo likviduoti lietuvių įstaigas ir policiją, vadovaujantis 
šūkiu : Sto lat żyje, Mo Litwinów bija !

Netoli Naujosios Vilnios, vienoje kryžkelėje, buvo lietuvių 
policijos kontrolinis postas. Lenkų partizanai tą postą bandė 
likviduoti. Kartą po vieno puolimo lenkai negalėjo pasiimti vieno 
nukauto. Lietuviai policininkai nukauto partizano kišenėse rado 
vokiečių geštapo išduotą įsakymą pulti ir nuginkluoti tą postą. 
Lietuviams po to neliko jokios abejonės, kad tam tikros vokiečių 
įstaigos remia ir palaiko lenkų partizaninį judėjimą prieš lietuvius.

Jau I pasaulinio karo metu vokiečių pareigūnai stengėsi Vil
niaus gyventojus supiudyti savitarpyje. To tikslo siekdamas ano 
meto vokiečių atstovas Vilniuje, grafas Pfeil, išlipino mieste 
skelbimus vokiečių, rusų ir lenkų kalbomis. Vilnių jis pavadino 
lenkų miestu ir perlu garsioj lenkų karalijoj. Praėjusio karo metu 
«numačiusi sukurstyti vieną tautybę prieš kitą... vokiečių oku
pacinė valdžia pirmiausia siekė lietuvius nukreipti prieš lenkus, 
ypačiai pasinaudodami lietuvių patriotiniu sentimentu dėl Vil
niaus ... Lenkų kurstymu prieš lietuvius labiausiai išgarsėjo 
Vilniaus apygardos komisaras Wulf. Jis leido organizuoti lenkų 
partizanus, aprūpinti juos ginklais ir amunicija ... Jie veikė
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prieš lietuvius, terorizavo ir žudė Vilniaus krašte lietuvių admi
nistraciją, tarnautojus, mokytojus. Išvarinėjo ar žudė lietuvius 
ūkininkus, kurie buvo atkelti iš Suvalkijos. Lietuvių policininkų 
ir savisaugos dalinių suimtieji lenkų partizanai, Wulfo įsakymu, 
buvo paleidžiami »137.

Vokiečiai nepasitenkino vien tik lenkais. «Vokiečių agentų 
buvo mestas šūkis — stoti rusams į policininkus, kad atsiskai
tytų su lietuviais. Per centrinį suvažiavimą buvo «prašomas » 
komisariatas «apginti » rusus nuo ... lietuviškos savivaldos »138.

Trečią kiršinimo versiją trumpai drūtai išreiškia Z. Blynas 
savo dienoraštyje. Jis rašo : «Vilniečių kiršinimo būdas: naktį 
kas nors prieina ir užklausia lenkiškai. Atsakai lietuviškai — 
gauni į snukį. Atsakai į lietuvišką užklausimą lenkiškai — tas 
pats. Abi tautybės siunta, trečias naudojasi»139.

Turėdami vokiečių pritarimą ir užnugarį, lenkų partizanai 
elgėsi su Vilnijos lietuviais labai žiauriai. Štai keli pavyzdžiai iš 
daugelio. 1944 m. žiemą lenkų partizanai pagrobė Rudaminos 
mokyklos mokytoją Gudonį ir išsivedę, pririštą prie arklio uode
gos, nušovė. Turgelių mokyklos mokytoją rado pakištą po egle 
išbadytomis akimis ir nuplautu liežuviu. 1944.V.13 d. prie Ašme
nos lenkai užpuolė lietuvių dalinį. Lietuvių žuvo 60 vyrų, o 
kitus išrengę paleido. Lietuviai negalėjo lenkų atsiginti, nes 
pritrūko šovinių. Vokiečiai kiekvienam lietuvių kariui buvo išdavę 
tik po 15 šovinių. Per Vilniją siaubu nuskambėjo 1944 m. vasarą 
Molėtuose įvykdytos lenkų partizanų žudynės, kurių metu nužudyta 
14 lietuvių. Šalia to lenkai nusiaubė Marcinkonis ir kitas vietoves.

Lenkų partizanai pasižymėjo žiaurumu ir sadistiniais veiks
mais lietuvių atžvilgiu. Mickūnuose vietiniai gyventojai kalbėjo, 
kad naktį atėjęs su būriu partizanų lenkų karininkas sakęs : 
«Mūsų vyrai prie rubežiaus nukirto 50 tų vabalų (per nepri
klausomybės laikotarpį lenkai prie administracijos sienos nušovė 
50 lietuvių pasienio sargybinių), o mes jų patiesime 5000, jeigu

137 N.E. Sūduvis, Vienų vieni, dvidešimts penkerių metų rezistencijoje, 
New Yorkas 1964, 147-148 psl.

138 Ten pat, 149 psl.
139 Z. Blynas, dienoraštis iš 1942-44 metų, atspausdintas Lietuvoje

einančiame Švyturyje 1965 m. rugpiūčio mėnesį.
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reikės ... » Kiekvieną naktį Vilnijoje kur nors įvykdavo teroro 
veiksmai. Kai vakaro prieblandoje pamiškės krūmuose šmėkš
teldavo lenkiška konfederatka, tą naktį tekdavo laukti žiaurumų. 
Antai 1943 m. rudens, «bobų vasaros », vėlyvas vakaras. Tyli 
apyšiltė tamsa apgaubusi miškų ir kalnelių prieglobstyje snū
duriuojančius kaimus. Staiga, šūviai, šauksmai... Po kiek laiko 
gaisro pašvaistė nudažė padangę. Netoli Šumsko lenkų partizanai 
užpuolė kaimą ir, padegę kelis trobesius, dingo. Kaime dauguma 
buvo lietuviai.

Tačiau šita lenkų partizanų organizacija — Armia Krajova — 
susilaukė liūdno galo. Sovietams okupavus antrą kartą Vilniaus 
kraštą, tos armijos karininkus sovietai susikvietė pasitarimui, 
neva bendrai kovai prieš vokiečius aptarti, ir čia visus suėmę, 
išvežė nežinia kur. Dalis partizanų buvo taip pat likviduota. 
Tiktai likučiams pavyko vargais negalais prasiskverbti į Lenkijos 
gilumą. Būdinga paminėti, kad šie partizanai veikė tiktai lietuvių 
apgyventose srityse. Gudų tarpe jie savo veiklos nerodė, nebent 
susikaudami su sovietiniais partizanais.

Lenkų dvasiškijos teroras. — Ne mažesnio teroro Vilniaus 
lietuviai susilaukė ir iš lenkų katalikų kunigų. Tam tikra prasme 
gal net ir daugiau, nes kur negalėjo prieiti civilinė lenkų adminis
tracija, ten Vilnijos lietuvį priėjo ir ujo lenkas kunigas. K. Ba
gužis 1808 m. rašė, kad nuo Jogailos atėjimo į lenkų sostą 
buvo užmušta lietuvių kalba. Lenkai kunigai, su labai retomis 
išimtimis, nuo pat pirmųjų krikšto dienų lietuvius pradėjo vesti ne 
į Dievo, bet į Lenkijos karalystę. Lenkai vyskupai, įsitaisę Vilniaus 
soste, jautėsi esą Krokuvoje ir varė ne sielų išganymo, bet lietu
vių nutautinimo darbą. Juk tokie terminai, kaip pavyzdžiui, 
lietuvių kalba yra pagonių kalba, Dievas lietuviškos maldos 
nesupranta ir panašūs, yra nukalti ne lenkų pasauliečių, bet 
lenkų kunigų. Kiekviena bažnyčia Vilnijoje, kurioje šeimininkavo 
lenkas kunigas, buvo pilna to žodžio prasme, pirmoje vietoje ne 
tikėjimo, bet lenkinimo tvirtovė. Šiuo atžvilgiu būdingas lietuvio 
valstiečio nutikimas : «Jis nuėjo į Giedraičius išpažinties. Bet 
lenkas kunigas jį pavijo, šaukdamas zakristijonui: «Išmokyk 
šitą chamą poterių ». Po kelių savaičių valstietis grįžta išpažinties 
ir, kai lenkas kunigas paklausia «Kas tave sutvėrė? », paberia
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lyg aguonas : «Pika, lakomstva i niečistasc» — t. y. didybė, 
gobšumas ir nešvara »140.

Kai 1897 m. lietuviai kreipėsi į tuometinį Vilniaus vyskupą 
Zdanowicziu prašydami lietuvio kunigo, tai vyskupas atsakė 
— jeigu nesuprantate lenkiškai, tai neikite į bažnyčią. Kan. 
Prapuolenio studijoje Lenkų apaštalavimas Lietuvoje nurodoma, 
kad Vilniaus vyskupas Kossakowski tvarkė tik piniginius vysku
pijos reikalus, o administravimą buvo pavedęs Lenkijos Saulė
tekio ložės nariams. 1906 m. J. Basanavičius rašė popiežiui Pijui 
X memorialą dėl lenkų kalbos vartojimo lietuviškose parapijose 
ir prašė popiežių šitą neteisybę atitaisyti. Tačiau lenkai Vatikane 
buvo galingi. Jų balsas buvo įtakingas ir lietuvių skundai dingdavo 
be atgarsio. Net ir Vatikano pareigūnai Lenkijoje veikdavo 
lietuvių nenaudai. Štai 1920 m. Lietuvos žvalgybos skyriaus 
viršininkas «sučiupęs vieno labai įtakingo Lenkijoj dvasiško 
diplomato slaptą susirašinėjimą su lenkų karine vadovybe Lie
tuvos — Lenkijos fronte ..., kad lenkų karinė vietinė vyresnybė 
galinti iš Seinų pašalinti vyskupą A. Karosą su priklausomybė
mis » 141. Lenkai progos neatsisakė: « Užėmę Seinus lenkai privertė 
iš ten išsikraustyti garbingąjį senelį vyskupą A. Karosą su kurija 
bei seminarija. Tai buvo biaurus smurtas, priešingas žmoniškumui 
ir visokiems įstatymams »142.

Lietuviai kunigai, kurie puoselėjo lietuvių kalbą ir buvo ak
tyvūs lietuvybės išlaikymo darbe, neturėjo pastovios vietos, buvo 
persekiojami, skundžiami policijai, išjuokiami ar nukeliami į 
tolimas sugudėjusias parapijas. Štai kun. K. Čibiras buvo nu
baustas 300 zlotų pabaudos vien tik už tai, kad po metrikais 
pasirašė Čibiras, bet ne Czybir. 1912.IY.8 d. kun. Jesinski šv. 
Jokūbo bažnyčioje, Vilniuje, iškėlęs kryžių šaukė: «Lenkijos 
karaliene, apsaugok mus nuo stabmeldžių lietuvių». Švenčio
nėliuose kun. Olesczuk parapijiečiams aiškino: «Lenkai yra 
Apvaizdos pasiuntiniai tarp laukiniu pagonių ».

M. Biržiška savo knygoje Vilnius ir Vilniaus kraštas mini 
kaip 1919 m. Pariečėje kun. Šimoliūnas lietuvius parapiečius 
vertė klauptis prieš lenkų erelį išvadavusį iš lietuvių jungo. Kas

140 J. Cicėnas, Vilnius tarp audrų, Chicaga 1953, 153 psl.
141 M.Vaitkus, Keturi ganytojai, atsiminimai, Chicaga 1960, 87 psl.
142 Ten pat, 86 psl.
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prieš erelį nesiklaupė, tą jis įskundė žandarmerijai, kuri tokį 
žmogų griebė už Lenkijos valstybės įžeidimą. 1909 m. Paparčių 
parapijos susirinkime kun. Vadoga kalbėjo lenkiškai. Viena mote
riškė pastebėjo nesuprantanti lenkiškai. Kunigas atrėžė : « Eikite 
kiaulių ganyti». 1924 m. Rudnios klebonas Szczemirskis, vietos 
lietuviams įsteigus šv. Kazimiero draugijos skyrių, per pamokslą 
sakė: «Kam jums šv. Kazimiero draugija ? Jūs geriau kokio 
velnio vardu vadinkite savo draugiją ».

Parudaminio klebonas Liubianiec 1921.VII.2 d. per pamokslą 
aiškino : « Kauno valdžia yra bolševikiška, žmonės turi neskaityti 
bolševikiškų (atseit, lietuviškų) laikraščių. Ponas Pilsudskis yra 
didelis žmogus, jis išvadavo lenkų tautą iš bolševikų jungo. Jis 
atpirko Vilnių savo krauju, kaip Kristus atpirko žmogų nuo 
gimtosios nuodėmės. Pilsudskis yra šventas, lenkų munduras 
šventas, o lenkų erelis kaip šv. Dvasia »143 .

Rudnios klebonas Raupelis 1935 m. sumušė lietuvį Lunecką 
bažnyčioje su monstrancija už tai, kad jis buvo lietuvis patriotas. 
Asavos klebonas Čečiota per pamokslą prakeikė lietuvių kalbą 
ir nurodė, kad ta kalba meldžiantis bažnyčioje yra daromas 
nusikaltimas. «Pone Dieve mieliausias ! Dar neseniai buvo čia 
Lietuvos širdis. Vilnius, Trakai, Naugardukas, Krėvė, Kernavė, 
Paneriai buvo Lietuvos valstybės gemalai, gymiai, iš kurių išsi
rutuliojo didžioji Lietuvos kunigaikštija. Dar neseniai visi jos 
žmonės pasididžiuodami save vadino lietuviais... Tik užėjo 
endekijos, karštosios lenkų tautybės, epidemija, įsukė sulenkėjusius 
kunigus ir dvarininkus, šieji subalamutijo, sukvailino tamsią
mimą ... » 144.

Kan. A. Steponaitis savo atsiminimuose, aprašydamas lietu
vybės būklę Michalkevičiaus laikais, sako: «Vilniaus kunigų 
seminarija buvo visiškoje lenkų dvasininkų įtakoje ir vadovy
bėje ... K. Michalkevičius yra daug iškilojęs lietuvių kunigų iš 
lietuviškų parapijų, daug kur panaikinęs lietuviškas pamaldas, 
nedraudęs lenkų riaušininkų ... Didesnės riaušės plačiai nuskam
bėjo per spaudą iš Alovės, Beržininkų, Giedraičių, Nedzingės, 
Nočios, Rodūnios ir kitų vietų. Daromos lietuviams skriaudos

143 M. Biržiška, Vilnius ir Vilniaus kraštas, 267 psl.
144 Vaižgantas, Lenkų okupuotame Vilniuje 1919 m., žr. Vaižganto

raštai, II dalis, Vilnius 1922, 8 psl.
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buvo plačiai išdėstytos popiežiui Pijui X memorandume, kurį 
pasirašė 80 Vilniaus vyskupijos kunigų. Vilniaus didžiajame seime 
tos skriaudos taip pat buvo iškeltos »145  146.

Tačiau, matyt, jausdamas, kad antilietuviška veikla nesi
derina su ganytojo pareigomis, Michalkevičius (tada dar vyskupi
jos administratorius), iš atvykusio į Vilnių Vilties redaguoti kun. 
J. Tumo, 1911 m. pareikalavo nedėti į laikraštį jokių žinių iš 
Vilniaus vyskupijos ir nekritikuoti administratoriaus įsakymų, 
liečiančių lietuvių ir lenkų kalbas bažnyčiose. Tumas nesutiko : 
«Pilnai pripažindamas asmenišką dorybę ir tikėjimo dalykuose 
pilną ištikimybę vyskupijos ganytojui, bažnytinių kalbų parin
kimą aš griežtai išskirdavau iš tikėjimo srities ir perkeldavau į 
visuomeninę sritį, kur kiekvienas veikėjas pasidaro viešai ingrie
biamas ir kritikuojamas »148. Todėl lenkų dvasininkai pasistengė 
Tumą kuo greičiau iš Vilniaus išprašyti..

Jau toks nuolankus ir nešališkas vyskupas kaip Matulevičius, 
tapęs Vilniaus vyskupu, apie ankstyvesnę vyskupijos padėtį 
tegalėjo konstatuoti: «Iš tikrųjų, matyti, seniau šitoje vysku
pijoje ganytojams ne tiek rūpėję žmonių išganymas, kiek lenkų 
kalbos mokymas. Iš daugelio žmonių gavau išgirsti, kad čia seniau 
būdavo skiriami į lietuviškas parapijas kunigai nė žodžio nemoką 
lietuviškai ir ilgus metus ten klebonaudami nė nesirūpinę lietu
viškai pramokti». O kitoje vietoje rašo : « Klebonas baisiu įnir
timu varęs žmonių nutautinimo darbą: vaikų jis neprileisdavęs 
prie pirmos komunijos, kol nepramokdavę lenkiškai. Būdavo 
atsitikimų, kad vaikai nuo 8 m. amžiaus iki 18 m. vis ėję 
katekizmo lenkiškai mokytis... Mat, buvę gryni lietuviai ir 
nieko lenkiškai nemokėję»147.

Tamsiausios lietuvybei dienos iš dvasiškuos pusės atėjo tada, 
kai į Vilniaus vyskupo sostą atsisėdo Jalbrzykowskis. Prie jo 
lietuvybės niekinimas per bažnyčias pasiekė aukščiausią laipsnį: 
panaikintos lietuviškos pamaldos dar likusiose bažnyčiose, lie

145 Kan. A. Steponaitis, Tėvynėje ir pasaulyje, prisiminimai ir 
apybraižos, Brooklynas 1962, 87-88 psl.

146 A. Merkelis, Juozas Tumas Vaižgantas, monografija, Chicaga 1955,
191 psl.

147 Arkiv. Jurgis Matulaitis-Matulevičius, Užrašai, Londonas (be
datos), 137 psl. : J. Vaišnora M.I.C., Arkivyskupas J. Matulevičius Vil

niuje, 199-200 psl.
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tuviai kunigai persekiojami ir kilnojami po užkampius ; lenko- 
manai viešai organizuoja muštynes bažnyčiose ir šventoriuose. 
Kur lenkai kunigai nepriveikdavo vietos lietuvių, ten į talką 
pasikviesdavo policiją.

Kai pas Jalbrzykowskį atvyko Adutiškio lietuviai prašyti 
lietuviškų pamaldų, tai gavo atsakymą: «Tylėkite, bepročiai». 
1929 m. pas Jalbrzykowskį atvyko lietuvių ir gudų delegacija 
skųstis dėl lenkų kunigų ir lenkiškų pamaldų lietuviškose ar 
gudiškose parapijose. Tada Jalbrzykowskis atsakė: « Esate ereti
kai » ir pagrąsino eskomunika, jeigu nenurims su savo reikala
vimais. Antilietuviška Jalbrzykowskio veikla prasidėjo lietuviškoje 
Seinų kunigų seminarijoje, kur jis buvo paskirtas viceregentu. 
« Lenkų kalbą jis įvedė į visus kursus ; nustatė, kad į seminariją 
tegalima priimti tiek lietuvių, kiek joje yra lenkų, nors lietu
viškų parapijų vyskupijoje buvo didelė persvara ; pradėjo atlei
dinėti lietuvius profesorius ir skirti lenkus; uždraudė klierikams 
skaityti lietuviškus laikraščius ir į juos rašyti; darė kliūčių 
klierikams tęsti aukštuosius mokslus Petrapilio akademijoje». 
Jalbrzykowskis siekė Seinus «tą lietuvišką miestą padaryti lenkiš
ku »148. Patekęs į Vilniaus vyskupo sostą, jis to paties tikslo 
siekė visoje Vilnijoje, kas jam didele dalimi ir pavyko atsiekti, 
žinoma, nesiskaitant su priemonėmis.

Nesinorėtų tikėti, kad Vatikanas nežinojo, kas buvo daroma ir 
kaip buvo skriaudžiami lietuviai Vilnijoje. Bet visi lietuvių 
skundai likdavo be jokio atgarsio, lygiai kaip ir 1926.III.4 d. 
Švenčionių lietuvių prašymas popiežiaus nuncijui Varšuvoje 
leisti lietuviškas pamaldas — jokio atsakymo. Ne be reikalo L.V.L. 
komiteto 1928.IV.25 d. memorandume popiežiaus nuncijui yra 
pasakyti šie karčios teisybės žodžiai: «Nėra teisybės lietuviui 
pas pasaulinę valdžią, nėra teisybės ir pas bažnyčios ganytoją ». 
Nepakeista padėtis tęsėsi ligi Lenkijos valstybės sugriuvimo, 
kada pati gyvenimo ironija padarė savo išvadas — lietuvybės 
ėdikas Jalbrzykowskis buvo priverstas ieškoti prieglaudos Lie
tuvoje.

Čia tenka pridurti, kad kai 1939.X.28 d. mūsų kariuomenė 
įžengė į Vilnių, visur plevėsavo lietuviškos vėliavos, bet Vilniaus

148 Kan. A. Steponaitis, Tėvynėje ir pasaulyje, prisiminimai ir apy
braižos, New Yorkas 1962, 87 psl.
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kurija jos neiškabino. Kurija arkivyskupo vardu paragino Vil
niaus miesto bažnyčių klebonus neskambinti varpais. Sekma
dienį, kai Aušros vartuose buvo laikomos iškilmingos pamaldos 
mūsų kariuomenei, kitose Vilniaus bažnyčiose buvo laikomos 
pamaldos už Lenkijos atsikūrimą. Šv. Kotrynos bažnyčioje ta 
proga pamokslininkas kalbėjo: «Ligi naujosios lapkričio 11 d. 
teliko tiktai dienos ir vargas tam, kas brolausis su netikrais pra
našais » (Lapkričio 11 d. Lenkijos nepriklausomybės paskelbi
mas, o tie netikri pranašai — lietuviai).

Kai kun. Žeidys Vilniaus katedroje per Šeštines atlaikė lie
tuviškas pamaldas, tai rytojaus dieną jis buvo Vilniaus kurijos 
suspenduotas. Kai Vilniaus krašte buvo įkurtos lietuviškos mo
kyklos, tai dvarininkai ir lenkai kunigai pradėjo akciją prieš 
vaikų leidimą į lietuviškas mokyklas. « Vienos parapijos klebonas 
taip įniršo dėl lietuvių kalbos dėstymo mokykloje, kad net ėmėsi 
nešvariausios agitacijos prieš lietuvius mokytojus ir mokyklos 
vedėją. Vieną sekmadienį iš sakyklos bažnyčioje jis pradėjo 
šaukti: Žiūrėkite, mieli tėveliai, kokių laikų mes susilaukėme. 
Pagonys litvinai man tikybos jūsų vaikams lenkiškai dėstyti 
neleidžia. Nori, kad jūsų vaikus mokyčiau ir poterių lietuviškai. 
Geriau būtų, kad jūsų vaikai tokios mokyklos nelankytų»149.

Kai Naujojoje Vilnioje buvo įvestos lietuviškos pamaldos, 
tai lenkai kunigai privačiai įgrąsino savo parapiečiams, kad jie 
neitų į lietuviškas pamaldas. Įgrąsinimas veikė. Lietuviškose 
pamaldose išimtinai dalyvaudavo tik K. Vilnioje įstaigose dirbu
sieji lietuviai atkelti iš tolimesnių vietų.

Ne be reikalo užtai, daug nuoskaudų patyręs iš lenkomanų ir šių 
tradicijų kunigų, J. Tumas štai kaip apie juos atsiliepia išliedamas 
savo širdies skausmą laiške kun. A. Dambrauskui 1905.11.16 d.: 
« Kunigija, ta pirmoji užuomazga krikščioniškosios meilės surištos 
draugijos, ut unum cor sit, tai banda žvėrių; sacerdos sacerdoti 
lupus est. Gyvendamas pašonėje kunigų policeisko džiakono 
plepiko, prisiklausiau tiek gero, kad net vemti verčia ... Aš baigiu 
trokšti šitoje garbingoje atmosferoje. Kanauninkas Styra, kad 
jam didis pilvas persprogtų, mindžioja mane su purvinu savo ba
tu kasdieną. Kenčiu dantį sukandęs ir ašaras rydamas. Po du 149

149 J. Miškinis, Manoji Dzūkija, atsiminimai, Londonas 1966,
138 psi.
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kart ant dienos pasigaili, kad neesi svietiškame stovyje ir negali 
nž brutali škumą su krėslu į kaktą drožti»150.

Nepaprasto skurdo replėse. — Okupavę Vilniaus kraštą lenkai 
nesijautė esą tikrais šeimininkais. Nežiūrint propagandos ir jėgos 
demonstravimo, daugelis lenkų abejojo, ar Vilniaus kraštas pasi
liks visam laikui integraline Lenkijos dalimi. Abejonės dėl ateities 
iš vienos pusės ir pagarsėjęs lenkiškas ūkininkavimas — iš kitos, 
Vilniją privedė prie nepaprasto skurdo. Kas matė Vilniaus kraštą 
griuvus Lenkijai, tas galėjo įsitikinti, kad tai Dievo ir žmonių 
užmirštas buvusios lenkų valstybės kampelis, nors jo gamtos 
grožio niekas nepajėgė pagrobti.

Tarp gražių kalnelių, tamsių miškų ir tyvuliuojančių ežerų, 
dūlijo vargingai atrodantieji kaimai: žemė nutysusi rėžiais, 
primityviais įrankiais kapstoma, nebuvo dosni — o daug burnų 
laukė jos dovanų... Tik kai kurie dvarai atrodė geriau, bet jų 
įsiskolinimas buvo milžiniškas. Lenkijos valstybė rėmėsi dva
rininkais, o Vilniaus krašte dvarai (šalia klebonijų) buvo dar ir 
lenkybės atramos. Jeigu dvarai Vilnijoje būtų buvę lenkų išda
linti mažažemiams, jie būtų sustiprinę lietuvybę. Todėl nors ir 
maža dvarai tenešė naudos, bet jie buvo laikomi netiesioginei 
kaimo priespaudai. O tas kaimas daugiau ar mažiau buvo 
lietuviškas. Į jį ir buvo nukreipti erebo nagai. Lenkai visomis 
priemonėmis kaimą alino, spaudė, išnaudojo, laikė tamsoje, kad 
tuo būdu silpnėtų lietuvybė.

Apie Vilnijos skurdą laikas nuo laiko neiškęsdavo neprasitarusi 
ir pačių lenkų spauda : «Skurdas ir vargas vis labiau plečiasi 
Vilniuje... Senasis Vilnius, krašto prekybos ir administracijos 
centras, dabar teturi mažo miesto vaidmenį. Nėra jokio gyvy
bingumo. Šitą vaizdą papildo karštligiškai pardavinėjantieji 
žemę ir žiauriai miškus naikinantieji didžiuliai dvarai su dirvo
nuojančiais laukais ir griūvančiais pastatais. Triumfuoja biuro
kratizmas. Vilniaus kraštas merdi dvasiniai ir ekonomiškai »151.

Tačiau kam teko keliauti Vilnijos plotais, buvoti lietuvių 
apgyventuose kaimuose, su jais kalbėtis ir bendrauti, tai nuo-

150 A. Merkelis, Juozas Tumas Vaižgantas, monografija, Chicaga 
1955, 152 psl.

151 Kurjer Wileński, 1926.1.30 d.
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širdesnių ir mielesnių žmonių tikrai reta kur nors kitur sutikti. 
Po vargo danga ir storo audeklo sermėga plakė žmogiškumo 
kupina, nesavanaudiška, atvira ir pasiruošusi artimui padėti 
širdis. Savas žmogus, lietuvis, čia galėjai patirti tikrųjų namų 
šilimą, nors buvai tolimoje ir svetimo krašto aplinkumoje. Bet 
brolio lietuvio širdis, žiaurių okupacijų iškankinta, čia tebeplakė 
tautinės meilės dūžiais. Šiaudais dengtos pirkios, maži gryčių 
langeliai ir girgždančios durys su medinėmis užsklandomis, slėpė 
kilnią lietuvišką sielą: daug daug kartų mielesnę, negu sutin
kamą išblizgintuose salionuose. O to vargo čia buvo daugiau, 
nei dūminėje pirkioje dūmų.

Lenkas žurnalistas 1938 m. rašo: «Lenkijos šiaurės rytų 
kaimas avi vyžomis ir vilki savo darbo audiniais, kurie mirkę 
permirkę juodos duonos ir raugintų kopūstų kvapu. Šis kva
pas nepripratusi žmogų slopina. Šis kvapas iki šiol yra tarytum 
simbolis visų tų sąlygų ir aplinkybių, kuriose skendi pilkšvų 
kaimų gyvenimas ; čia — Dievo ir žmonių užmirštoje šalyje — 
tevegetuojama. Kur kitur investuota kapitalai, kur kitur steigta 
mokyklos ir ligoninės, kur kitur tiesta plentai ir geležinkeliai į 
kalnus — čia viskas liko po senovei. Taip pat siauruose rėžiuose 
girgžda kelias žmonių kartas pergyvenę mediniai plūgai ir taip 
pat gargia per anksti iškvėpti valstiečio plaučiai. Valstietis gali
nėjasi — kovoja su smiltingais arimais ir akmenimis, kurių pilni 
pakriaušiai; galinėjas — kovoja dėl kiekvieno rugių kūlio ir 
dėl kiekvieno linų pluošto. Jo vaikai nepažįsta cukraus skonio 
ir skaitymo palaimos, jo kalba taip pat persekiojama ir išjuo
kiama »152.

O vis tik kiek grožio ir talento sukrauta Vilnijos lietuvių 
dirbiniuose: nuostabiai elastingai išdrožinėti šaukštai, liaudies 
motyvais išpuošti virtuvės reikmenys, namų apyvokos įrankiai, 
langinės, durys, priebučiai ir svirnai. Stebi tuos liaudies kūrinius 
ir pagalvoji — kiek būtų išaugę garsių menininkų, jeigu šiems 
žmonėms būtų suteiktos galimybės išlavinti Dievo duotus ga
bumus. Kiek lenkiškasis erelis, talkinamas skurdo ir teroro, uždu
sino lietuviškų talentų ir užspaudė kūrybingų sielų — težino tik 
vienas Kūrėjas. Užtenka tik pasidairyti Vilniaus «Kaziuko» 
turguose, kad galėtum pasakyti: gabi ir talentinga lietuvių tauta, 11

1S1 J. Cicėnas, Vilnius tarp audrų, Chicaga 1953, 229 psl.
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bet vargo ir svetimos priespaudos retežiai dar stipresni. Jie lyg 
vėlyvo pavasario šalnos nukando daug žadančius daigus — bran
daus derliaus gemalus. Baisios žaizdos, neapskaičiuojamos skriau
dos yra padarytos lietuvių tautai pietinio kaimyno. Vilnijos lietu
vis lenkų priespaudoj gyveno surakintas kiečiausių sąlygų, nustum
tas į užkampį; jis buvo klastos ir gudrybių, modernių amžių 
neteisybės ir didžiųjų tautų vadovų išskaičiavimų be širdies auka.

«Argi tokia maža tautelė kaip lietuviai, gali svajoti likti 
nepriklausoma ? » — dėstė 1920 m. anglų užsienių reikalų minis
teris lordas Curzonas, kuris atgalia ranka braukinėjo per lietuvių 
tautos širdį savo garsiąsias demarkacijos linijas lenkų naudai. 
«Ką jūs darote ? Jūs skaldote ir balkanizuojate Europą» — 
šaukė Albert Thomas, prancūzų vyriausybės narys, išgirdęs, kad 
lietuviai nenori likti Lenkijos provincija. Šitokie ir jiems panašūs 
ponai tada galando ereliui nagus, kurie netrukus susmigo į Vil
niją, ir jis skurdo ir vargo sparnais pridengė kraštą.

Santykių neturėjimas ir Vilniaus atgavimas. — Lenkams 
klastingai pagrobus Vilnių, Lietuvos vyriausybė nutraukė su 
tokiu kaimynu diplomatinius, kultūrinius bei ekonominius san
tykius ir demarkacijos liniją aklinai uždarė. Šiuo žygiu tarytum 
buvo įkūnyti kadaise Vytauto pasakyti pranašingi žodžiai len
kams : «Mūru atsiskirsiu nuo jūsų Lenkijos, kuri kaip dėlė čiulpia 
Lietuvos kraują, kol jį visą iščiulps ». Bet lenkai ir Vilnių užgrobę, 
neatsisakė minties nuo visos Lietuvos. Tam tikslui jie organizavo 
Lietuvoje lenkų karo organizacijos (P.O.W.) tinklą ; tam tikslui 
organizavo plečkaitininkų būrius (1928), kurie marširuodami 
Lydoje dainavo : «Išėjo tėvelis į mišką ». 1927 m. kovo 1 d. 
lenkų laikraštis Słowo rašė: « Lenkija bus galinga valstybė arba 
jos visai nebus. Privalome turėti lietuvišką Baltijos pajūrį. Mūsų 
programa turi būti išreikšta tokia formule: užimti Lietuvą 
ginkluota jėga ». Pilsudskis beveik kiekvienais metais atbildėdavo 
į Vilnių, o jo pavaldiniai surasdavo progos pagrūmoti Lietuvai. 
Tokiu būdu padėtis niekada nebuvo rami.

Tačiau iš kitos pusės izoliacija nuo Lenkijos išėjo Lietuvai 
į naudą. Juk prieš I pasaulinį karą Lietuvos miestuose buvo 
kai kur įsigalėjusi lenkų kalbos įtaka. Nepriklausomybės laiko
tarpyje ta įtaka išnyko. Nepriklausomoje Lietuvoje išaugo nauja 
karta, grynai lietuviškoje dvasioje ir stipriame savo sostinės
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ilgesyje. Lietuvoje gyvenusių slavų mažumos smarkiai sulietu
vėjo, o svetima įtaka užsikrėtę lietuviai susiprato ir grįžo prie 
savo tautos. Tautinis lietuvių sąmoningumas nepriklausomybės 
laikotarpyje gal buvo pasiekęs aukščiausią laipsnį visoje mūsų 
tautos ilgoje istorijoje. Šia prasme laimėjimai yra pasigėrėtini 
ir izoliacija nuo lenkų, mano nuomone, atnešė tik laimėjimus.

Visai kitas klausimas Vilniaus atsiėmimas griūvant Lenkijai 
1939 m. Dėl to buvo ir turbūt bus įvairių nuomonių bei prielaidų. 
Tačiau nėra abejonės, kad šiandieninė Lietuvos padėtis nebūtų 
buvusi blogesnė, jeigu lietuviai būtų ėję atsiimti savo sostinės ir 
tarptautinėmis sutartimis nustatytų Lietuvos sienų riba s rytuose 
ir pietuose. Geriau galėjo būti ta prasme, kad turbūt ir dabar
tinis okupantas tada bent būtų laikęs prie Lietuvos tas sritis, 
kurios šiandien atsidūrę Gudijos ribose. Apsitvėrę margaspal
viais neutralumo balionėliais sėdėjome ir laukėme, kada kepti 
karveliai patys pradės kristi į burną. Pabudome tada, kai tie 
balionėliai subliūško su pirmu vėjelio pūstelėjimu.

K. Pakštas rašo : « Rusijos pašonėje gyvenome, tačiau mūsų 
inteligentijoje ir ypač valdžios viršūnėlėse turėjome stambią 
masę vaikiškai naivių žmonių ; jų tarpe net prof. Voldemaras, 
kurio niekas nesugebėjo atkalbėti nuo kelionės į «rojų». Juk 
prisipažinkime, kad dėl mūsų pačių vadovybės naivumo ir pasi
tikėjimo Rusijos šiokiu tokiu žmoniškumu žuvo daugybė žmonių, 
visi Lietuvos pinigai ir lengvai kilnojamos vertybės, muziejai, 
archyvai, bibliotekos. O juk buvo galima bent dalį tų puikių 
turtų 1939 m. išgelbėti ir politiškai nepriklausomybės kovai 
geriau pasirengti, išvežant laiku užsienin net reikalingų žmo
nių »153.

Per daug valdžioje turėjome susmulkėjusios ponybės, užsili
kusios nuo vergavimo laikotarpio ir per daug tuščių, bet labai 
išdidžių kabinetinių galvų. Užtai, kai išmušė lemiamos valandos, 
kai reikėjo griebti gyvenimą už ragų, 1919-1920 m. savanorio 
kūrėjo ryžtas ir auka jau buvo išgesęs. Devyniolika metų šaukėme 
«mes be Vilniaus nenurimsime», kalėme ir aukojome ginklus, 
o kai valanda išmušė — susigūžėme. Gyvenime būna momentų, 
kada nieko nedarymas yra baisensis ir už klaidingą darymą.

153 K. Pakštas, Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas, žr. Aidai, 
1950 m. 4 nr., 182 psl.
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Klaidas anksčiau ar vėliau galima atitaisyti, bet už nieko neda
rymą, kada reikia daryti — keršija gyvenimas.

Diplomatas Savickis rašo : «Mūsų armija, atrodo, tučtuojau 
turėjo eiti vaduoti Vilniaus lietuvių, Maskvos 1920 m. sutartimi 
Lietuvai pripažintų. Demokratinis pasaulis taip laukte laukė, 
kad Lietuva užims jai prideramas provincijas ir įsistiprins pa
čiame Vilniuje. Ir Lietuvos kariuomenė laukė ir buvo išsiilgusi 
žygio. Ir Lietuvos žmonės. Tuomet politinis problemos momen
tas, atrodo, būtų sureguliuotas visiškai. Vokiečiai pritarė, net 
iniciatyvos ėmėsi, ir rusai, atrodo, būtų sutikę su faktu »154.

P. Lelis, komentuodamas Vilniaus klausimą, rašė: « Lenkijos 
tragedijos dienomis kiekvienas lietuvis pagalvojo apie Vilnių 
ir lenkų smurtą prieš 19 metų. Atrodė, dabar vienintelis ir pato
giausias momentas į savo sostinę sugrįžti. Lietuvos miestuose 
ir kaimuose visa patriotiškai nusiteikusi jaunuomenė ir šauliai, 
sulaikę kvapą budėjo ir laukė vyriausybės ženklo žygiui į Vilnių. 
Visi galvojo : dabar arba niekada. Tačiau min. pirm. gen. Černiaus 
pasakyta kalba per radiją visas viltis išsklaidė ... Dėl vyriausybės 
neryžtingumo šis palankus momentas liko neišnaudotas ir Lie
tuvos sostinė perėjo iš vieno priešo rankų į kito ir tuo pagreitino 
Lietuvos laisvės praradimą»155. «Manau, kad blogai padarėm, 
kad neatsiėmėm savo sostinės ginklu, o gavome ją iš sovietų 
malonės »156.

«1939 m. rugsėjo mėn. l d. prasidėjus Vokietijos-Lenkijos 
karui, mūsų nepasiryžimas, net raginant Vokietijai, atsiimti 
Vilnių ir Vilniaus kraštą kariams buvo ir liko nesuprantamas. 
Beveik per dvidešimt metų Lietuvoje buvo šaukta, kad «mes 
be Vilniaus nenurimsim », bet, kai atsirado proga, nesiryžo tam 
žygiui nei vyriausybė, nei kariuomenės vadovybė. Kad tokiam 
žygiui reikėjo ryžtis, tai buvo ne vien plk. K. Škirpos, bet ir 
daugelio karininkų nuomonė. Patys atsiėmę Vilnių ir tam tikrą 
lietuviškų žemių plotą, būtume žymiai pakėlę ir kariuomenės 
ir tautos dvasią. Vilnių būtume atsiėmę be didesnių kovų ir 
nuostolių »157.

154 J. Savickis, Žemė dega, I dalis, J.A.V. 1956, 132 psl.
155 P. Lelis, Vilniaus klausimas, žr. Tėviškės Žiburiai, 1953 m.

156  K. Baronas, žr. Tėviškės Žiburiai, 1965.XII.30 d. 52 nr.
157 V. Šliogeris, Antanas Smetona, atsiminimai, Sydney 1966, 135 psl.
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Mūsų tautos istorija nepaprastai turtinga ; joje yra visko labai 
daug, o taip pat ir pramirksėtų valandų, kurios atnšeė daug 
daugiau nelaimių, negu istoriniai mūšiai laimėjimų. Vilniaus 
neatsiėmimas yra viena iš tų pramirksėtų valandų, kurios sąskaitą 
apmoka lietuvių tauta kitados plėtusi « savo valdžią nuo vienų 
jūrų iki kitų ir priešai jų kraštą vadino Chorobra Litwa — Narsioji 
Lietuva »158.

Viršūnių išlepimas, pasiaukojimo dvasios žlugimas bei nu
tautėjimas pražudė istorinę Lietuvą. Nepriklausomybės pavėsyje, 
reatsižvelgiant į atsistačiuosios valstybės neišspręstus politi
nius, ekonominius bei teritorinius klausimus, buvo beišauganti 
pavojinga ponybė. Medinė klumpė ir lakiruotas batas nesiba
lansavo ir per daug jau ryškiai piovėsi mūsų nepriklausomoje. 
Civilinių žinybų pakopose algos buvo išaugusios ne pagal kraš
to resursus bei turtingumą. Kiekvienam pulkui išlaikėme po 
kelis generolus, ko galėjo pavydėti ir turtingos valstybės. Žygis 
į Vilnių būtų pareikalavęs aukų, pasišventimo ir daug neapmoka
mo darbo bei pastangą. Tauta savanorišką auką dėti nesibodėjo. 
Joje teberuseno 1919-1920 m. dvasia. Jei iš lenkų okupuotos 
Seinų-Punsko srities lietuvės motinos darganose, pūgose ir šal
čiuose, naktį prašliaužusios lenkų sargybas, nešdavo net kelioli
ka kilometrų maisto pundelius savo besimokantiems sūneliams 
Lazdijuose ir kitur, kad jie nenutaustų, bet išsaugtų lietuviais 
patriotais, tai panaši dvasia nepriklausomos Lietuvos viršūnėlėse 
daug kur jau buvo uždusinta. To pasėkoje ir vadovaujančiose 
galvose kildavo minčių apsiprasti su esama padėtimi be Vilniaus. 
Tautos masėse Vilniaus klausimas stovėjo kitoje plotmėje, negu 
to meto vadovuose. Pirmiesiems buvo tautinė gyvybė, antrie
siems — baimė.

A. Mažiulis, nagrinėdamas neišspręstus Lietuvos sienų klau
simus, be kitko rašo : « Laisvėje gyvenantiems Vilniaus sprendi
mas buvo jau savaip aptemstąs. Nesulaukėme nė tuo klausimu 
rimtesnių istorinių bei kitų studijų. Kažkaip jau buvome be jo 
apsipratę gyventi ir, ekonomiškai galvodami, kai kurie net baimi
nosi, jei kokiu nors būdu Vilniaus kraštas sugrįžtų. Kai kam tai 
buvo rimtas ekonominis klausimas, nes tas kraštas esąs neder

158 Mykolas Lietuvis, Apie totorių., lietuvių ir maskvėnų papročius, Vil  
nius 1966, 41 psl.
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lingas ir negalįs jau savęs išmaitinti. Lygindavo Austrijos vargą 
su milijonine Viena, kuri suryjanti Austrijos išteklius. To paties 
baidėsi ir su Vilniumi, kuris, aplamai, dar ir didelį gyventojų 
natūralinį prieauglį žadėjo. Tos mintys pusiau slapta pasklisdavo 
kai kada ir iš vyriausybės asmenų (J. Tūbelis, kuris taip nuo
gąstavęs yra Jonui ir Bal. Masiuliams, V. Krėvei-Mickevičiui, 
pastarasis tai kelis kartus pasakojo mums ir Filadelfijoje)»159.

Pagal mūsų nepriklausomos valstybės gale buvusią autokra
tinę santvarką — eiti ar neiti atsiimti Vilnių — įsakomoji galia 
buvo tautos vado ir prezidento rankose: «Respublikos prezi
dentas yra visų ginkluotą jėgų vadas. Jis skelbia kariuomenės 
mobilizaciją, įsako kariuomenės vadui pradėti ir sustabdyti karo 
veiksmus » — taip nunurodo kariuomenės įstatymas veikęs nuo 
1935.1.1 d. Bet tokio įsakymo nebuvo, nes « didžiausias Lietuvos 
neutralumo šalininkas ir gynėjas buvo pats respublikos prezi
dentas A. Smetona »160 . Tačiau šitas Lietuvos neutralumas tebuvo 
paisomas vos keletą mėnesių, o tolimesni įvykiai kiekvienam 
žinomi.

Buvęs tuo laiku Lietuvos kariuomenės vadas gen. S. Raštikis 
rašo: «Vokietijos atstovas Kaune dr. Zechlin nuolat lankėsi 
mūsų užsienių reikalų ministerijoje, įrodinėdamas, kad Lietuvai 
esąs atėjęs laikas atsiimti iš Lenkijos Vilnių. Vokietijos karo 
atstovas gen. št. plk. Just tuo pačiu laiku darė intervencijas 
mūsų kariuomenės štabe, vokiečių karo vadovybės vardu žadė
damas padėti Lietuvos kariuomenei žygiuoti į Vilnių ir paremti 
tą žygį vokiečių karo aviacija, šarvuočiais ir sunkiąja artilerija ... 
Tačiau nei respublikos prezidentas, nei Lietuvos vyriausybė, 
nei užsienių reikalų ministerija nepasidavė išvedami iš užsi
brėžtos politinės linijos ir atsisakė karo žygio kartu su vokiečiais 
prieš lenkus, nors tai būtų ir karas dėl Vilniaus. Mano, kaip 
kariuomenės vado, nuomonė sutapo su respublikos prezidento 
nuomone šiuo reikalu » 161.

Taip buvo užverstas atviras kelias į Vilnių mūsų pačių ran
komis, o iš kitos pusės atsiminimų autorius primena : « Nereikia

159 A. Mažiulis, Neišspręsti Lietuvos sienų klausimai, žr. Tėviškės 
Žiburiai, 1967.1.19 d., 3 nr.

160 A. Merkelis, A. Smetona, Monografija, New Yorkas 1964, 533 psl.
161 S. Raštikis, Kovose dėl Lietuvos, atsiminimai, I d. 1956, 591-592 psl.
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užmiršti, kad mūsų vyriausybę dabar spaudžia ne tik vokiečiai, 
bet ir anglai su prancūzais, nors kita prasme »162. Šioje vietoje 
vėl prisimintina jau minėta J. Purickio nuomonė dėl prekybos 
sutarčių su Vokietija 1919, 1920, 1921 m.162 163, kada iš vokiečių 
daug ko galėjome gauti, bet vis žiūrėjome, ką pasakys sąjungi
ninkai, kad «nesusikompromituotume » jų akyse, nors tie sąjun
gininkai tada Lietuvai nieko nedavė, o priešingai, visomis iš
galėmis rėmė lenkus ir daugiausia per jų «malonę » ir globą 
lenkai klastingai atplėšė ir pasilaikė trečdalį Lietuvos su sostine 
Vilniumi.

Lietuva guli ant kelio vokiečiams į rytus, rusams — į vakarus. 
Ir šioje vietoje mažajam žaisti neutralumu nebuvo jokios vietos. 
Jeigu ką buvo galima laimėti, tai tik išnaudojant vokiečių ir 
sovietų kryžminę politinių interesų ugnį. A. Voldemaras skelbė, 
kad raktas į Vilnių randasi Berlyne. Vokietijos pasiuntinys Zeeh- 
linas atnešė jį siūlydamas: «Vokietijos vyriausybės simpatijas 
Lietuvos aspiracijoms atgauti Vilniaus kraštą, o įvykus tarp 
Vokietijos ir Lenkijos teritoriniams pakitimams, būsią plačiai 
atsižvelgta į lietuvių pretenzijas dėl Vilniaus krašto »164. Šiam 
nieko nelaimėjus, pradėjo veikti Ribentropo biuro šefas Kleist, 
kuris paskutinį kartą lankydamasis Lietuvos atstovybėje Berlyne 
siūlė: «Litauen muss rasch handeln, rasch marscbieren — rasch, 
rasch, rasch »16S. Kiek vėliau vokiečiai siūlė Lietuvai su Vokietija 
karinę sutartį ir žadėjo paspausti sovietus, kad jie atitrauktų 
savo kariuomenę iš Vilniaus krašto. Kada ir iš to nieko neišėjo, 
vokiečiai su sovietais padarė sutartis dėl mūsų likimo už mūsų 
nugarų, mums patiems nedalyvaujant.

Minėtos vokiečių pastangos buvo daugiau ar mažiau žinomos 
ir sovietams. Tas jiems kainavo daugiau rūpesčių ir jaudinimosi, 
negu mes iŠ viso galėjome įsivaizduoti. Tą rūpestį išreiškė Molo
tovas, kad vokiečių siūlymas lietuviams atsiimti Vilnių, sovietams 
buvo rakštis širdyje. Molotovas V. Krėvei sakė : « Neslėpsiu nuo

162 Ten pat, 591 psl.
163 J. Purickis, Seimų laikai, žr. Nepriklausomos Lietuvos dešimt

metis, 1918-1928, Pirmoji knyga, Londonas 1955, 145 psl.
164 A. Merkelis, A. Smetona, Monografija, New Yorkas 1964, 

533 psl.
165 E. J. Harrison, Lithuanians Fight for Freedom, 20 psl.
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tamstos, kad tuo faktu mes buvome netikėtai užklupti ir labai 
susirūpinę. Jeigu Lietuva būtų paklausiusi vokiečių vyriausybės 
reikalavimų ir tuo pačiu pasisakiusi vokiečių sąjungininke, ji 
būtų tapusi toli į rytus iškištu vokiečių placdarmu, išeigos punktu 
karo atveju su mumis. O imtis prieš ją kurių nors priemonių 
mes nenorėjome ir nenorime. Lengviau atsidusome tik sužinoję, 
kad Lietuvos vyriausybė neišdrįso paklausyti vokiečių, atsisakė 
ginkluota ranka užimti Vilnių ir tuo pačiu neteko vokiečių pasi
tikėjimo »166.

Taigi, nors Lietuva ir maža, bet Kremliaus viešpačiai labai 
susirūpinę dūsavo. Silpnieji, kurie žino, kad yra silpni, bet moka 
savo silpnumą išnaudoti, yra stiprūs ir gali ne tik sukelti rūpes
čių stipriesiems, bet ir laimėti savo naudai egzistencijai užti
krinti. Tas Molotovo minėtas placdarmas buvo dūsavimų objektas 
Kremliuje ir vokiečių variklis nukelti Lietuvos sienas kiek galima 
toliau į rytus. Karo atveju tai būtų sutaupę kelias brangias smo
giamąsias dienas, o tas gal būtų pakreipęs visą karo eigą į visiškai 
kitokią pabaigą, negu ji buvo. Kas žino ? Bet kad mums reikėjo 
veikti viena ar kita kryptimi, o ne tūnoti už popierinio neutrali
teto — turėjo ir tada mūsų valstybės vadovybė pramatyti. Jeigu 
ir būtume susilaukę dabartinės padėties, tai nors Vilniaus kraštą 
būtume atsiėmę, o ne susilaukę gabalėlį savo gero dovanos. Di
desnių nelaimių, baisesnių aukų ir didesnio krašto nusiaubimo, 
koks mus ištiko nieko nedarant — tikrai nebūtume susilaukę 
veikdami. Tik tos aukos ir kančios būtų turėjusios viena ar kita 
prasme daug didesnę vertę lietuvių tautos ateities egzistencijai, 
jau jeigu ir nieku kitu, tai bent ateities kartoms palikimu, kad 
darėme ir veikėme ką galėjome, bet ne tūnojome ir laukėme, ką 
kiti mums primes. Ir todėl «mintis nuolat ir vis ta pati: kažin, 
kaip būtų buvę, jeigu mes būtume jėga Vilnių ėmę, pirma nei 
rusai įsiveržė į Vilnių ? »167.

Polėkiai ir nauja priespauda. — Vilnijoje didesnis Šviesos 
spindulėlis prasiveržė paskutiniosios vokiečių okupacijos metu. 
Nors ir su dideliais sunkumais, bet lietuviška veikla pasireiškė 
Gardine, Lydoje, Seinuose ir kitose okupanto paliktose už Lie

166 P. Mačiulis, Trys ultimatumai, žr. Darbininkas, 1962.V. 11 d.
167 J. Savickis, Žemė dega, I dalis, J.A.V. 1965, 142 psl.
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tuvos ribų lietuviškose žemėse bei vietovėse. Iš Vilniaus kasdien 
į rytines ir pietines Lietuvos sritis buvo išsiunčiama pundai lietu
viškos spaudos ir knygų. Net Balstogėje buvo įsisteigęs lietuvių 
komitetas. Žymesnėse vietovėse organizavosi lietuviškos biblio
tekėlės, steigėsi lietuviškos pradžios mokyklos. Gardino apskri
tyje veikė 26 lietuviškos pradžios mokyklos ir organizavosi pasku
tiniu metu dar pora dešimčių. Lydos apskrityje buvo suprojektuo
tos 37 lietuviškos pradžios mokyklos, bet trūko lietuvių moky
tojų, kad tos mokyklos galėtų veikti. Ir kitose Vilnijos vietovėse, 
kur buvo šiek tiek lietuvių, atsipalaidavus lenkiškai priespaudai, 
lietuvybė daugiau ar mažiau ėmė atkusti, kiek tai buvo įmanoma 
vokiškosios okupacijos režimo metu.

Tačiau antrą kartą okupavę Lietuvą bolševikai dideles Lie
tuvos rytų-pietų sritis prijungė prie Gudijos, neatsižvelgiant į 
tai, kad jas 1920 m. Maskvos sutartimi buvo pripažinę Lietuvai. 
Nuo amžių lietuviškos vietovės okupuotoje Lietuvoje išeinančiuose 
raštuose bei knygose vadinamos Gudijos vietovėmis. Štai kad 
ir knygoje apie Lietuvos paukščius rašoma : « Nušoviau spalvotą 
patiną Lebiodkoje, Lydos apskrityje, Baltarusijoje »168. Naručio 
ežeras vadinamas Baltarusijos jūra ir t.t.

Vokiečių laikais veikusios lietuviškos mokyklos uždarytos. 
Mokytojai ir veiklesnieji lietuviai deportuoti. Gardinas, Lyda 
ir kitos vietovės prigrūstos rusų kolonistų. Vadinamas Suvalkų 
trikampis atsidūrė komunistinės Lenkijos ribose, tai yra tos 
žemės, apie kurias Vytautas Didysis 1420 m. laiške imperatoriui 
Zigmantui rašė : « Sūduvių ir jotvingių žemė esanti tarp Lietuvos 
ir Prūsų, yra tikra mūsų tėviškė, iš protėvių paveldėta ... ir iš 
mūsų žemių ir sienų niekados neišeisime»169.

Šioks toks lietuviškas judėjimas šiame trikampyje leidžiamas. 
Seinuose veikia Lietuvių Kultūros Draugija valdžios kontroliuojama 
su skyriais kituose Lenkijos miestuose. Seinų srityje veikia 12 
lietuviškų mokyklų, o kitose 8 dėstoma lietuvių kalba kaip atskiras 
dalykas. Šiaurinė Seinų apskrities dalis tebėra visai lietuviška, bet 
lietuviškos pamaldos tebėra tik Punske ir Smalėnuose. Lenkų 
kunigai kliudo lietuviškų pamaldų organizavimą, sakydami, kad 
lietuviškos pamaldos esančios menkesnės vertės. Lenkai kunigai

169 Dlugosz, IV. 240-6.
168 T. Ivanauskas, Lietuvos paukščiai, Vilnius 1964, 350 psl.
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nemokina vaikų katekizacijos lietuviškai. «Mes Seinuose parapi
joje neturime nė vieno kunigo lietuvio, net išpažinties negalim 
prieiti lietuviškai, nors apie 70% parapijos tai lietuviai. Labai 
skaudu — baigiasi lietuviškos maldų knygelės, naujų neturim 
ir nežinom, koks bus tolimesnis likimas. Meldžiasi lietuviai tik 
atmintinai, kaip tėveliai išmokė, nes Seinų parapijoje niekas iš 
dvasiškijos lietuviškai nemoka ir neleidžia, kad kas mokytųsi. 
Tai tokie lenkų krikščionijos pareigūnai»170.

Panašią padėtį yra nurodęs ir Balfo pirmininkas prel. J. 
Končius, kada jis 1957 m. lankė Suvalkų trikampio lietuvius. 
Jis rašo : « Kuomet lietuvių užklausiau, ar katalikų kunigai moka 
lietuviškai, jie atsakė, kad pats Seinų klebonas kan. A. Węžikas 
neblogai kalba lietuviškai, bet lietuvių kalbą bažnyčioje panai
kinęs. Atsilankęs į kleboniją pas Seinų kleboną, kalbėjau apie 
jų bažnytinę ir ekonominę būklę ... Klebonas pareiškė, kad lie
tuvių jo parapijoje esą apie trečdalis. Reiktų manyti, kad ten 
lietuviškai kalbančių, kiek pastebėjau, yra nemažiau kaip pusė »171. 
Nė kiek nepagerėjusi lietuviams padėtis iš lenkų dvasiškijos 
pusės Seinuose buvo ir 1962 m. kada tas pats prel. Končius lan
kėsi Suvalkų trikampyje antrą kartą. Šį kartą jis nurodo: « Sei
nuose yra tik viena bažnyčia, kurioj visos pamaldos laikomos tik 
lenkiškai, nors ten lenkiškai kalbančių yra mažiau kaip pusė » 172. 
Prel. Končius daręs žygių Varšuvoje, bažnytinėje vadovybėje, 
kad Seinų lietuviai turėtų lietuviškas pamaldas. Žadėjo surasti 
lietuvį kunigą ir Seinuose įvesti lietuviškas pamaldas, tačiau 
vėlesnieji atsiliepimai rodo, kad padėtis Seinuose pasilikusi ta 
pati. Pusė Seinų parapijos lietuvių priversti melstis bažnyčioje 
lenkiškai.

Taigi ir komunistinėje priespaudoje lenkų dvasiškija lietuvių 
atžvilgiu pasiliko nepasikeitus nuo Želigovskio laikų.

Visur kitur Vilnijoje sužibėjusi lietuvybė užgesinta, išskyrus 
okupuotai Lietuvai priklausančią dalį. Retkarčiais komunistinėje 
spaudoje pasirodo žinutės, kad viena ar kita saviveiklos trupė 
lankėsi Gudijai priskirtose srityse ir išpildė programą. Kitokios 
kultūrinės-lietuviškos veiklos negirdėti.

170 Laiškas iš Suvalkų trikampio, žr. Tėviškės Žiburiai, 1966.III.3 d.
171 J. Končius, Atsiminimai iš Balfo veiklos, Chicaga 1966, 350 psl.
172 Ten pat, 372 psl.
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Šioje vietoje prieiname kitą slavizmo jūroje skalaujamos 
Lietuvos tragedijos tašką: Gudijai priskirtose lietuviškose sri
tyse neina joks lietuviškas laikraštis ir nekalbama apie lietuviškas 
mokyklas — reiškia tokių iš viso nėra. Tuo tarpu okupuotai 
Lietuvai priklausančioje Vilnijos dalyje lenkai turi mokyklas, 
gimnazijas ir spaudą, Naujojoje Vilnioje veikia net lenkiškoms 
mokykloms ruošti mokytojų institutas. Reiškia tų mokyklų turi 
būti nemažai, jeigu reikalingas net institutas. Pagal Anglijoje 
leidžiamo lenkų šiaurės-rytų žemių sąjungos biuletenio davinius, 
iš Lenkijos į okupuotą Lietuvą prenumeratoriams ateina 20 
tūkstančių lenkiškų spausdinių, neskaitant pardavinėjamų kios
kuose. Varšuvos dienraščių į Vilnių kasdien ateina keliasdešimt 
tūkstančių egzempliorių.

Tuojau po II pasaulinio karo sovietų ir lenkų spauda bei 
radijas skelbė, kad iš Lietuvos ir Vilniaus krašto (sovietų priskirto 
siauro ruoželio) į Lenkiją išvyksta visi lenkai, kad būtų likvi
duota lenkų mažuma Lietuvoje. Sovietinėje spaudoje buvo aiš
kinama, girdi, buržuazinės Lietuvos ir Lenkijos valdžios viena 
kitai karu grąsino, o tarybinė valdžia nesusipratimų šaltinį išspren
dė taikiu būdu. Lenkų valdžia Vilnių pripažino Lietuvai. Sovietų 
agentūra Tasąs paskelbė, kad iš Lietuvos į Lenkiją repatrijavo
178,000 lenkų. Tačiau metams slenkant pasirodydavo žinutės, 
kad Vilniuje pradėti leisti lenkų kalba laikraščiai, krašte veikia 
mokyklos su dėstoma lenkų kalba ir Naujojoje Vilnioje atidarytas 
lenkų mokytojams ruošti institutas — seminarija. Buvo paskelbta, 
kad keletos mėnesių laikotarpyje Vilniuje ir apylinkėse buvo 
skaityta keli šimtai paskaitų lenkiškai politinėmis ir mokslinėmis 
temomis.

Iš Lietuvos repatrijavusieji lenkai buvo įkurdinti Rytprūsiuose 
ir Lietuvos-Lenkijos pasienyje, o lietuviai iš Suvalkų trikampio 
1949-1950 m. laikotarpyje, vietomis ištisais kaimais buvo iškelti 
į Oderio upės sritį. Tuo tarpu Gudijai priskirtose plačiose Vilnijos 
srityse, atrodo, lietuvybė užgniaužta nesiskaitant su priemonėmis. 
Nepaskelbta jokia žinutė, kad kur nors Lydoje, Smurgainyse, 
Ašmenoje, Gardine, Augustave arba Lenkijai priskirtuose Sei
nuose ar Suvalkuose veiktų mokytojų seminarija lietuviškoms 
mokykloms, būtų leidžiami laikraščiai lietuvių kalba (išskyrus 
neperiodinį laikraštėlį Aušra Lenkijoje gyvenantiems lietuviams), 
būtų skaitoma lietuvių kalba šimtai paskaitų politinėmis ir
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mokslinėmis temomis. Juk Gudijai ir Lenkijai priskirtose srityse 
turėtų būti ištisos lietuviškos vietovės ar kaimai. Jeigu lenkai 
iš Lietuvos išvyko ir dar tebėra tiek lenkų, tai kaip su lietuviškomis 
sritimis už okupuotos Lietuvos ribų ?

Tyloje vykstantis lietuvybės marinimas vykdomas dviem 
būdais — slavizmo bangos paskubintu tempu graužia lietuvybės 
liekanas Vilnijoje : iš vienos pusės palaikomas lenkiškumas, o 
iš kitos pusės varoma rusinimo politika (šiai paskutinei ypa
tingai naudojama Gudija). Kodėl taip daroma, atsakymas paskelb
tas jau kelios dešimtys metų atgal, tik prisikėlus nepriklauso
mai Lietuvai. Štai tas atsakymas : « Estija, Latvija ir Lietuva 
yra ant kelio Rusijai į Vakarų Europą. Jos yra kliūtimi mūsų 
revoliucijai, nes skiria Sovietų Eusiją nuo revoliucinės Vokieti
jos ... Šis skiriamasis pylimas turi būti sugriautas. Raudonasis 
rusų proletariatas turi surasti progą veikti Vokietijos revoliuciją. 
Baltijos jūros užvaldymas įgalintų Sovietų Rusiją sukelti socialinę 
revoliuciją Skandinavų kraštuose »173 1918 metų gruodžio 22 d. 
Leninas jau davė įsakymą susovietinti Lietuvą ir «išlaisvinti iš 
buržuazijos jungo ». Kelis mėnesius prieš tai vokiečių gen. Hoffma- 
nas, po nepavykusių derybų su Trockiu Lietuvos Brastoje, 1918.11. 
17. d. davė įsakymą savo kariuomenei pulti bolševikus, o savo 
dienoraštyje įrašė: «Rytoj pradedame pulti bolševikus. Nėra kitos 
išeities, nes šie žvėrys pirma išskers ukrainiečius, suomius, baltus ir 
po to, suorganizavę revoliucinę armiją, visą Europą pavers kiaulės 
migiu. Rusiją dabar yra milžiniškas kupstas purvinų ir besikaps
tančių kirminų »174. Propagandai į rusų armiją buvo išleistas 
atsišaukimas, kad vokiečių armija eina nugalėti tironą « pakėlusį 
kruviną ranką prieš geriausius tautos sūnus ir prieš lenkus, lietu
vius, latvius ir estus ». Pačioje Vokietijoje kilusi revoliucija šiuos 
vokiečių planus sumaišė.

Anksčiau minėtas Izvestijos atviras pasisakymas duoda atsa
kymą, kodėl sovietai po II pasaulinio karo, jų pačių pripažintas 
Lietuvai Lydos, Smurgainių, Ašmenos, Breslaujos, Augustavo, 
Gardino ir kitas sritis prijungė prie Gudijos, o Karaliaučiaus 
sritį tiesiog prie sovietinės Rusijos. Sovietai tikisi Lietuvą ilgai

173 Izvestijos vedamasis 1918.XII.25 d.
174 J. W. Wheelek-Bennet, Brest Litovsk, The Forgotten Peace, 1958.
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niui surusinti ir kartu su Karaliaučiaus surusinta sritimi atidaryti 
plačius vartus į Baltijos jūrą. Tai nėra bolševikų išradimas. Tai 
sena Rusijos carų svajonė, kuri vykdoma metodišku tikslumu, 
priėjo prie to, kad slavų sienos jau atstumtos prie pat Vilniaus. 
«Rusai tikisi skaitlingas tautines mažumas Sovietų Sąjungoje 
surusinti, bet juos vargina Pabaltijo žmonių atkaklus pasiprie
šinimas » 175.

Bronius Zumeris
Ascot Vale, Australija

175 G. Clark, Australijos atstovybės Maskvoje sekretorius, Rus
sia ... as Russians see it, žr. The Australian, Canberra, 1966.II.8 d.



LA RÉGION DE VILNIUS À LA LUMIÈRE DES FAITS ET DES
MÉMOIRES

par

Bronius Zumeris 

(Résumé)

L’étude commence par une revue des opinions, des prétentions 
des différents Etats à la région de Vilnius : des polonais, des russes, 
des russes-blancs, des allemands ; elle examine ces prétentions et 
les raisons sur lesquelles ils fondent leurs prétentions.

Ensuite l’article offre un ample aperçu sur le mouvement des 
frontières dans le passé, leurs raisons et conséquences. Suivent de 
riches observations entnologiques sur les habitants de cette région.

Enfin un peu d’histoire sur l’occupation de Vilnius par la Pologne 
à la fin de la première guerre mondiale, et sur le régime que le pays 
a dû supporter de la part des autorités civiles et ecclésiastiques.


