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PRATARMË
Apie Lietuvos ir Lenkijos valstybiø santykius daug paskelbta
mokslo ir populiariø darbø. Taèiau iki ðiol beveik nenagrinëti tie
santykiai lietuviø Tautos ir jos sukurtos Lietuvos valstybës, lenkø ir
Lenkijos vaidmens lietuviø Tautai ir savarankiðkai Lietuvos valstybei poþiûriais – lietuviø Tautà ir jos Valstybës savarankiðkumà laikant svarbiausiu visos veiklos matu. Daugeliui lenkø istorijos tyrëjø,
þvelgianèiø á tuos laikus, kai Lietuva susijungë su Lenkija, pro savo
tautos ir valstybës prizmæ, – tai klestëjimo ir didybës laikai, o lietuviams – jø valstybës ir paèios lietuviø tautos þlugimo metai. Lietuviø beveik nenagrinëta, ar Lietuvai tokia sàjunga su Lenkija ið viso
buvo bûtina. Kas jà nulëmë ir kà ið tos sàjungos laimëjo lietuviø
tauta ir jos sukurta valstybë, kiek buvo ir yra pagrástos lenkø ðovinistø pretenzijos á Rytø Lietuvos þemes? Ir á daugelá panaðiø klausimø
atsako istorikas dr. Algimantas LIEKIS veikalo „JUODIEJI LIETUVOS ISTORIJOS PUSLAPIAI“ pirmuose dviejuose tomuose
(T. I: „Lenkø skriaudø lietuviams istorija (iki 1921 m.)“. Vilnius,
2011. 506 p.; T. II: „Lenkø skriaudø lietuviams istorija (1921–
1939 m.). Vilnius, 2011. 458 p.), jau iðleistuose mokslo knygø (kn.
XIV ir XV) serijoje „Lietuviø tauta“.
Knygos parengtos remiantis archyviniais ir literatûriniais ðaltiniais ir, be abejonës, praturtins ne tik paþinimà, bet ir padës mokslininkams, politikams, mokytojams ir visiems kitiems, kurie domisi
lietuviø ir lenkø santykiais, padës ir paèiai lenkø „tautinei maþumai“ suvokti, kas ji buvo ir yra lietuviø þemëse, Lietuvos valstybëje.
Kadangi knygoms nepasisekë surasti rëmëjø, jos iðleistos tik po
kelis ðimtus egzemplioriø tiraþu, todël daugelio skaitytojø pageidavimu ðioje knygelëje ir perspausdiname ið minëtø pirmøjø dviejø
Algimanto Liekio knygos tomø „Baigiamuosius pamàstymus“, kurie, manytume, atskleidþia veikalo turiná ir atliktos lietuviø ir lenkø
santykiø raidos tyrimø esmæ ir vertinimus.
Leidëjai
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LENKØ SKRIAUDØ LIETUVIAMS ISTORIJOS
APÞVALGA (IKI 1921 M.)
Tëvø, broliø, seserø, kaip ir kaimynø, daþniausiai nepasirenkame. Ir jie yra tokie, kokie yra. Tik galime nuspræsti, ar bendrauti su jais ar ne. Kiek sudëtingiau tautoms ir valstybëms. Matyti, Praamþiui kaþkuo nepatiko lietuviai, kad jø, seniausios Europos tautos, kaimynystëje leido ásikurti slavø genèiai – lenkams,
turintiems „unaro“, ambicijø daugiau negu, kaip sakoma, „amunicijos“. O gal Praamþis manë, kad gyvendami kaimynystëje susibièiuliaus ir ið tø tokiø skirtingø tautø gal kas gero ir iðeis. Bene
nuo X a. jis jau leido kartkartëmis ir patiems vieni kitus daugiau paþinti.
Lietuviø bûta labai dràsiø – neretai jø raiteliø bûriai perskrosdavo skersai ir iðilgai lenkø gyvenamas þemes. Daug apsikrikðtijusiø lenkø nusprendë kerðyti lietuviams ir 1226 m. pasikvietë pagal sienà su jais ir lietuviø bendragenèiais prûsais Mozûrijoje, Kulmo þemëje ásikurti Palestinoje gerokai sutalþytà Kryþiuoèiø ordinà, kad gintø lenkus ir ið lietuviø grobtø turtus. Kita vertus, lenkai vylësi, kad kryþiuoèiø kardu jie ne tik ásigalës didþiulëse lietuviø–prûsø þemëse, bet ir pelnys Romos popieþiø malonæ.
Popieþius Inocentas II apkrikðtytoje Europoje 1141 m. paskelbë bulæ, kuria kvietë visus riterius á karà prieð pagonis prûsus, lietuvius, o po keleto metø naujasis Popieþius Inocentas III
savo bule pareikalavo ið krikðèioniðkø Europos valdovø net neparduoti lietuviams, prûsams geleþies ir praneðë, kad uþkariautas lietuviø ir prûsø þemes paveda valdyti lenkø Gniezno arkivyskupui (neaiðku, kas ir kada popieþiams suteikë teisæ skirstyti, kam
valdyti svetimø kraðtø þemes). O ir vëliau popieþiai vos ne kasmet skelbë vis naujus „kryþiaus þygius“ prieð lietuvius ir prûsus.
Lietuvius ið ðiaurës puolë ir kitas krikðèioniø ordinas – kalavijuoèiø, ásitaisæs gentainiø latviø þemëse. Taip ið vienos pusës spaudþiami kalavijuoèiø, ið kitos – lenkø ir kryþiuoèiø, vis labiau jiems
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pralaimint jotvingiams ir prûsams, besikurianèiai Lietuvos valstybei vienintelis talkininkas ir teliko rytø slavø tautos, ásikûrusios buvusiose baltø þemëse, kurioms taip pat teko kovoti su besiverþianèiomis ið pietø ir rytø mongolø – totoriø ordomis. Ir nors tos tautos, kaip ir lenkai, buvo jau X a. pabaigoje apsikrikðtijusios, bet
suprato, kad tik vienoje valstybëje su lietuviais pajëgs apsiginti.
Ir ne tik nuo mongolø – totoriø. Vis labiau grasë ir Vakarø
Europos valstybës, klusnios Romos Popieþiui, kuriam Konstantinopolyje ásikûræs atsiskyrusios vadinamosios Rytø krikðèioniø
Baþnyèios patriarchas buvo prieðas, kaip ir jam paklususios rytø
slavø tautos. O kadangi dalis jø, kaip gudø, rusø, ukrainieèiø, buvo Rytø krikðèionybës – staèiatikybës iðpaþinëjos ir áëjo á Lietuvos valstybës sudëtá, tai ji ir tapo kliûtimi Romos popieþiams, kurie plëtë savo valdas ir átakà rytø slavø tautose. Ir nuo 1260 m.
popieþiø bulëse jau kvieèiami riteriai á karà ne tik prieð pagonis
lietuvius (prûsus jau baigiant nukariauti), bet ir prieð „kitatikius“
rusus, o jau 1264 m. Popieþius Urbonas IV net paþada Èekijos
karaliui atiduoti jam visas lietuviø, rusø þemes, kurias tik jis nukariaus (koks dosnumas!). Ið dalies tai paaiðkina, kodël kryþiuoèiai verþësi á Lietuvà, þudë ir naikino kraðtà, bet niekur nepastatë në vienos baþnyèios – jie siekë tik sunaikinti, pavergti Lietuvos valstybæ, nes tik jai þlugus buvo galima tikëtis Romos popieþiø valdþion sugràþinti ir rytø slavus.
Lietuva buvo katalikybës raktas, o kartu ir Vakarø valstybiø
átakos plëtros á Rytus raktas. Tai puikiai suprato Lietuvos karalius Mindaugas, kuris nors ir priëmë krikðèionybæ ir daug kraðto
gyventojø apkrikðtijo, pastatë baþnyèiø ir ákûrë net atskirà Lietuvos Katalikø baþnyèios provincijà, bet dël to nesusilpnëjo kryþiuoèiø ir lenkø verþimasis á Lietuvos valstybës þemes – katalikybës apaðtalus piktino, kad kraðte nepersekiojami kitatikiai, kad
valstybës rytø þemëse klesti staèiatikiai, kad daugelis lietuviø kunigaikðèiø – vietininkø ypaè rytiniø slavø þemëse ir patys priima
staèiatikybæ; dar neapsikrikðtijæ didikai ir bajorai, pirmiausia þe4

maièiø, buvo nepatenkinti, kad karalius Mindaugas davë daug
þemiø katalikø vyskupui ir kunigams. Ypaè þemaièiai, bijodami,
kad kraðte neásigalëtø svetimðaliai kunigai, vyskupai, vienuoliai,
ir organizavo sàmokslà prieð karaliø Mindaugà. Bet, pagal daugelá istoriniø ðaltiniø, þuvus jam kaip sàmokslo aukai, krikðèionybë, pirmiausia staèiatikybë, Lietuvoje plito ir toliau. Stiprëjo ir
Lietuvos valstybë. Tuo tarpu kaimynë Lenkija buvo draskoma vidiniø nesutarimø, silpo. Maþa to, ji nesulaukë tikëtos paramos ið
Kryþiuoèiø ordino, kuris tik plëtë savo valdas, prisijungdamas Vyslos þemupá, daugelá teritorijø pagal Baltijos jûrà, ëmë grasinti ir
paèios Lenkijos iðlikimui.
Nelabai gerai Lenkijai klostësi reikalai ir su Èekija, Vengrija,
nors su jomis ir turëjo unijines sutartis, bet në viena jø nesilaikë
ir elgësi taip, kaip pirmiausia tik joms paèioms bûdavo naudinga.
Ypaè tokia padëtis jaudino lenkø Katalikø baþnyèios hierarchus,
kurie skelbësi Romos popieþiø atstovais kovoje prieð pagonis ir
atskilusius nuo popieþiø Rytø slavus. Popieþiui ir lenkams ypaè
nerimo këlë tai, kad 1317 m. Lietuvos Didþiojo kunigaikðèio Gedimino ir jo sûnaus Liubarto pastangomis buvo ásteigta Lietuvos
Didþiosios Kunigaikðtystës staèiatikiø metropolija su centru Naugarduke. Jà 1353 m. atkûrë kiek pertvarkæs Didysis kunigaikðtis
Algirdas. Tuo metu jau per 40 LDK kunigaikðèiø su pavaldiniais
buvo priëmæ staèiatikybæ.
Taip Lietuvai baigiant iðslysti ið Romos krikðèionybës sferos,
pamaèius, kad ginklu neáveiks lietuviø, Popieþiui laiminant lenkø
hierarchai ëmësi vykdyti naujà „ðiaurës“ ir „rytø“ politikà: siekti
áveikti stiprëjanèià Lietuvos valstybæ „taikiu bûdu“, pajungti jà
savo ir popieþiø interesams, o kartu pajungti popieþiø valdþiai
ir rytø slavø tautas, priklausiusias Lietuvai. Tam turëjo pasitarnauti senbernis Lietuvos Didysis kunigaikðtis Jogaila – jis apvesdinamas su dvylikamete Lenkijos karalaite Jadvyga, mirusio Lenkijos karaliaus Liudviko ið vengrø dukra. Tiesa, ji nuo vaikystës
buvo suþieduota su Austrijos sosto paveldëtoju Vilhelmu, bet tuo
5

metu lenkø vyskupams ir ponams, taip pat Popieþiui buvo svarbiau pajungti savo átakon Lietuvà.
Atjojusiø á Vilniø lenkø vyskupø ir ponø pasiøstø pirðliø siûlymas sudomino Jogailà: jauna þmona ir dar priedo Lenkijos karûna… Tiesa, uþ tà þmonelæ, kaip buvusià austrø princo Vilhelmo suþadëtinæ, teks sumokëti 200 000 auksinø netesybø, taip pat
perduoti Lenkijai dalá ukrainieèiø þemiø, sujungti Lietuvos Didþiàjà Kunigaikðtystæ su Lenkijos karalyste, leisti lenkams apkrikðtyti dar neapsikrikðtijusius lietuvius. Visa tai kiek baugino.
Jogailai á þmonas dar siûlë savo dukrà Maskvos Didysis kunigaikðtis. Taèiau patarëjai, tarp kuriø buvo ir neseniai ið Kryþiuoèiø ordino sugráþæs pusbrolis kunigaikðtis Vytautas, brolis Skirgaila ir kiti, labiau pritarë lenkø siûlymui: pirmiausia, ásivaizduota kad, Lietuvai susijungus su katalikiðka Lenkija, Lietuva taip
pat taps krikðèioniðka karalyste, tuomet jos nebegalës pulti kryþiuoèiai kaip pagoniðkos ir valstybë taps dar galingesnë (Jogaila
sakë: koks skirtumas kuri valstybë prie kurios prisijungia), nes
karalius bus lietuvis ir t. t. Be to, kaip nemaþai kas ir ðiandienà
sako, pagal anø metø paproèius, mirus marèiai jos turtai turëdavo likti jaunikiui ir uoðvei. Kadangi Jadvyga buvo karalienë, tai
ir Lenkija, bent pusë jos þemiø turëjo atitekti Lietuvos valstybei –
Lenkijos uoðvei. Ar buvo pasiraðyta tø vedybø sutartis, taip pat
dël abiejø valstybiø sàjungos, ar tik buvo Jogailos vedybiniai ásipareigojimai Jadvygos motinai Vengrijos karalienei Elþbietai, kol
kas nerasta nei viena, nei kita patvirtinanèiø dokumentø.
Apie tai, kad Krëvoje (1385 m.) buvo pasiraðyta ne tarpvalstybinë, o tik personalinë vedybø sutartis, ðiandienà sutinka daugelis tyrëjø. Apie tariamai buvusià tarpvalstybinæ sutartá lenkø
hierarchai ir ponai pradëjo kalbëti prasidëjus Lietuvos lenkinimui, ypaè Liublino unijos pasiraðymo metais, kad pateisintø Lenkijos siekimà inkorporuoti Lietuvà á savo sudëtá. Kad Krëvos unijos dokumentai suraðyti taip, kaip reikëjo lenkø vyskupams, kurie ið tikro tuomet ir valdë Lenkijà, lyg patvirtintø, jog kai kurios
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uþuominos apie juos rastos Krokuvos kapitulos, bet ne karaliaus,
valstybës, kaip kiti svarbûs valstybiniai aktai, archyve.
Bet tai, kad Lietuvos Didysis kunigaikðtis Jogaila gavo Lenkijos karûnà ir á þmonas karalienæ Jadvygà, kad sutiko, jog lenkø
kunigai ir vienuoliai apkrikðtytø (1387 m.) dar neapsikrikðtijusius kai kuriuos Lietuvos valstybës kraðtus, abejoniø lyg ir nekelia. Kaip nekelia abejoniø, kad ir pagonys lietuviai apie krikðèionybæ gerai þinojo dar nuo karaliaus Mindaugo laikø, kad didþioji
jø dalis jau buvo apsikrikðtijæ Rytø krikðèioniø baþnyèiose.
Tik kai Jogaila ásileido lenkø dvasininkus á Lietuvà, jie ir jø
metraðtininkai, norëdami iðkelti savo svarbà Europai ir Popieþiui, ëmë skelbti, kad esà jie buvo pirmieji apaðtalai „pagoniðkoje
Lietuvoje“, nutylëdami, jog daugiau kaip prieð ðimtmetá, karaliaus Mindaugo laikais, daug karalystës þmoniø buvo priëmæ ir
Romos katalikø tikëjimà. Deja, ir popieþiams, ir pasiglemþti Lietuvà svajojusiems lenkams tai prisiminti buvo nenaudinga. Ir
jie stengësi falsifikuoti didingà Lietuvos praeitá, kad árodytø tuos
tariamus savo nuopelnus „apkrikðtijant“ lietuvius. Ir lenkø hierarchai stengësi lietuvius popieþiams ir Vakarø valdovams pavaizduoti vos ne laukiniais, o save – svarbiausiais katalikybës gynëjais
Rytø Europoje. Bet, në vieno nesuradæ nukankinto (ypaè lenko)
dël krikðèionybës, tuoj po Jadvygos mirties (1399 m.) ëmësi jà
ðventàja, apaðtale, pagoniø lietuviø krikðtytoja skelbti. Nors ir teþinoma bene apie vienintelá jos apsilankymà Lietuvoje.
Karalienæ Jadvygà padaryti ðventàja pirmiausia ëmësi arkivyskupas Zbignevas Olesnickis (Zbigniew Oleúnicki) (tas, kuris
po trijø deðimtmeèiø, spëjama, organizavo Vytauto Didþiojo karûnos pagrobimà). Jis Romon nugabeno reikalingus dokumentus, bet po jo, ypaè Lenkijos valdovams toliau nepasirûpinus, Jadvygos kanonizacija buvo uþmirðta ir tik 1949 m. balandþio 22 d.
lenkø kardinolas Adomas Sapiega, ið dalies norëdamas sovietams
ir jø sàjungininkams priminti apie tariamai buvusios Lenkijos galybæ, Romoje ið naujo iðkëlë karalienës Jadvygos, kaip Lietuvos
7

krikðtytojos, kanonizacijos bylà. Ir
lenkas Popieþius Jonas Paulius II
dar pirmaisiais savo popieþiavimo
metais (1987 m.) paskelbë Jadvygà palaimintàja, o po deðimtmeèio
vël tas pats lenkas Popieþius
(1997 m. birþelio 8 d.) Krokuvoje
paskelbë jà ir ðventàja. 2010 m. pabaigoje jos kaulø gabalëlis atveþtas ir padëtas Vilniuje Pranciðkonø baþnyèios altoriuje.
Lietuvos valdovai,tardamiesi
Krëvoje su lenkais, elgësi neapgalvotai: jie tarësi su jais ne kaip su
Arkivyskupas
lygiais partneriais, o kaip kuniZbignevas Olesnickis
gaikðtystës, tegu ir „Didþiosios“, atstovai su karalystës atstovais.
O tuo metu Vakaruose „kunigaikðtystë“ traktuota kaip karalystës dalis, vadinasi, ir Lietuva lyg sutiko áeiti á Lenkijos karalystës
sudëtá; sutiko leisti ir savo kraðto apkrikðtijimu, ðvietimu rûpintis
lenkø kunigams ir vienuoliams ir pan. Tad toká susitarimà daugelis lenkø, pirmiausia dvasininkø, suprato kaip Lietuvos sulenkinimo susitarimà. Todël ir á Lietuvà atvykæ lenkai dvasininkai rûpinosi ne tiek Kristaus mokslo skelbimu, kiek kraðto lenkinimu,
sau turtø kaupimu.
Tûkstanèius hektarø þemës ir ðimtus valstieèiø Lietuvos valdovai dovanojo vyskupams ir kunigams. Á daugelá kitø ðaliø katalikybë atëjo kaip vargðø gynëjø religija, o á Lietuvà – kaip ponø, feodalø „lenkø viera“. Bet kadangi daug kur apie krikðèionybæ jau buvo
nuo seno þinoma, tai, kaip ir Þemaitijoje, þmonës rengë sukilimus
ne prieð krikðèionybæ, bet prieð jos skelbëjus – feodalus vyskupus,
kunigus, ávedanèius dar iki tol neregëto sunkumo baudþiavà.
Vis didëjantá lenkø katalikø hierarchø ir ponø kiðimàsi á Lietuvos valstybës vidaus reikalus matë ir Vytautas Didysis ir, jaus8

damas savo klaidà, kad iki to reikiamai lenkams nepasiprieðino,
ypaè po pergalës Þalgiryje, ëmë ieðkoti bûdø, kaip atkurti Lietuvos nepriklausomybæ, atskirti Lietuvos Vilniaus, Þemaitijos vyskupijas nuo pavaldumo lenkø Gniezno arkivyskupui.
Atkurti Lietuvos valstybës savarankiðkumà Vytautas Didysis kai kuriø Vakarø Europos valdovø siûlymu nutarë vainikuodamasis karaliumi. Karalystë nebûna pavaldi kitai karalystei.
Ta þinia sukëlë didelá nerimà lenkø ponams, o ypaè Katalikø
baþnyèios hierarchams, Popieþiui: Lietuvai atsiskyrus nuo Lenkijos, sustotø staèiatikiø vertimas katalikais, o gal ir vël net imtø plëstis jø átaka á Vakarus. Maþa to, Lietuvos karalystëje ir
Katalikø baþnyèia turëtø bûti paskelbta atskira provincija. Tada, iðtrûkus ið lenkø hierarchø valdþios, liautøsi ir kraðto lenkinimas, o ir pati Lenkija vël taptø nebereikðminga nei Europai,
nei Popieþiui.
Lietuvos savarankiðkumo atgavimas bûtø reiðkæs tarsi rakto á
rytø slavø þemes praradimà, Popieþiaus planø þlugimà ir jo diplomatijos pralaimëjimà. Tad ir imtasi visokiausiø intrigø prieð
karaliø Vytautà Didájá, Lietuvà, bet pamaèius, kad visos jos maþareikðmës, tuomet, anot kai kuriø istoriniø ðaltiniø, minëtasis
Gniezno arkivyskupas, kardinolas Zbignevas Olesnickis (karalienës Jadvygos paskelbimo ðventàja iniciatorius), gavæs Popieþiaus pritarimà ir organizavo karaliui Vytautui veþamos karûnos
pagrobimà. O jos neatveþus, teko atðaukti ir Vytauto Didþiojo
karûnavimo iðkilmes. Netrukus jis mirë (1430 10 27).
Karaliaus Vytauto Didþiojo sieká iðlaisvinti Lietuvà nuo ryðiø su Lenkija mëgino ágyvendinti naujasis Lietuvos Didysis kunigaikðtis Jogailos brolis Ðvitrigaila. Bet prieð já buvo mesta Lenkijos ir unijai iðtikimos Lietuvos kariuomenës dalis ir 1435 m. mûðyje netoli Ukmergës (Pabaiske) buvo áveikta Ðvitrigailos – savarankiðkos Lietuvos ðalininkø kariuomenë ir Didysis kunigaikðtis
buvo priverstas gelbëtis – jis pabëgo á savo pilis Gudijoje ir Ukrainoje. Daugelis tø, kurie rëmë Ðvitrigailà, kurie prieðtaravo Lie9

Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë (1392–1430 m.).

tuvos sàjungai su Lenkija, buvo nuþudyti, iðtremti, uþdaryti á kalëjimus. Valdþia Lietuvoje vël atiteko unijininkams. Kai Lietuvos
Didysis kunigaikðtis Þygimantas Kæstutaitis pamëgino tæsti Vytauto Didþiojo Lietuvos savarankiðkumo atkûrimo politikà, jis 1440 m.
kovo 20 d. 1enkø sàmokslininkø buvo nuþudytas besimeldþiantis
Trakø pilies koplyèioje (pagal kai kuriuos ðaltinius prie sàmokslo
ypaè daug prisidëjo lenkø Katalikø baþnyèios hierarchai).
Sustiprëjus Maskvos kariuomenës verþimuisi á rytines Lietuvos þemes, buvo vis sunkiau apginti jas. Lenkø ponai ir hierar10

Maskvos Didþioji Kunigaikðtystë (1425–1462 m.).

chai vis atkakliau ëmë reikalauti ið Lietuvos pasiraðyti sutartá dël
abiejø valstybiø su vienu valdovu sujungimo. Tik po tokio susijungimo lenkai þadëjo padëti lietuviams kovoti su Maskvos rusais.
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Apie abiejø valstybiø susijungimo bûtinumà lenkø hierarchø
nurodymu buvo skelbiama ið katalikø baþnyèiø sakyklø. Skleisti
ir gandai, kad tas, kas prieð unijà, tas ir prieð katalikybæ, tas –
Maskvos ðnipas.
Katalikø baþnyèia negailëjo pastangø, kad Lietuva ásijungtø
á Lenkijos sudëtá ir todël, kad tai stabdytø sparèiai Lietuvoje plintantá protestantizmà. Daug þmoniø, nepaisydami kunigø ir vienuoliø grasinimø, pereidavo á protestantizmà, ypaè Vilniuje ir Þemaitijoje, dël to, kad protestantø kunigai ir Ðventàjá Raðtà skelbë, ir vaikus mokë lietuviðkai, nebuvo tarp jø tokiø feodalø kaip
tarp katalikø kunigø ir vyskupø. Tas tikëjimas viskuo buvo demokratiðkesnis uþ katalikø, tai buvo paprastø þmoniø religija. Bet
kartu su protestantizmu plito ir prieðiðkumas Lenkijai, kaip „lenkø vieros“ prievartinei neðëjai, baudþiavos gynëjai.
Iðlaikyti Lietuvà katalikiðkà buvo galima tik esant stipriai jos
sàjungai su Lenkija. Tokià nuomonæ rëmë ir popieþiai. Tad tarp
uoliausiø Lietuvos (kurioje, be staèiatikybës, ëmë sparèiai ásigalëti ir protestantizmas) ájungimo Lenkijos sudëtin ðalininkø ir buvo
lenkø Katalikø baþnyèia, jos agentai Lietuvoje – vyskupai, kunigai, vienuoliai. Tad lenkø hierarchø, ponø iniciatyva, panaudojus
visus tø laikø propagandos ir papirkimo metodus, dël tariamai
abiejø valstybiø sujungimo bûtinumo ir didelës naudos, kurià po
to patirs pirmiausia Lietuva, 1569 m. liepos 4 d. Liubline Lietuvos atstovai, spaudþiami ir Lenkijos karaliaus Þygimanto Augusto, buvo priversti pasiraðyti gëdingà ir praþûtingà Lietuvos
savarankiðkumui unijos aktà, pagal kurá Lietuva jau tapo Lenkijos provincija, neturinti teisës net savo valdovo rinktis, ir tebuvo tik „Lenkija“ vadinama. Liublino akto 3 paragrafe nurodyta, kad po jo pasiraðymo Lenkija ir Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë tapo „vienalytis kûnas, taip pat viena bendra neiðskiriama
valstybë, kuri ið dviejø valstybiø ir tautø susidarë ir susijungë á
vienà tautà...“ 5 paragrafe tvirtinta, kad „LDK panaikinamas Didþiojo kunigaikðèio rinkimas, këlimas ar inauguracija“. Negana
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to, pagal akto 4 paragrafà karaliaus rinkimai galëjo vykti tik Lenkijoje ir jis „vainikuojamas tik Krokuvoje“. Kitaip sakant, Lietuva turëjo tapti paprasta Lenkijos provincija. O 14 paragrafe nurodyta, kad „vadovaujantis abipusiðka meile“ lenkai gali Lietuvoje ásigyti þemiø ir kito turto, uþimti bet kurias valstybines vietas, kaip ir lietuviai Lenkijoje (iki tol lenkams, kaip svetimðaliams,
dirbti ir ásigyti þemës Lietuvoje draudë Lietuvos Statutas, nors
formaliai jis liko veikti Lietuvoje ir po Liublino unijos pasiraðymo). Ir t. t. Aktas baigtas grasinimais, kad jei kas nenorëtø laikytis tos sutarties, tai „prieð tokià ðalá, prieð toká asmená stosime
kaip prieð mûsø sujungtø tautø prieðà. Visa tai priesaika ápareigojame save ir mûsø palikuonis daryti, laikytis ir iðpildyti. O visi
èia nutarti dalykai negali bûti niekada lieèiami, keièiami nei Jo
Karaliðkosios Didenybës, nei ponø tarybø, nei visø luomø ir þemiø pasiuntiniø, nei pagal bendrà susitarimà, nei atskirai, bet amþini, nepakeisti ir galiojantys turi bûti“. Dar Liublino akto pasiraðymo dienomis Lenkija uþgrobë ir dideles LDK teritorijas dabartinës Ukrainos ribose.
Liublino unijos aktas savo esme prilygo po keleto ðimtmeèiø
Lietuvos pasiraðytai sutarèiai su hitlerine Vokietija dël pastarajai
perleidimo Klaipëdos ir jos kraðto ir su SSRS dël jos kariniø baziø, o vëliau ájungimo á SSRS sudëtá dokumentams.
Nuo Liublino unijos pasiraðymo Lietuva kaip valstybë ið tikro iðnyko ið pasaulio þemëlapiø ir tarptautiniø dokumentø. Ji
buvo minima jau tik kaip „Lenkija“, nors dar kai kuriø autonominiø teisiø iðsaugojo. Bet ir jø bûtø netekusi, jeigu bûtø ásigalëjæs Lenkijos seimo 1791 m. geguþës 3-iàjà patvirtintas „Valdymo
ástatymas“, vëliau lenkø ðovinistø pavadintas „konstitucija“. Jos
paskelbimo data ðvenèiama Lenkijoje. Nuo 2010 m. ir Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimu tarp atmintinø dienø Lietuvoje irgi
nurodyta minëti vadinamàjà Geguþës 3-iosios konstitucijà ir tø
paèiø metø spalio 20-osios „Abiejø tautø ásipareigojimus“, nes
tie dokumentai esà reikðmingi ir XXI a. Lietuvai, ir Europos
13
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Pirmàjá galingosios Lietuvos valstybës þemiø „apipjaustymà“ padarë „broliai“ lenkai karalius Þygimantas Augustas
(1520–1572 m.), nors ir kilæs ið gediminaièiø, bet gynë tik lenkø interesus. Lenkai, pasinaudojæ sunkiais lietuviø karais
su rusais, 1569 m. liepos pradþioje karalius leido lenkams okupuoti Lietuvos Ukrainà ir privertë Lietuvos atstovus
Liubline pasiraðyti praþûtingàjá unijos aktà, pagal kurá Lietuva nebeteko net teisës rinkti savo valdovo.
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Po Liublino unijos akto pasiraðymo tik Lenkija benurodyta Europos þemëlapiuose ir tarptautinius
santykius reglamentuojanèiuose dokumentuose, ir istorijos darbuose. Galutiná Lietuvos valstybingumo
uþdusinimà turëjo áteisinti vadinamoji 1791 m. geguþës 3 d. konstitucija.

Sàjungai, ir pasauliui. Taèiau ið tikrøjø daugeliui lietuviø tie dokumentai ir jiems atminti skirtos dienos – tai tik savotiðkos Padëkos dienos Aukðèiausiajam, kad tie dokumentai nebuvo ágyvendinti, nes geguþës 3 d. ástatymas praktiðkai turëjo galutinai ágyvendinti Liublino unijos sumanytojø tikslus: sulenkinti, iðtrinti
ið istorijos lietuviø tautà, uþgniauþti dar dalies jos vaikø siekius
turëti savo valstybingumà.
Geguþës 3-iosios konstitucija buvo þingsnis atgal ir teisinës
minties poþiûriu, palyginti su daugiau kaip ðimtmetis senesniu
Lietuvos Statutu (bûtø buvæ rimèiau, jei mûsø Seimas á atmintinø dienø sàraðà bûtø átraukæs Lietuvos Statuto priëmimà), su Vakarø Europos ir pasaulio teisinës minties paþanga: toje lenkø konstitucijoje toliau buvo áteisinta luominë santvarka, bajorø vieðpatavimas, tuo tarpu visame pasaulyje jau gana garsiai tada deklaruotos þmogaus laisvës ir tautø apsisprendimo teisës. Pavyzdþiui,
1789 m. Prancûzijoje paskelbta „Þmogaus ir pilieèio teisiø deklaracija“; Anglijoje jau prieð ðimtmetá buvo ágyvendintos parlamentizmo idëjos ir pan.
Geguþës 3-iosios ástatymu mëginta valstybæ vël sugràþinti á
viduramþius, skelbiant ir valdovo sosto paveldimumà (iki tol, iki
Liublino unijos jis bûdavo renkamas Lietuvoje – Didþiuoju kunigaikðèiu, Lenkijoje – karaliumi).
Tai buvo ir vienas netolerantiðkiausiø valstybiniø dokumentø
ir kitø religijø atþvilgiu. Pirmame jos straipsnyje „Vieðpataujanti
religija“ skaitome: „Tautos vieðpataujanti religija yra ir bus Romos katalikø ðventas tikëjimas su visomis jo teisëmis. Perëjimas
ið vieðpataujanèio tikëjimo (suprantama, katalikø – A. L.) á kurá
nors kità yra draudþiamas ir baudþiamas kaip apostazë.“ Antrame straipsnyje „Bajorai ir þemvaldþiai“ paraðyta: „[...] bajorø luomui iðkilmingiausiai uþtikriname visas teises, laisves, prerogatyvas bei pirmenybes privaèiame ir vieðajame gyvenime, o ypaè patvirtiname, uþtikriname ir nelieèiamais pripaþástame ástatymus,
statutus ir privilegijas .“
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Tik bajorø luomui buvo garantuojamos visos laisvës ir teisës.
Skyriuje „Valstieèiai ir valsèionys“ nurodyta, kad jei dvarininkas
sudarë kokias sutartis „su savo þemiø valsèionimis“, jau niekas
negalës tø sutarèiø pakeisti. Ir toliau: „Tokiu bûdu dvarininkams
garantavæ visokeriopà naudà, kurià jiems teikia valsèionys, ir norëdami veiksmingiau paskatinti kraðto þmoniø skaièiaus gausëjimà, skelbiame visiðkà laisvæ visiems þmonëms, tiek naujai atvykstantiems, tiek tiems, kurie [...], vos áþengæ á lenkø þemæ, turi visiðkà laisvæ uþsiimti savo amatu.“ Kitaip sakant, tik atvykëliams amatininkams buvo þadama „laisvë uþsiimti savo amatu“.
Kaip sakyta, praëjusiais laikais dvelkë ir straipsnis apie karaliø: „[...] Lenkijos sostà norime turëti ir nusprendþiame bûsiant
renkamà ið kilmingos giminës visiems laikams [...]. Bûsimøjø Lenkijos karaliø dinastija prasidës Frydricho Augusto, dabartinio Saksonijos elektoriaus, asmeniu, kurio vyriðkos lyties ápëdiniams de
lumbis (gimusiems) skiriame Lenkijos sostà. Po tëvo sostan turi
áþengti vyriausiasis vieðpataujanèio karaliaus sûnus. O jeigu dabartinis Saksonijos elektorius neturëtø vyriðkos lyties palikuoniø,
tada vyriðkos lyties ápëdinystës linijà Lenkijos soste turi pradëti
vyras, kurá elektorius, seimui sutikus, parinks savo dukrai [...].
Karaliaus asmuo yra ðventas ir nuo visko apsaugotas. Pats savaime nieko nedarydamas, prieð tautà uþ niekà negali bûti atsakingas. Jis privalo bûti ne patvaldþiu, bet tautos tëvu ir galva, ir tokiu
já ástatymas bei ði Konstitucija pripaþásta ir skelbia [...]. Visi vieðieji aktai, tribunolai, teismai, magistrantûros, monetos, antspaudai privalo eiti karaliaus vardu [...].“ Ir t. t.
Geguþës 3-iosios vadinamoji konstitucija buvo priimta tik
dalyvaujant maþai daliai atstovø ið Lietuvos, ja, kaip raðyta, siekta visiðkai panaikinti LDK kaip valstybæ. Tai sukëlë didelá pasipiktinimà Lietuvoje, ir todël lenkø seimas ir karalius Stanislovas
Augustas, norëdami kiek nuraminti Lietuvà, tø paèiø metø spalio 20 d. priëmë minëtàjá dokumentà – „Abiejø tautø tarpusavio
ásipareigojimai“, kuriame nurodë, kad kai kuriose centrinëse
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bendrosios valstybës institucijose dirbtø po lygiai atstovø ið Lenkijos ir Lietuvos. Tai Iþdo, Karo komisijos, o Policijos – treèdalis
ið Lietuvos. Bet „Ásipareigojimuose“ nebuvo në þodþio apie LDK
savarankiðkumà. Tik Lenkijos ir nurodyta, kad bus daroma tik
tai, kas naudinga „bendrai ir nedalomai Respublikai“, ir kad unijos aktai yra nelieèiami, kaip geguþës 3-iàjà priimtas „Valdymo
ástatymas“. Vadinasi, vël buvo patvirtinta , kad teisinæ galià teturi
vadinamoji konstitucija. O pagal jà visa ástatymø leidþiamoji galia priklausë tik Lenkijos seimui, o karaliui – vykdomoji. Tad, nepakeitus anksèiau priimtos konstitucijos, neapibrëþus LDK valstybingumo bendroje valstybëje, nenurodþius, kad tos valstybës
suverenas yra ne tik lenkø tauta, bet ir lietuviø, paskelbtieji spalio 20-osios „Ásipareigojimai“ buvo tik pigus lenkø ponø ir hierarchø triukas „pagonims“ nuraminti. O tai, kad spalio 20 d.
„Ásipareigojimuose” jau paþadama ir LDK leisti kai kuriose valdþios institucijose po lygiai su lenkais nariø, parodo, jog jau tada
lenkai þiûrëjo á Lietuvà kaip á savo provincijà, o ne kaip á partneræ. Kokia nepriklausoma valstybë pakæstø kitø valstybiø nurodymus, kiek kurioje savo institucijoje turëti darbuotojø? Net SSRS
okupacijø metais Kremlius neribojo daugelio valdymo institucijø
darbuotojø skaièiaus.
Diskutuotini atrodo ir minëtojo LR Seimo „balsavimo maðinos“ suðtampuoti argumentai, jog tà Geguþës 3-iosios konstitucijà bûtina áteisinti, kad galëtume pretenduoti á LDK palikimà,
kaip tariamai buvusá labai paþangø. Taèiau kas tik rimèiau susipaþásta su tuo dokumentu, pamato, kad jis daugiau rodo tuometiná net valstybës valdymo sampratos atsilikimà, þmoniø beteisiðkumà negu paþangà. Be to, dabar aukðtinami tie Geguþës 3-iosios dokumentai ne sustiprina teisiø á LDK paveldà, bet dar sumenkina, nes juk teisiniu poþiûriu, kaip minëta, sudarius Liublino unijà (1569 m.) Lietuva prarado nepriklausomybæ, nepaisant,
kad daugelyje srièiø dar ir tvarkësi savarankiðkai. Kita vertus,
kai kas mano, kad mûsø rinktieji atstovai, savo ástatymu paskelb18

dami Geguþës 3-iàjà atmintina diena, kartu tartum pratæsë tos
unijos su Lenkija galiojimà ir tuo iðdavë mûsø Nepriklausomybæ,
paneigë Vasario 16-osios Aktà, jo nuorodà, kad atkuriama „Lietuvos valstybë su sostine Vilniuje“, kad Lietuva yra atskiriama
nuo „visø valstybiniø ryðiø, kurie yra buvæ su kitomis tautomis“.
Remiantis Vasario 16-osios nuostatomis buvo priimta ir patvirtinta ir dabartinë Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tad ir
girdëti nuomoniø, kad seimûnai, nubalsavæ Geguþës 3-iosios „Valdymo ástatymo“ priëmimo dienos paskelbimà „atmintina“, kaip
ir jos propagandistai – istorikai globalistai ir lenkintojai, paþeidë
ir ðiandieninæ Lietuvos Respublikos Konstitucijà ir todël turëtø
bûti baudþiami, kaip ir tie, kurie Lietuvos „iðsigelbëjimà“ matë
„tarybiniø tautø ðeimoje“, kurie aukðtino ir aukðtina 1940 m. liepos 21 d. ir vëlesnius vadinamojo Lietuvos liaudies seimo nutarimus dël Lietuvos „ástojimo á TSRS tautø ðeimà“, „LTSR konstitucijos“ paskelbimo ir pan. Kitaip sakant, pateisina savarankiðko
valstybingumo sunaikinimà.
Dël istorijos propagandos supolitinimo, jos pajungimo atitinkamiems globaliðkiems didþiøjø tautø ir valstybiø interesams, ES
interesams, vis kartojant, kad tarsi mums didþiausias pavojus vis
tebegresia tik ið Rytø, ið dalies atbukina budrumà prieðintis ir
pasitaikanèiam blogiui ið Vakarø. Ðtai ir ðiandien nemaþai kas
vaizduojasi vos ne patriotai esà, nors jø pastangomis ir buvo priimti globalistiniai mokslo, studijø, ðvietimo ástatymai ir nutarimai, reikalavimai, kad mokslo darbai bûtø raðomi uþsienio kalbomis, kad vaikai jau bûtø mokomi angliðkai ar vokiðkai, áperðant mintá, kad tautiðkumas, lietuviðkumas, girdi, moderniajame
ðiandieniniame pasaulyje yra atgyvena. Tad tokiems lietuviams,
kuriems ateities Lietuva – ES bernø ir mergø gimdykla, turgus,
labai reikalingos ir naudingos tokios minëtos „atminimo dienos“,
propagandos skleidimas apie buvusià daugiakalbæ „unijinæ, sàjunginæ“ Lietuvà, nors tos valstybës ákûrëja – lietuviø tauta toje
„unijoje – sàjungoje“ ir buvo pasmerkta praþûèiai.
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Neteko girdëti, kad prancûzai, anglai, vokieèiai, ðvedai, norvegai ar kiti gerbiantys save, savo Tautà ir jos nepriklausomà valstybæ priiminëtø ástatymus dël „atmintinø dienø“, susijusiø su svetimomis tautomis ir valstybëmis, nors kadaise kartu su jomis ir
gyventa. Galingos Lietuvos valdovø besàlygiðkas susidëjimas su
Lenkija, savo kalbos ir kultûros atmetimas, aklas lenkø ir kitø
svetimtauèiø toleravimas, pataikavimas jiems ið dalies ir lëmë,
kad þlugo galingoji LDK, o lietuviø tauta buvo atsidûrusi ant
þûties ribos.
Tad ir Geguþës 3-iosios ástatymà turëtume prisiminti tik todël, kad iðanalizuotume tas klaidas, kurias padarë mûsø protëviai savo valstybæ Lietuvà sujungæ su Lenkija, o ne skelbti ðvente
lietuviø tautos ir jos valstybës suþlugdymo dokumentø áforminimo datas. Tegul tos „atmintinos“ dienos tampa apmàstymø dienomis, kad praeities klaidø nepakartotume ðiandien, bûdami naujoje sàjungoje – ES, kad vël neprarastume Nepriklausomybës,
svarbiausiojo Tautos amþinumo garanto – savo, lietuviø kalbos,
neprarastume suanglëdami, sugermanëdami ar ir vëlei sulenkëdami, surusëdami, o visur ðiandien ir amþinai siektume, kad mûsø lietuviø tauta, mûsø nepriklausoma Lietuva bûtø istorijos kûrëja, o ne tik jos stebëtoja, svetimøjø valios vykdytoja.
Geguþës 3-iosios konstitucija – tai beveik po pusantro ðimto
metø SSRS ávykdytos Lietuvos okupacijos ir inkorporacijos aktø
preliudija.
Lietuvoje tada ðviesesniø þmoniø nenuramino ir minëtieji spalio 20-osios „Ásipareigojimai“, ir net valdþios represijos prieð jø
prieðininkus. Þinoma, nemaþai daliai valdanèiøjø atrodë, kad tuo
dokumentu suvarþomos jø teisës (buvo panaikinta seimuose “veto” teisë, sugráþta prie karaliaus sosto paveldimumo, iðplëstos
miestieèiø teisës). Bet kai kurie dar visai nesulenkëjæ Lietuvos
didikai ir bajorai nenorëjo sutikti su LDK savarankiðkumo panaikinimu, lietuviø tautos ájungimu á lenkø tautà ir valstybæ. Tad
daug tokiø nepatenkintøjø, sudarë Targovicuose (Ukrainoje) kon20

federacijà, naiviai patikëjo Rusijos agentais, kad carienë Jekaterina II yra pasirengusi apginti jø teises, suteikti ir LDK savarankiðkumà. Tariamai gindama „senàsias teises ir laisves“, konfederatus, Rusijos kariuomenë uþëmë Gardinà, Lydà, Vilniø ir daugelá kitø bendrosios valstybës kraðtø, paskirdama didþiuoju etmonu S. Kosakovská, taip pat valdþion Vilniaus vyskupà I. J. Masalská, Livonijos vyskupà J. Kosakovská ir kitus.
Imperatorë, matydama didelá ðalies nepasitenkinimà dël jos
kariuomenës ávedimo ir valdymo, 1793 m. sausio 23 d. Petrapilyje kartu su Prûsijos ir Austrijos atstovais, pasiraðë sutartá dël
antrojo Lenkijos (Lietuvos) pasidalijimo (pirmasis buvo
1772 m.). Didelë Lietuvos dalis, beveik visa slaviðkoji, pateko Rusijai, nemaþa Lenkijos teritorija – apie 60 tûkst. kv. km atiteko
Prûsijai, o Austrijai vëliau paþadëta perduoti Prancûzijos valdomø þemiø. Be to, Rusija uþdraudë Lietuvai turëti daugiau kaip
5000, o Lenkijai – 15 000 kareiviø.
Prieð tokià kaimyniniø valstybiø savivalæ 1794 m. þiemà prasidëjo sukilimas. Lenkijoje jam vadovavo buvæs JAV generolas
Tadas Kosciuðka, o Lietuvoje – inþinierius pulkininkas Jokûbas
Jasinskis. Vilniuje buvo sudaryta Tautinë sukilimo taryba, ið kurios iðlikusiø dokumentø matyti, kad ji visai nepritarë minëtai
Geguþës 3-iosios konstitucijai. Turëta vilties atkurti savarankiðkà LDK. Taèiau tai atrodë „iðdavikiðka“ centrinei sukilimo tarybai Varðuvoje ir ji birþelio mënesio pradþioje, paèiø kovø prieð
okupacinæ rusø kariuomenæ ákarðtyje, iðvaikë Tautinæ sukilimo
tarybà Vilniuje, paðalino ið vado pareigø plk. J. Jasinská, nors
jam sumaniai vadovaujant Vilnius ir jo apylinkës buvo iðvaduoti
nuo rusø kariuomenës. Sukilimui vadovauti ið Varðuvos buvo atsiøsti lenkai.
Sukilimas pralaimëjo, nepaisant daug kur kovotojø rodomo
tikro didvyriðkumo. Pralaimëta ne tik todël, kad teko kovoti prieð
daug galingesná prieðà, bet ir todël, kad sukilimo tikslai buvo svetimi dar nesulenkëjusiems valdanèiøjø luomo nariams. Didþiausià
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netektá sukilimo metu patyrë savarankiðkos LDK ðalininkai: daug
jø buvo iðþudyta paèiø sukilëliø, tariamai kaip Rusijos ðnipai. Ið
tokiø buvo didysis LDK etmonas Simonas Kosakovskis (sukilëliø pakartas Vilniuje), Varðuvoje buvo pakartas Livonijos vyskupas Juozapas Kazimieras Kosakovskis (etmono brolis), taip pat
Vilniaus vyskupas Ignas Jokûbas Masalskis, kuris reikalavo ne
tik LDK savarankiðkumo, bet ir sudaryti atskirai nuo Lenkijos
nepavaldþià jai Lietuvos Katalikø baþnyèios provincijà. Kiek galima spræsti ið þinomø ðaltiniø, Lenkijos Katalikø baþnyèios hierarchai në þodeliu neuþtarë „separatistiniø nuostatø“ vyskupø ir
leido juos lyg kokius gatvës vagis pakarti. Nutylëjo apie lenkø
ávykdytas Lietuvos vyskupø þudynes ir Popieþius.
Po sukilimo jau retas kas ir ið „valdanèiøjø“ luomo beiðdrásdavo net uþsiminti apie galimybæ atkurti savarankiðkà LDK, nes
tik tie, kurie kalbëjo lenkiðkai, kurie rëmë „vieningos“ Lenkijos
atkûrimà, laikyti patriotais, „tikrais“ ir Katalikø baþnyèios vaikais. Sulenkëjusiø Lietuvos didikø ir bajorø, inteligentø iðdavystæ rodo ir tai, kad kai Napoleonas, ákûræs Lenkijos karalystæ,
1812 m. þygio á Rusijà metu uþëmæs Vilniø, pasiûlë Lietuvoje atkurti LDK, tegu ir ne visose turëtose þemëse, mûsø tautos ir valstybës tuometinë „grietinëlë“, Katalikø baþnyèios hierarchai atsisakë, pareikðdami, kad jie neatsiskirs nuo savo broliø lenkø.
Tik dël Lenkijos, dël „lenkø vieros“ kovojo ir þuvo bajoriðkoji „grietinëlë“ ir 1831 m. sukilimo prieð ðalá valdanèius rusus dienomis. Tiktai jau 1863 m. sukilime naujos kartos kovotojai, daþniausiai ið lietuvybæ iðlaikiusiø valstieèiø kilusieji, be socialiniø,
ëmë kelti ir lietuviø tautos, jos valstybingumo atkûrimo klausimus.
Svetimas lietuviø tautai ir jos valstybingumui buvo ir 1579 m.
Vilniuje jëzuitø ákurtas Universitetas (akademja). Jis pirmiausia
ir buvo ákurtas kaip kovos centras su plintanèia reformacija; kartu kovota ir su lietuviø „separatizmu“, skyrimusi nuo lenkø, nuo
jø valdomos Katalikø baþnyèios. O kadangi ir Universiteto ástei22

gëjai ir profesoriai daugiausia buvo lenkai ar kiti atëjûnai, tai
jie pirmiausia ir stengësi ásigalëti Universitete ir Lietuvoje, bet
ne rûpintis lietuviø tautos, jos valstybingumo ar panaðiais reikalais.
Ne Vilniaus, ne Lietuvos hierarchai, o Karaliauèiaus universitetas, protestantø dvasininkai buvo lietuviø kalbos dëstymo, mokymo, raðtijos pradininkai, lietuviø literatûros tyrëjai ir kûrëjai.
Ir tai lëmë, kad protestantai Dievo þodá pirmiausia stengësi skelbti
gimtàja þmoniø kalba, kad á Lietuvà, ypaè Þemaitijà, protestantizmas atëjo ne kaip ponø, feodalø, o visø þmoniø religija. Ir ji
tikriausiai bûtø iðstûmusi katalikybæ, jei valdovai nebûtø ëmæsi
pastarosios ginti ir persekioti protestantø, deginti jø knygø ir namø.
Kovotojø su protestantais vëliavà neðë jëzuitai. Su jø ákurdinimu Lietuvoje, sprendþiant ið dokumentø archyvuose, staiga
kraðte atsiranda begalës raganø, prasideda jø teismai, daþniausiai jëzuitø pirmininkaujami, o doriesiems vaikams ir seneliams
ima rodytis ðventieji ir ðventosios. Bet viskas vëlei baigiasi taip
netikëtai, kaip prasidëjæ, kai protestantizmas Lietuvoje buvo áveiktas ir kai Popieþius apie XVIII a. vidurá paskelbë, kad jau reikia
nutraukti raganø persekiojimus ir kankinimus.
Taèiau nerasime në vieno Universiteto mokslininko, kaip ir
þymiausiø veikëjø, pasisakymo prieð tø laikø pasaulietiniø ir baþnytiniø feodalø kvailybes ir neteisybes. Nepaisant Universitete
nuveiktø graþiø mokslo darbø, iðugdytø mokslininkø ir kitø veikëjø, jis buvo ir liko tik savo maitintojø ástaiga, labiau globalistinë – lenkiðka. Ir jame nebuvo ákurta net lietuviø kalbos katedros. O bûdamas atsakingas ir uþ visà kraðto ðvietimo sistemà, jis
jà buvo pavertæs grynai lenkiðka, kaip ir leidybà. Tad dar iki Lenkijos þlugimo beveik visose Lietuvos mokyklose, net parapinëse
ir tebuvo mokoma tik lenkiðkai, iðskyrus kai kurias daugiausia
Þemaitijos parapines mokyklas. Taip buvo ir Lietuvai patekus Rusijos valdþion, tik dar nuoþmiau sulenkëjæ mokytojai persekiojo
net lietuviðkai prakalbusius. Taip buvo ir kunigø seminarijose.
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Ypaè plaèios lenkintojams galimybës atsivërë po pralaimëto
1863 m. sukilimo, po to, kai rusai uþdraudë lietuviðkà spaudà,
lietuviðkas mokyklas. Lenkai, uþuot padëjæ lietuviams leisti savo
spaudà, lietuviðkai mokyti, visur bruko tik savo, lenkiðkà spaudà,
maldaknyges. Neþinoma në vienos lietuviðkos knygelës, kurià tais
sunkiais laikais bûtø iðleidæ lenkai. Tik lenkiðkai kalbanèius ir
raðanèius vadino patriotais, o lietuviðkai – daþniausiai rusø ðnipais. Tad paèioje Lenkijoje þmonëms ðirdis draskë vienas grobiðkasis erelis – rusø, o lietuvius persekiojo, be rusø, dar ir lenkø, ir
sulenkëjusios Katalikø baþnyèios kunigija. Ir tik kai rusai vis atkakliau ëmë þmones versti staèiatikybën, rusinti, daugiausia þemaièiø kunigai, suvokæ, kad staèiatikybë tuo greièiau ásigalës, kuo
daugiau þmoniø perims rusø kalbà, ëmë rûpintis lietuviðko þodþio, lietuviø spaudos ir mokyklos iðsaugojimu. Tokiø suvokianèiø daugëjo tarp katalikø kunigø, nepraradusiø tautinës savimonës. Vienas ryðkiausiø pavyzdþiø buvo Þemaièiø vyskupas Motiejus Valanèius, organizavæs lietuviðkos spaudos leidybà uþsienyje, Prûsuose, ir jos atgabenimà bei platinimà po kraðtà. Tai
lëmë, kad pamaþu lietuviø kalba, lietuviðka spauda, o ne lenkø ir
lenkiðka ëmë tapti patriotizmo rodikliu.
Baudþiavos panaikinimas sudarë sàlygas ir ið lietuviø valstietijos kilusiems vaikams baigti mokslus, bûti ir kunigais, inþinieriais, o ne kaip iki tol vien tik ið vieno luomo – bajorø, kuris ypaè
Rytø Lietuvoje buvo visiðkai sulenkëjæs, nebesuvokiàs, kad lietuviø tauta gali turëti savo valstybæ, kurti kultûrà. Ir èia þadinat
tautos atmintá, tikëjimà ir pasitikëjimà ypaè didelis vaidmuo teko
Prûsuose leidþiamai ir po visà Lietuvà platinimai lietuviðkajai
„Auðrai“ (nuo 1883 m.), jos redaktoriams ir leidëjams dr. J. Basanavièiui, J. Ðliûpui ir daugeliui kitø, suvokusiø, kad lietuviø
tautos iðlikimas ir klestëjimas – tai jos savarankiðkas valstybingumas, kad unijos su galingesnëmis, agresyvesnëmis tautomis,
leidimas joms kurtis ir pirktis þemes (kaip ávyko su lenkais ypaè
Rytø Lietuvoje) praþûtingas, kaip kad bûtø neperspektyvios ir
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pastangos atkurti LDK, nes, be abejonës, anksèiau ar vëliau imtøsi kurti savo valstybingumà ir jà sudaranèios tautos.
Dël savo tautiniø valstybiø sukûrimo tada kovojo ir Balkanø
tautos. Nuo tada, kai „nekilmingieji“ lietuviai ëmë skelbti apie
savo tautos lygiateisiðkumà su kitomis tautomis, apie savo valstybës atkûrimà, jø ypaè dideliais prieðais tapo lenkø ðviesuoliai,
lenkø ar sulenkëjusi bajorija ir dvarininkija, kunigija, vadindami tai „litvomanø“ iðmone ar net rusø ðnipø, Katalikø baþnyèios prieðø darbu.
Lenkai kaip ir ankstesniais amþiais skelbësi lietuviø “broliais”
tol, kol jiems, lenkams, bûdavo naudinga, kol tai sudarydavo geresnes sàlygas inkorporuoti Lietuvà, sulenkinti lietuviø tautà. Kurti Lietuvos valstybæ tik lietuviø etninëse þemëse, kurti tautinæ,
demokratinæ valstybæ, o ne federacijà, ne atkurti Lietuvà kaip
Lenkijos provincijà buvo didelis lietuviø tautos Prisikëlimo þadintojø ir vadovø minties pasiekimas. Ta mintis buvo toliau plëtojama rusø draudþiamoje lietuviø spaudoje, ypaè „Varpe“, lietuviø
politinëse partijose ir organizacijose, Didþiajame lietuviø seime Vilniuje (1905 m.), Pirmojo pasaulinio karo metais lietuviø pabëgëliø
organizacijose Rusijoje, taip pat lietuviø iðeiviø susibûrimuose JAV
ir kitose ðalyse. 1917 m. rugsëjo 18–22 d. Vilniuje vykusioje Lietuviø konferencijoje buvo nuþymëtos gairës, kaip sukurti tokià tautinæ, demokratinæ Lietuvos valstybæ, buvo iðrinkta Lietuvos Taryba (vëliau – Lietuvos Valstybës Taryba), turëjusi ávykdyti Konferencijos nutarimà: paskelbti nepriklausomà Lietuvos valstybæ nutraukiant bet kokius buvusius teisinius ir kitokius ryðius su kitomis valstybëmis (Lenkija, Rusija ir kitomis).
Tai, kad lietuviai nebesidëjo su lenkais, këlë didþiausià lenkø
pyktá ir jø veikëjai darë viskà, kad pasauliui ir okupantams vokieèiams Lietuvoje árodþius, jog lietuviø tauta yra ta pati lenkø tauta, tik kiek kitaip kalbanti, kad Lietuva – nuo amþiø neatskiriama
Lenkijos dalis ir ji turi bûti prijungta prie Vokietijos kaizerio ir
Austrijos imperatoriaus 1916 m. lapkrièio 5 d. sukurtos Lenkijos
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karalystës. Tad lenkai grieþtai atsisakë áeiti á Lietuvos Tarybà. Beje,
ilgokai vengë á jà áeiti ir þydø bendruomenës atstovai, nebûdami
tikri, ar Lietuva galës tapti Nepriklausoma. Þydai visada galvodavo apie savo „bizná“, kurá lengviau plëtoti buvo didelëje valstybëje. Tai paaiðkina, kodël jie rëmë carinës Rusijos, kaizerinës Vokietijos okupacines valdþias, o ið pradþiø ir Lenkijos (kol ji nepradëjo þydø persekiojimø).
Pamaþu keitësi okupantø vokieèiø poþiûris á Lietuvà, paþinus
jos istorijà ir kultûrà, o ið dalies ir dël nusivylimo lenkais, Lenkijos karalyste: nors jai vokieèiø ir austrø valdovai buvo leidæ sudaryti gana didelæ kariuomenæ, bet vos kartà kità jie buvo iðlindæ
prieð rusus, taèiau stipriai nuo jø gavæ á kaulus toliau visaip ëmë
iðsisukinëti nuo dalyvavimo kare prieð Antantæ ir Rusijà, o ið tikrøjø laukë, kas laimës karà – Antantë ar Vokietijos blokas? Tuomet prie laimëtojø prisidës lenkai ir pasiskelbs sàjungininkais.
Lietuvos Valstybës Taryba, prieðingai negu Lenkijos vadukai, nesulaukusi ið okupantø vokieèiø sutikimo kurti savo nepriklausomà valstybæ, ryþosi ir 1918 m. vasario 16-àjà paskelbë
Nepriklausomos Lietuvos Atkûrimo Aktà. Bet praktiðkai já ágyvendinti galëjo pradëti tik Vokietijai kapituliavus Vakarø frontuose. Tuomet, 1918 m. lapkrièio vidury, tegalëjo sudaryti savo
Laikinàjà vyriausybæ, pradëti kurti valstybines struktûras, organizuoti kariuomenæ. Tad nëra mato, kuriuo bûtø galima palyginti
tuometinæ Lenkijà ir Lietuvà: Lenkija jau turëjo daugiau kaip
pusës milijono kariuomenæ (gráþo jos pulkai ir ið Prancûzijos),
veikë valdymo struktûros, ðvietimo ir mokslo institucijos ir ekonomiðkai buvo maþiau apiplëðta negu Lietuva, kurioje net pradinëms mokykloms lietuviðkø vadovëliø neturëta. Nepriklausoma
pasiskelbusiai Lietuvai visose srityse reikëjo, kaip sakoma, pradëti nuo nulio. Taèiau ir „broliai“ lenkai, kaip jau daugybæ kartø buvo praeityje, uþuot iðtiesæ pagalbos rankà, ëmë ieðkoti bûdø, kaip ásmeigti peilá á Lietuvos nugarà.
1918 m. pabaigoje á Lietuvà ásiverþus Sovietø Rusijos kariuo26

menei ir artëjant prie sostinës Vilniaus, Lietuvos Laikinoji vyriausybë papraðë Lenkijos padëti apsiginti nuo tos kariuomenës, o pirmiausia apginti sostinæ Vilniø. Bet lenkai atsisakë, nes planavo,
kad raudonarmieèius iðvijus jiems, kaip iðvaduotojams, atitektø ne
tik Vilnius, bet ir visa Lietuva. Lenkijos virðininkas Juzefas Pilsudskis (Józef Piùsudski) rengësi prie Lenkijos prijungti visà buvusià LDK iki padalijimø (1772 m.), tariamai federacinës Lenkijos atkûrimui.Tiesa, jo planai kiek nesutapo su kolegø lenkø tautininkø R. Dmovskio (Dmowski) ir kitø, kurie planavo, kad visos
tautos, taip pat ir lietuviø, toje federacijoje turëtø bûti sulenkintos,
J. Pilsudskis buvo kiek malonesnis ir sutiko su tuo, kad ájungtos
tautos turëtø ir ðiokiø tokiø kultûrinës autonomijos teisiø.
Tik didvyriðkomis lietuviø savanoriø pastangomis sulaikius
raudonarmieèiø verþimàsi (jie buvo okupavæ jau vos ne 70 proc.
nepriklausomos Lietuvos) ir pradëjus juos stumti ið Lietuvos,
1919 m. balandþio antroje pusëje J. Pilsudskio ásakymu lenkø
kariuomenë, net neinformavusi Lietuvos, áveikusi raudonarmieèiø pasiprieðinimà, uþëmë Vilniø ir didesnæ dalá jo kraðto, ëmë
verþtis toliau á Lietuvà, okupavo pietø ir pietvakariø Lietuvos
dalá – Suvalkus, Seinus ir kt. Lietuviams baigiant iðstumti rusø
kariuomenæ uþ Dauguvos, prieð Daugpilio ðturmà, lenkø kariuomenë uþëmë já, siekdama, kad Lenkija, okupavusi Vilniø ir jo
kraðtà, turëtø tiesioginá susisiekimà ir su Latvija.
Tø kruvinø mûðiø su bolðevikinës Rusijos, su imperialistinës
Lenkijos kariuomene laikais, 1919 m. vasarà, ið ðiaurës á Lietuvà
ið Latvijos ásiverþë beveik poros deðimèiø tûkstanèiø gerai ginkluotø vadinamøjø bermontininkø – rusø baltagvardieèiø – vokieèiø jungtinë kariuomenë, suformuota padëti Rusijos baltagvardieèiø kariuomenei, vadovaujamai gen. N. Judenièiaus
(Judeniè), planavusio uþimti bolðevikø valdomà Petrogradà, bet
ëmë veikti savarankiðkai, ketindama vël prijungti prie Rusijos
nepriklausomas Baltijos ðalis; pagal kai kuriuos ðaltinius – prie
Vokietijos ar net ... Lenkijos. Ið dalies tai patvirtintø, kad kai
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Lietuva papraðë Lenkijos paramos kovai su nauja grësminga jëga, Lenkija sutiko su sàlyga – jei Lietuva netrukdys lenkø kariuomenei dël tariamos gynybos bûtinumo uþimti Kaunà ir kitus miestus. Lietuvai pasiûlius Lenkijai pirma pripaþinti Lietuvos valstybingumà de jure, Lenkija atsisakë. O be tokio pripaþinimo ásileisti svetimà kariuomenæ, tai sutikti su kraðto inkorporacija. Ir bermontininkø planuose buvo Kauno uþëmimas.
Lietuvai neliko nieko kita, kaip rengtis lemiamam mûðiui su
bermontininkais. Bet Lenkijos virðininkas J.Pilsudskis, pamatæs,
kad nepriklausoma Lietuva ir toliau dràsiai ir sumaniai ginasi nuo
ið visø pusiø puolanèiø vanagø, ásakë vykdyti jo seniai rengtà ginkluotà POV (Lenkø kariniø organizacijø – POW) sukilimà prieð
nepriklausomos Lietuvos Vyriausybæ, kad jà iðvaikius ir sudarius sau klusnià valdþià, kuri ir papraðytø jo ir Lenkijos seimo
ájungti Lietuvà á Lenkijos sudëtá.
Perversmà Kaune ir visoje nepriklausomoje Lietuvoje lenkai
planavo ávykdyti 1919 m. rugpjûèio pabaigoje. Perversmininkams
padëti ið Vilniaus kraðto turëjo atskubëti lenkø kariuomenë. Taèiau dëka okupuotojo Vilniaus lietuviø dràsos ir patriotizmo, Lietuvos saugumo darbuotojø operatyvumo ið lenkø þvalgybos tarnybø Vilniuje buvo iðgauti visi to sukilimo dokumentai, net sukilëliø
sàraðai, þinios apie ginklø sandëlius ir, likus dienai iki sukilimo,
didelë dalis jo rengëjø ir nariø (dalis jø spëjo pabëgti á lenkø pagrobtà Vilniø) buvo suimti, surasti ir jø ginklø sandëliai.
Lenkijos virðininko ir jo gaujos organizuoto nepriklausomoje Lietuvoje ginkluoto sàmokslo prieð Lietuvà ir jos Vyriausybæ
þlugimas buvo ne tik jaunosios Lietuvos pergalë prieð lenkø imperialistus, bet ir jø senosios ideologijos – unijinës, luominës,
nukreiptos prieð lietuviø tautà pralaimëjimas. Tai buvo tautinës
ir demokratinës Lietuvos kûrëjø pergalë.
Lietuva su lenkø sàmokslininkais ir vietiniais jø rëmëjais –
daugiausia bajorais ir dvarininkais pasielgë gana humaniðkai: nesuðaudë kaip iðdavikø ar þudikø, o tik nuteisë po keletà metø
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Nepriklausoma Lietuva prieðø apsuptyje (1919 m. spalio mën.).

kalëti. Kita vertus, daugelis nusikaltëliais tapo patikëjæ Lenkijos
valdþia ir jos virðininku J. Pilsudskiu, – tik jam vadovaujant, tik
susijungus su Lenkija galimas laisvesnis ir geresnis gyvenimas visoje Lietuvoje.
Lenkø ðovinistai dar ne kartà mëgino sàmokslais áveikti Lietuvà, bet nesëkmingai. Apsigynusi nuo Sovietø Rusijos, kiek sustabdþiusi lenkø ginkluotø ordø verþimàsi ið jø okupuoto Vilniaus ir kraðto, ið pietø ir pietvakariø, 1919 m. lapkrièio mënesá
Lietuva, sutelkusi jëgas, nugalëjo ir bermontininkus prie Linkaièiø, Ðiauliø, Radviliðkio ir privertë juos evakuotis á Vokietijà.
Lietuviø tautai, savanoriø krauju apgynusiai savo Nepriklausomybæ (nors ir ne visoje Lietuvoje) nuo bolðevikinës Rusijos, imperialistinës Lenkijos, nuo bermontininkø ir lenkø sàmokslininkø,
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prisireikë dideliø pastangø, kad ir didþiosioms, pirmiausia Pirmojo pasaulinio karo laimëtojoms – Antantës valstybëms árodþius
savo teisæ gyventi. Tai buvo ypaè akivaizdu ir nuo 1919 m. sausio
18 d. Paryþiuje vykusioje Antantës valstybiø Taikos konferencijoje, kurioje Lenkija, nepaisant, kad karo metais ji buvo Vokietijos–
Austrijos – pralaimëtojø sàjungininkë, gebëjo ásitrinti jau kaip nugalëtoja ir joje turëti sprendþiamà balsà. Ta teise lenkai naudojosi
ir mëgindami árodyti, kad Lietuva – neatskiriama Lenkijos dalis.
Lietuvos delegacija á konferencijà buvo ásileista tik kaip bebalsë stebëtoja. Lenkams daug padëjo ir JAV dviveidiðkumas, jos
prezidento V. Vilsono (W. Wilson) 1918 m. sausio 18 d. paskelbta tautø apsisprendimo deklaracija, kaip atsakas á bolðevikø vado
V. Lenino (Lenin) 1917 m. lapkrièio 15 d. analogiðkà „Rusijos tautø teisiø“ deklaracijà. JAV prezidentas savo deklaracijoje teisæ sukurti nepriklausomas valstybes numatë tik Lenkijai ir Suomijai,
o kiek vëliau slaptuose savo pasitarimuose su Rusijos baltagvardieèiø atstovais pritarë jø reikalavimams, kad nugalëjus bolðevikus prie Rusijos bûtø prijungtos Latvija, Estija, Ukraina, o Lietuvà, jeigu ji nenorëtø, prijungti prie Lenkijos. Kad ir kaip bûtø
keista, bet savo Nepriklausomybæ ginanèiai Lietuvai Vakarø ðalys
sudarë tokias sàlygas, jog bolðevikinës Rusijos iðlikimas tapo ir
nepriklausomos Lietuvos iðlikimu, prieðingu atveju ji, kaip minëta, pagal Vakarø valstybiø planus turëjo gráþti ar á Rusijos imperijà,
ar vël tapti imperialistinës Lenkijos toliau virðkinama provincija.
Kadangi bolðevikø valdoma Rusija ne tik ne þlugo nuo Antantës ðaliø remiamø baltagvardieèiø smûgiø, bet ëmë ir stiprëti,
daugelis Antantës ðaliø, pirmiausia Prancûzija, ëmë sutikti su tuo,
kad reikia sukurti stiprià Lenkijà, ájungus á jos sudëtá ir Lietuvà,
kaip uþtvarà Vakarams nuo sovietinës Rusijos. Tad ir Lietuvos Vyriausybës skundai dël Lenkijos kariaunos okupuotø Lietuvos Rytø
ir sostinës Vilniaus, dël bermontininkø invazijos ir naujø lenkø agresijos aktø nesulaukdavo rimtesnio Antantës ðaliø dëmesio.
Daugiausia lenkø imperialistø interesus gynë ir atsiunèiamos
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á Lietuvà prancûzø, anglø karinës misijos. Tik tokiu poþiûriu Vakarø imperialistiniø ðaliø buvo svarstomi ir Maþosios Lietuvos
praðymai susijungti á vienà valstybæ su Didþiàja Lietuva. Á M. Lietuvà Konferencijoje pretenzijas ëmë kelti ir Lenkija. Bet Vakarai
„apkarpydami“ Vokietijà, nenorëjo visai jos susilpninti, vildamiesi,
kad ji galëtø tapti atsvara prieð Sovietø Rusijà, tad ir stengësi
iðsaugoti jai placdarmà – vadinamàjà Rytø Prûsijà, o Lietuvai sutiko gràþinti tik menkà jos dalá – Klaipëdà ir jos kraðtà. Ir tik po
to, kai Lietuvà pripaþins kitos ðalys, o iki tol perdavë administruoti Prancûzijai. Taigi Taikos konferencija ið tikro neiðsprendë
në vieno Lietuvai, jos Nepriklausomybei svarbaus klausimo. Vakarø imperialistinës valstybës vadovavosi vien savo interesais. Tik
Sovietø Rusija, puolama ir ignoruojama pirmiausia Antantës valstybiø, buvo suinteresuota, kad jos pasienyje (nepajëgus trijø Baltijos valstybiø vël ájungti á Rusijos sudëtá) bûtø kad ir nepriklausomos, bet jai draugiðkos Estijos, Latvijos, Lietuvos valstybës. Tad
netrukus, kai Lietuvos kariuomenë iðstûmë rusø bolðevikus uþ
Dauguvos ir baigë mûðius su jais, 1919 m. gruodþio 31 d. buvo
pasiraðyta sutartis dël mûðiø nutraukimo tarp Lietuvos ir Sovietø
Rusijos, kuri tuo pripaþino ir Lietuvos valstybæ de jure.
Sovietø Rusija jau nuo 1919 m. lapkrièio 11d. siûlë Baltijos
ðalims taikos derybas. Estai pirmieji nuo 1919 m. gruodþio 4 d.
pradëjo jas, o 1920 m. vasario 2 d. pasiraðë Taikos sutartá. Pagal
jà Sovietø Rusija pripaþino Estijai visas etnines þemes, iðmokëjo
15 milijonø aukso rubliø, gràþino karo metais iðgabentus archyvus ir bibliotekas, be to, leido iðsikirsti daugiau kaip 100 000 ha.
miðko Rusijoje ir kt. Bet Estija pasiraðë ir slaptà sutartá, kad
neleis savo teritorijoje telkti svetimø valstybiø kariuomeniø, nukreiptø prieð Sovietø Rusijà. Lietuvos Vyriausybë ilgai svyravo
dël Rusijos siûlymo pasiraðyti analogiðkà sutartá (vylësi, kad gal
Vakarø ðalys pasiûlys kà geresnio, garantà nuo Lenkijos agresijos), bet nesulaukusi, o lenkams dar agresyviau puolant, Lietuva
nuo 1920 m. geguþës 7 d. pradëjo derybas su Sovietø Rusija.
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Sovietø Rusijos atstovai paskelbë ne tik pripaþástà Lietuvos
valstybingumà, bet ir tai, kad jai, be Vilniaus ir Kauno, turi priklausyti ir Gardino, Suvalkø, Balstogës ir kitos lietuviø etninës
þemës. Oficialios Lietuvos ir Sovietø Rusijos atstovø derybos prasidëjo 1920 m. geguþës 7 d. Dar prieð jø pradþià Rusija pateikë
Lietuvos valstybës de jure pripaþinimo aktà – svetimøjø valstybiø
pirmàjá nepriklausomos Lietuvos valstybingumo pripaþinimo aktà. Derybos baigësi ir Lietuvos – RTFSR Taikos sutartis buvo
pasiraðyta liepos 12 d., kuria buvo ne tik pripaþástamas nepriklausomos Lietuvos valstybingumas, bet ir didþioji dalis lietuviø etniniø þemiø, gràþinami pabëgëliai, turtas ir atlyginama Lietuvai uþ patirtus nuostolius ir kt. Sutartis buvo analogiðka su
Estija pasiraðytajai ir baigiamai pasiraðyti su Latvija (su ja pasiraðyta rugpjûèio 11 d.). Bet Lietuvai Sovietø Rusija sutiko sumokëti tik 3 mln. aukso rubliø (penkis kartus maþiau negu Estijai,
Latvijai – penkis milijonus aukso rubliø).
Beje, kad Sovietø Rusija sutiko pripaþinti didelæ dalá etniniø
lietuviø þemiø Rytuose, nemaþos reikðmës turëjo, kad delegacijose ir ið vienos, ir ið kitos pusës buvo þydø. Kai kurie Rusijos atstovai, taip pat jø vadovas A. Jofë (Joffe) ëmë prieðtarauti P. Klimui
dël Rytø Lietuvos sienos. Tuomet Lietuvos atstovas S. Rozenbaumas pasakë: „Na, o dabar pakalbëkime, kaip þydas su þydu…“
Po Sutarties pasiraðymo Lietuva pasijuto jau nebe tokia vieniða tarptautiniame plëðikø, sàmokslininkø ir melagiø miðke.
Ta Sutartis ypaè siutino J. Pilsudská, toliau rezgusá tinklus, kaip
okupuoti visà Lietuvà ir atkurti Lenkijà su iki padalijimø (1772 m.)
jai priklausiusia LDK. Bet visos Lietuvos uþëmimui, agresijai prieð
Rusijà, Gudijà, Ukrainà prieðtaravo Lenkijos globëja Prancûzija
ir kai kurios kitos Antantës valstybës, jau praradusios nemaþai
savo kapitalø, remdamos M. Kolèiakà (Kolèak), A. Denikinà
(Denikin), N. Judenièiø, P. Vrangelá (Vrangel) (kilusá nuo Zarasø) ir kitus baltagvardieèiø kariuomeniø vadus, uþsimojusius bûti
Rusijos imperatoriais.
33

Patogi proga pradëti agresijà á Rytus lenkø ðovinistui J. Pilsudskiui buvo vienas ið bolðevikø iðvaikytos ukrainieèiø vyriausybës vadø atamanas, buvæs Ukrainos karo ministras Simonas Petliûra, kuris su negausiais savo kariuomenës likuèiais laikësi Ukrainos pietvakariuose prie Kamenec Padolsko. Susitikæs su juo
Lenkijos virðininkas J. Pilsudskis paþadëjo jam padëti ne tik iðvyti bolðevikus, bet ir gal atsisësti á Ukranos prezidento këdæ. Vyrai
sutarë ir 1920 m. balandþio 22 d. pasiraðë sutartá dël Lenkijos ir
Ukrainos sàjungos. Mojuodamas ja J. Pilsudskis balandþio 25 d.
davë kariuomenei ásakymà pradëti „iðvaduoti“ Ukrainà ir geguþës 6 d. lenkø kariuomenë, áveikusá raudonarmieèiø pasiprieðinimà, uþëmë Kijevà, verþësi toliau siekdama okupuoti visà Ukrainà, Gudijà, uþimti Maskvà ir paskelbti, kad lenkai „iðgelbëjo“ pasaulá nuo bolðevizmo.
Apie iðkilusià naujà Lenkijos grësmæ suvokë Sovietø Rusijos
vadai ir paskelbë „Vakarø frontà“ (su Lenkija) svarbiausiu, paskirdami jam vadovauti jaunà, bet labai talentingà karvedá M. Tuchaèevská (Tuchaèevskij), permetus á „Vakarø frontà“ dalinius ið
fronto prieð besitraukianèià A. Kolèiako kariuomenæ. Birþelio 12 d.
raudonarmieèiai iðvijo lenkus ið Kijevo, ið kitø Ukrainos miestø.
Lenkijos virðininkas, pamatæs, kad prieð Raudonàjà armijà
ilgai neatsilaikys, atsiuntë á Kaunà savo patikëtinius, kad ákalbëtø Lietuvos Vyriausybæ irgi paskelbti karà Sovietø Rusijai. Taèiau
kai Lietuvos Vyriausybë pareikalavo, kad Lenkija pirma pripaþintø Lietuvà de jure ir gràþintø okupuotàjà sostinæ Vilniø, lenkai
atsakë, jog tokioms deryboms neturá ágaliojmø. Bet nepaisydama
to, Lietuvos Vyriausybë paskelbë, kad Lenkijos – Sovietø Rusijos kare Lietuva laikysis neutraliteto.
1920 m. liepos 4 d. gen. M. Tuchaèevskio vadovaujama kariuomenë perëjo á kontrpuolimà prieð lenkus, okupavusius Gudijos ir Lietuvos þemes, taip pat Ukrainà. Antantës ðaliø atstovai, susirinkæ Belgijos mieste Spa, pamatæ, kad okupuota lenkø
Rytø Lietuva gali atitekti sovietams, liepos 10 d. savo nutarime
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nurodë Lenkijos vyriausybei, pripaþinti Vilniø ir jo kraðtà nepriklausomai Lietuvai ir skubiai já uþleisti tikriesiems ðeimininkams – lietuviams. Taèiau lenkai nutylëjo tà sprendimà, o Raudonajai armijai iðvejant juos ið Lietuvos, trukdë Lietuvai ávesti
savo kariuomenæ, o liepos 14 d. prie Vievio lenkø kariuomenë
net puolë lietuviø dalinius, þygiuojanèius á savo sostinæ Vilniø.
Pagal Taikos sutartá su Rusija Vilnius, kaip ir kiti kraðto miestai bei gyvenvietës, buvo pripaþintas Lietuvos valstybei. Taèiau
raudonarmieèiai visaip delsë perduoti jø uþimtas vietoves Lietuvos kariuomenei. O kai á Vilniø net sugráþo daugiau kaip prieð
metus buvusios sovietinës valdþios veikëjai V. Mickevièius-Kapsukas, Z. Angarietis ir daugelis kitø, jie ëmësi organizuoti sovietinæ valdþià, bet þmonës jau kartà buvo pajutæ, kas ji tokia, ir jø
rëmëjø gretos nelabai didëjo.
Lenkams, kuriems padëjo Prancûzija ir kitos Antantës ðalys,
sumuðus Raudonàjà armijà prie Varðuvos ir prasidëjus jos traukimuisi, rugpjûèio 26 d. Raudonoji armija galutinai uþleido lietuviams Vilniø ir dar kai kurias vietoves. O tuo metu, rugpjûèio
pabaigoje, lenkø kariuomenë priartëjo prie Lietuvos sienos, prie
Suvalkø, Augustavo, Seinø ir kitø senøjø lietuviø etniniø þemiø
centrø. Kadangi Lietuva karo metu laikësi neutraliteto, tai nedaug ir savo kariuomenës tuose kraðtuose tebuvo sutelkusi. Taèiau lenkai nepaisë Lietuvos neutraliteto ir ëmë verþtis á nepriklausomà Lietuvà, atakuodami Lietuvos kariuomenæ Augustavo, Suvalkø ir kituose rajonuose.
Dël naujos agresijos Lenkijos vyriausybë nereagavo á Lietuvos protestus ir, kai okupavo didelæ dalá Pietø ir Pietryèiø Lietuvos, tik rugsëjo 14 d. sutiko derëtis su Lietuva Kalvarijoje. Ið derybø nieko neiðëjo, nes lenkø atstovai ëmë kaltinti Lietuvà, kad
ji, prasidëjus karui su Sovietø Rusija, praleidusi per savo teritorijà Raudonàjà armijà. Bet ið tikrøjø raudonarmieèiai pirma iðvijo
lenkus ið jø okupuotos Rytø Lietuvos ir laipsniðkai gràþino Lietuvai didþiàjà to kraðto dalá, nurodyto Lietuvos ir Sovietø Rusijos
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Taikos sutartyje. Po to lenkai agresoriai ëmë reikalauti uþleisti
jiems vos ne visas Lietuvos pietines þemes, nes tai, girdi, jos bûtinos strateginiams planams prieð bolðevikus vykdyti. Derybos nutrûko. Lietuva kreipësi pagalbos á Tautø Sàjungà.
Lenkija agresijà tæsë, okupavo vis naujus Lietuvos rajonus.
Bet kasdienà lietuviams vis atkaliau prieðinantis ir pasaulyje daugëjant Lenkijà smerkianèiø balsø, Lenkijos virðininkas J. Pilsudskis nutarë griebtis savo dar prieð Pirmàjá pasauliná karà,
kai vadovavo traukiniø ir bankø plëðikø gaujai, naudotos taktikos – „ávykusio fakto“, t. y. pirma pagrobti, uþimti, o paskui
jau tegu kas nori aiðkinasi. Tad jis sutiko lietuviø ir uþsienio
valstybiø siûlymui spræsti iðkilusias problemas derybomis: jos
prasidëjo rugsëjo 30 d. Suvalkuose. Po keleto dienø jas stebëti
atvyko Tautø Sàjungos Tarptautinës kontrolës komisijos nariai.
Sutartis buvo pasiraðyta spalio 7 d. Vilnius ir jo kraðtas buvo
pripaþinti Lietuvai.
Sutartis turëjo ásigalioti nuo spalio 10 d. Tuo ir buvo numatæs
pasinaudoti didysis „ávykusio fakto“ meistras J.Pilsudskis: jis jau anksèiau buvo parengæs planà (1919 m. vasaros pabaigoje þlugus jo POV
sàmokslui), kaip Vilniø ir jo kraðtà, o po to ir visà Lietuvà okupuoti... paèiø lietuviø rankomis, t. y. suformavus karinius dalinius tariamai ið to kraðto kilusiø þmoniø ir paskelbus juos sukilëliais.
Dar prieð derybas Suvalkuose J. Pilsudskis su savo sëbrais traukinyje Balstogëje ásirengë bûsimo ginkluoto „sukilimo“ Lietuvos
sostinëje Vilniuje ir jo kraðte ðtabà, jam vykdyti slaptai sutelkë
kariuomenæ, paskyræs jai vadovauti senà savo draugà gen. Liucjanà Þeligovská (Lucjan Ýeligowski), taip pat kilusá ið Rytø Lietuvos. Spalio 8 d. beveik 20 tûkstanèiø lenkø kariø, taip pat kavalerijos, artilerijos pulkai pradëjo þygá uþgrobti Vilniø, jo kraðtà, o gal ir visà Lietuvà. Kadangi lietuviø jëgos kraðte buvo gerokai menkesnës, jau kità dienà lenkø okupacinë kariuomenë ir
uþëmë Vilniø, verþësi toliau á Lietuvà. Tuo metu J. Pilsudskis ir
visa lenkø valdþia Varðuvoje melavo pasauliui, kad jie nieko dëti
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dël Vilniaus ir kraðto okupacijos, kad ávykæs tik to kraðto þmoniø
„sukilimas“ ir nuvertæs nekenèiamà lietuviø valdþià.
Lenkai, okupavæ Vilniø ir jo kraðtà, á visas valdþios këdes susodino dar Varðuvoje J. Pilsudskio, L. Þeligovskio pasirinktus asmenis, o virðininko nurodymu kariuomenë, kasdienà papildoma
vis naujais daliniais ið Lenkijos, verþësi toliau á Lietuvà. Ir tik lapkrièio mënesio antroje pusëje lietuviai dideliø savo aukø kaina
sustabdë lenkø grobikø pulkus prie Ðirvintø ir Giedraièiø, perëjo
á kontrpuolimà ir lapkrièio 21 d. privertë okupantus lenkus su
savo vadu J.Þeligovskiu bëgti atgal. Taèiau sëkmingà lietuviø puolimà sustabdë atvykæ Tautø Sàjungos komisijos nariai, pareikalavæ taikiai iðspræsti „Vilniaus klausimà“. Lietuva pakluso ir lapkrièio 29 d. Kauno geleþinkelio stotyje, reikalaujant TS, pasiraðë su lenkø atstovais paliaubø sutartá ir demarkacinës linijos
tarp kariuomeniø nutiesimà. Lietuvos kariuomenës vadai ir Vyriausybë vël naiviai patikëjo, kad lenkai ir be mûðiø gràþins Lietuvai senàjà jos sostinæ Vilniø ir visà uþgrobtà Rytø Lietuvà.
Lenkija ir negalvojo gràþinti Lietuvai jos sostinës ir kraðto.
Paliaubos jai buvo reikalingos, kad sustabdytø iðsivaduojamàjá lietuviø þygá ir patys okupantai ásitvirtintø uþgrobtame Gedimino
mieste ir visame kraðte, o paskui galëtø trimituoti pasauliui, jog
lenkai visada yra pasirengæ bet kokius klausimus spræsti taikiai,
gerbiant kitø tautø teises. Bet ið tikrøjø lenkø ðovinistams imperialistams moralë, garbë, teisë ir teisingumas kaip ir senaisiais,
taip ir naujaisiais laikais buvo ir liko në motais.
Lietuvos valdovai, kurdami Lietuvos imperijà, per maþai galvojo apie jos ilgaamþiðkumà, apie tos imperijos sukûrëjà – lietuviø tautà, jos kultûros, átakos stiprinimà, per daug buvo tolerantiðki kitø kalboms ir religijoms. Tuo tarpu lenkø valstybë, nors ir
buvusi kur kas menkesnë uþ Lietuvos, bet kurta kaip tautinë, viena kalba kalbanèiøjø ir vienà religijà iðpaþástanèiøjø, stiprëjo vis
daugiau pasiglemþdama ir savo sàjungininkës – Lietuvos þemiø,
vis labiau lenkindama tos valstybës gyventojus, nors, rodos, turëjo
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bûti atvirkðèiai – Lenkijos karaliais daugiausia buvo renkami lietuviø kilmës þmonës. Bet daugelis jø, patekæ á lenkiðkà terpæ,
supami lenkø patarëjø ir dvasininkø, imdavo labiau rûpintis lenkø, o ne lietuviø reikalais. Lietuviø valdantysis bajorø luomas,
ápratæs toleruoti visø valstybëje gyvenusiøjø tautø kalbas, lengvai patikëjo lenkø misionieriais ir kunigais, kad lietuviø kalba
esanti pagoniø, o kadangi visi norëjo greièiau pasirodyti „europieèiais“, perëmë ir lenkø kalbà, o pamaþu prarado ir Lietuvos
valstybës savarankiðkumo iðsaugojimo svarbos suvokimà.
Unijinës Lietuvos – Lenkijos sukûrëju ir valdovu buvo bajorø
ir Katalikø baþnyèios dvasininkø luomas. Bet jei Lenkijoje jis visà laikà iðliko lenkiðkas, kovotoju dël lenkø ir Lenkijos valstybës,
tai Lietuvoje, atsisakæs savo kalbos, kultûros, tapo abejingas ir
paèios Lietuvos valstybës savarankiðkumui. Kai valdantieji, inteligentija praranda savo tautinæ savimonæ, tokia tauta ir valstybë
neiðvengiamai atsiduria ant praþûties ribos.
Tik naujos kartos, kilusios ið „nekilmingøjø“, daugiausia lietuviø valstieèiø, prisimindamos galingos Lietuvos valstybës laikus, vël ryþosi atkurti savo valstybingumà, bet, kaip sakyta, be
buvusiø praþûtingø unijiniø ryðiø. Taèiau to nesuvokë ir vël valstybingumà atgavusios Lenkijos veikëjai – J. Pilsudskis, L. Þeligovskis ir á juos panaðûs, kurie, persiëmæ savo luomo – ðlëktø
ideologija, ëmësi atkurti unijinæ Lenkijà (su Lietuva), nekreipdami dëmesio á lietuviø tautos siekius, uþmirðdami, kad jau demokratijos, o ne feodalizmo, vieno luomo valdymo amþius.
Lenkijos vadø ir jø tarnø pastangos sustabdyti istorijos ratà ir
dar já atsukti atgal susilaukë patriotiðkosios lietuviø tautos visuotinio pasmerkimo. Jie smerkiami ir ðiandienà, minimi kaip karo
nusikaltëliai, prisimenami kaip nuoþmiausi lietuviø Tautos ir
nepriklausomos Lietuvos prieðai.
Laisvë ir Nepriklausomybë nedovanojama, ji tik iðkovojama,
iðsaugojama kasdienine kova ir kiekvienoje vietoje, dirbant dël
jos, saugant jà nuo svetimøjø.
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LENKØ SKRIAUDØ LIETUVIAMS ISTORIJA
(1921–1939 M.)
Lenkø ðovinistai savo tariamà teisæ á okupuotàsias þemes neretai mëgino pagrásti tuo, kad kraðte yra ar buvo daug lenkiðkai
kalbanèiøjø, ar net tuo, kad, girdi, kapinëse yra daug lenkiðkais
uþraðais paminklø ir pan. Bet taip grindþiant „savo teises“, galima árodyti, kad, pavyzdþiui, Krokuva turëtø priklausyti Vokietijai ar Izraeliui, nes XVII–XIX a. tarp jos gyventojø vyravo þydai
ir vokieèiai, kad Volgogradas – vokieèiø miestas, nes jo apylinkëse palaidota keletas ðimtø tûkstanèiø Antrojo pasaulinio karo metais þuvusiø Hitlerio kareiviø ar pan. Vilniaus ir jo apylinkiø kapinëse yra daug paminklø su lenkiðkais uþraðais, bet tame kraðte
ásigalëjus lenkiðkai Katalikø baþnyèiai, jos kunigai ir neleido statyti lietuviðkø paminklø; karø metais daug þuvusiø lietuviø buvo
laidojami jø gimtinëse, tik atëjûnai lenkai, kaip ir Napoleono kariai prancûzai, rusai ir kiti laidoti ir Vilniaus bei jo apylinkiø kapinëse.
Kaip raðyta pirmame tome, okupantai lenkai ypaè stengësi
pagrásti savo teisæ, iðgaudami tarptautiniø organizacijø pritarimà, pateikdami vienpusiðkus klaidinanèius duomenis ar prisidengdami kokios svarbios ideologijos gynimu. LDK klestëjimo
amþiais lenkai skverbësi á Lietuvà dangstydamiesi kovos prieð
pagonybæ ir katalikybës gynimo, „gelbëjimo“ nuo staèiatikybës,
rusifikacijos, o po Pirmojo pasaulinio karo – Lietuvos ar net visos Vakarø civilizacijos gynybos nuo bolðevikø ir pan. skraiste.
Neatsitiktinai lenkø tautà daug kas tapatina su þydø, su rusø
tautomis, visais amþiais ásivaizduojanèiomis atliekant pasaulio gelbëtojø, mesijø uþduotá, nors ir siektø egoistiniø, ðovinistiniø tikslø. Tad net tarptautiniuose forumuose Lenkija, kai tik iðgirsdavo
priekaiðtus ir dël Vilniaus ir jo kraðto okupacijos, skubëdavo árodyti, kad tai tik paèiø lietuviø ir lenkø reikalas, kad lenkai neokupavæ, o patys to kraðto þmonës pareikalavæ susijungti su „motinë39

le Lenkija“ (kaip iki tol aiðkindavo ir carinës Rusijos politikai –
„s matuðkoi Rasijei“). Bet ypaè lenkø diplomatai stengdavosi, kad
priimamose rezoliucijose bent nebûtø grieþtø reikalavimø nedelsiant iðvesti okupacinæ kariuomenæ.
Kad palenkus á savo pusæ kitø ðaliø diplomatus, komisijø narius, buvo negailima ir kyðiø, apdovanojimø jiems. Ir nemaþai
kas tuo susigundydavo ir imdavo veikti Lenkijos naudai. Taip buvo ir su garsiuoju Tautø Sàjungos Tarybos pirmininko P. Himanso (Hymans) projektu dël „Vilniaus problemos“ iðsprendimo.
Lenkijai Suvalkuose pasiraðius sutartá su Lietuva ir nors jai
pripaþinus Vilniø ir jo kraðtà Lietuvai, J. Pilsudskio ásakymu
L. Þeligovskio vadovaujama lenkø kariuomenë, okupavusi Vilniø ir jo kraðtà, visur susodino á vietos ir kraðto valdþios këdes
savo patikëtinius lenkus ðovinistus, kurie ir paskelbë apie Vidurinës Lietuvos ákûrimà. Lietuvai nesistaikstant su tokiu okupantø lenkø melu ir reikalaujant ir per tarptautines organizacijas
priversti lenkus okupantus palikti Vilniø ir jo kraðtà, Lenkijos
virðininkas J. Pilsudskis su savo draugu gen. A. Bobianskiu
(Bobiañski), pritariant lenkø Katalikø baþnyèios hierarchams ir,
kai kuriais duomenimis, net Romos Popieþiui, talkinant Vilniaus
ir Kauno lenkø dvarininkø komitetui parengë Lietuvos pertvarkymo planà paversti jà federacine valstybe Ðveicarijos pavyzdþiu
ið dviejø autonominiø kantonø – Vilniaus („Vidurinës Lietuvos“)
ir Kauno, kuriø ið tikro visà darbà turëjo koordinuoti Lenkija.
Savo esme tai buvo naujas Liublino unijos variantas. Bet lenkø vadai ákalbëjo TS Tarybos pirmininkà P. Himansà já paskelbti
kaip savo parengtà tariamai talkinant Anglijos ir Prancûzijos diplomatams ir pareikalavo ið Lietuvos Vyriausybës, kad ji tà planà
priimtø, o prieðingu atveju TS daugiau nebesvarstys „Vilniaus problemos“.
Plëðikas ásiverþë á svetimus namus ir ima reikalauti spræsti
tø namø priklausomumo problemà. P. Himanso planas sukëlë pasipiktinimà visoje Lietuvoje. Ir po to, kai P. Himansas su „lenkø
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ðutve“ kiek pataisë já, iðplësdami Lietuvos teises, buvo atsisakyta
já pasiraðyti. Tada korumpuotoji imperialistinës moralës Tautø Sàjungos Taryba, besiskelbianti „tautø sàþine“ 1922 m. geguþës 12 d.
paskelbë, kad „Vilniaus problemos“ nebëra, atðaukë savo Kontrolës komisijos narius ir nurodë tarp Lenkijos ir Lietuvos iðvesti demarkacinæ linijà. Tai patvirtino ir Ambasadoriø konferencija
1923 m. kovo 14 d. Toká sprendimà bûtø galima sulyginti su Hitlerio ir Stalino, jiems okupavus Lenkijà, kreipimusi á kokià tarptautinæ organizacijà reikalaujant pripaþinti jø okupacijà teisëta.
Lietuva pareiðkë protestà dël tø nutarimø ir atsisakë juos
vykdyti, nes Tautø Sàjunga ir neturëjo teisës priimti tokio sprendimo – ji galëjo bûti tik tarpininkë sprendþiant dël Lenkijos ávykdytos dalies Lietuvos okupacijos. Tik vienintelë Sovietø Sàjunga pasmerkë TS Tarybà, Ambasadoriø konferencijos nutarimus dël tokiø imperialistiniø jø nutarimø, o notoje Lenkijos vyriausybei aiðkiai nurodë, kad Vilnius ir jo kraðtas priklauso tik nepriklausomai
Lietuvai ir SSRS grieþtai laikysis Taikos sutarties su Lietuva nuostatø, o tai reiðkë, kad jei Lenkija pultø Lietuvà, SSRS jà gintø.
Kaip bevertintume SSRS tuometinæ uþsienio ir vidaus politikà, bet ji tada, kaip ir 1920 m., iðgelbëjo nepriklausomà Lietuvà
nuo naujo karo su Lenkija, nuo inkorporavimo á jos sudëtá.
Beje, kad TS Tarybos, Ambasadoriø konferencijos nutarimai,
pripaþástantys okupantams lenkams jø melu ir smurtu uþgrobtà
Lietuvos sostinæ Vilniø ir jo kraðtà, buvo neteisëti, neturintys
teisinio pamato ir yra negaliojantys, 1928 m. geguþës 1 d. paskelbë Tarptautinis teisës institutas Paryþiuje.
Joks okupantas neágyja teisës á okupuotàjá kraðtà, nepaisant
kiek ilgai ta okupacija truktø, ir Vilnius, kaip ir jo kraðtas, kaip
priklausë, taip ir toliau turi priklausyti tik vieninteliam suverenui – lietuviø tautai ir jos sukurtajai nepriklausomai valstybei.
Bet okupantams lenkams buvo në motais teisë, teisingumas ir
moralë. Ir jie visomis priemonëmis stengësi ásitvirtinti lietuviø
þemëse.
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Lenkø ðovinistams visà laikà labai viliojanèiu kàsneliu buvo
ir Paryþiaus Taikos konferencijos Lietuvai pripaþinta Klaipëda
ir jos kraðtas, bet laikinai pavesti administruoti Prancûzijai.
J. Pilsudskis dar Suvalkø sutarties pasiraðymo dienomis, rengdamas Vilniaus ir jo kraðto uþgrobimo planus, tarësi ir su Lenkijos globëjais prancûzais, kaip atimti ið lietuviø ir Klaipëdà ir jos
kraðtà. Ir sutarë, kad uostà ir kraðtà reikia paskelbti „laisvaisiais“,
valdomais ne tik prancûzø, bet ir lenkø, o ið nepriklausomos Lietuvos dar pareikalavo, kad ji leistø Lenkijai Nemunu netrukdomai plukdyti savo prekes ir naudotis kai kuriomis geleþinkelio
linijomis.
Lietuvos þvalgybai atskleidus lenkø ir prancûzø rengiamà
naujà sàmokslà, kuriuo siekiama pagrobti Klaipëdà ir jos kraðtà, nepaisant to kraðto suvereno valios, nepaisant ir Paryþiaus
Taikos konferencijos nutarimø, Lietuva nutarë paremti kraðto
þmoniø ginkluotà sukilimà, kad, bendromis jëgomis iðsivadavus
nuo prancûzø, bûtø susijungta á vienà nepriklausomos Lietuvos
valstybæ. Ginkluotas sukilimas 1923 m. pradþioje laimëjo, prancûzø kariuomenë buvo priversta evakuotis.
Klaipëda ir jos kraðtas jø tikrøjø gyventojø valia tapo nepriklausomos Lietuvos valstybës dalimi. Tai buvo didelis smûgis lenkams – ið jø nasrø iðslydo toks skanus kàsnelis. Ir vël, bûdami
ypaè patyræ intrigantai ir tarptautiniø vandenø drumstëjai, lenkai
skundais uþvertë Tautø Sàjungà, Ambasadoriø konferencijà, Antantës ðaliø vyriausybes, kad ne Lietuvai turi priklausyti tas kraðtas, kad Klaipëdos uostas turás bûti „laisvu“, kad jo valdyme turinti dalyvauti ir Lenkija ir t. t. Taèiau TS, Ambasadoriø konferencija, jau apsijuokusios „spræsdamos“ Vilniaus ir kraðto gràþinimo Lietuvai klausimà, ðá kartà á Lenkijos pretenzijas pasiþiûrëjo objektyviau ir Klaipëdà ir jos kraðtà pripaþino neatskiriama nepriklausomos Lietuvos dalimi.
Nepaisydami to, lenkø imperialistai ir toliau nerimo: jie vël
visose tarptautinëse organizacijose skundë Lietuvà, praðë jø pa42

galbos prieð jà, mat ji skriaudþianti juos, neleisdama Nemunu
plukdyti savo prekiø, naudotis joms perveþti Lietuvos geleþinkeliais. Patenkinti lenkø reikalavimus Lietuvai rekomendavo Tautø
Sàjunga. J. Pilsudskio klika ëmë grasinti Lietuvai ir nauju karu.
Bet tarptautinio teisingumo teismas Hagoje 1931 m. spalio 15 d.
paskelbë nutarimà, kad nei Tautø Sàjunga, nei Lenkija, nei jokia kita valstybë neturi jokios teisës reikalauti, kad nepriklausoma Lietuva praleistø tranzitu kitø valstybiø prekes, kad leistø
joms naudotis savo geleþinkeliais ir uostais.
Hagos teismo sprendimas privertë lenkø imperialistus atsisakyti pretenzijø á Klaipëdos uostà.
Nepriklausomai Lietuvai susidûrus su save demokratinëmis
skelbusiø Vakarø valstybiø abejingumu ir vienaðaliðkumu, su jø
korumpuota politika ir Lenkijos ðovinistiniu imperializmu, tik
SSRS ir toliau rëmë Lietuvà, kaip ir kitas Baltijos valstybës, laukdama patogaus laiko, kai galës pati jas praryti.
SSRS, vaizduodama save maþøjø valstybiø gynëja, stiprino savo tarptautiná autoritetà, taip pat neleido ásigalëti jai prieðiðkai
Lenkijai ir kitoms imperialistinëms valstybëms.
Po 1926 m. geguþës mënesá Lenkijoje J. Pilsudskio ávykdyto
valstybinio perversmo ir pasiskelbimo diktatoriumi, já ir kitas lenkø
kareivas nuo þygio „prisijungti“ nepriklausomà Lietuvà sulaikë
tø metø rugsëjo 28 d. Maskvoje pasiraðyta Lietuvos ir SSRS Nepuolimo ir neutraliteto sutartis, kurioje vël buvo pripaþástamos
Lietuvai 1920 m. liepos 12 d. Taikos sutartimi nustatytos sienos ir
nepriklausomos Lietuvos sostine pripaþintas Vilnius. Atðaldë lenkø imperialistus ir 1933 m. gruodþio 14 d. Lietuvos pasiraðyta sutartis su SSRS „uþpuolimo“ sàvokai apibrëþti, pagal kurià SSRS
turëjo ateiti á pagalbà Lietuvai, uþpuolus jà treèiajai ðaliai ir pan.
J. Pilsudskio–L. Þeligovskio lenkø ðovinistiniø ordø ávykdyta
Vilniaus ir jo kraðto okupacija ir inkorporacija lietuviams buvo
daug sunkesnë ir labiau þudanti negu carinës ir bolðevikinës Rusijos, vokieèiø: lenkø okupantai stengësi ne tik iðnaikinti, iðtremti,
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Lenkø okupantai, 1924 m. spalio 28 d. uþpuolæ lietuviø naðlaièiø prieglaudà
Vilniuje, Pranciðkonø namuose, uþgrobë juos, iðvarë vaikuèius
ir iðmetë jø turtà á gatvæ.

uþdaryti á kalëjimus jiems nepalankiuosius, bet ir visus pavergti
dvasiðkai, sulenkinti, verèiant net uþmirðti, jog jie – lietuviai ir jog
kraðtas lietuviø buvæs. Tai matyti ir ið knygoje spausdinamos lenkø okupuotos Rytø Lietuvos kronikos.
Beveik nebuvo dienos, kad okupantai nebûtø lietuviø areðtavæ, kankinæ, iðtrëmæ á nepriklausomà Lietuvà, konfiskavæ jø turto, lietuviðkos literatûros. O lietuviðkos spaudos ir lietuviðkojo
þodþio, lietuviðkøjø mokyklø padëtá galima palyginti tik su padëtimi, kokia ji buvo Muravjovo (Muravjov)-Koriko valdymo, o
ypaè lietuviðkos spaudos ir mokyklø draudimo metais. Okupantai lenkai Vilniuje ir jo kraðte ávedë nuoþmià lietuviðkos spaudos
cenzûrà, redakcijoms uþ maþiausià tiesos þodelá apie okupantø
lenkø niekðybes ar teigiamà þinutæ ið nepriklausomos Lietuvos
gyvenimo tekdavo sumokëti dideles baudas, lietuviai redaktoriai
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neiðeidavo ið teismø dël jiems kurpiamø bylø; tarp pavojingiausiø lietuviui darbø buvo lietuviø mokyklø mokytojø darbas: jie
nuolat tardyti, persekioti ir mokiniai, ir kasdienà dël menkiausiø
prieþasèiø buvo uþdaromos lietuviðkos mokyklos, pasitelkus kariuomenæ ir policininkus buvo uþgrobiami ir lietuviðkøjø mokyklø pastatai, o paskui perduodami lenkiðkoms mokykloms ar kitoms jø ástaigoms.
Vykdyta ir sparti kolonizacija – dël vienø ar kitø prieþasèiø
atëmus ið lietuvio valstieèiø þemæ, ji bûdavo perduodama pirmiausia ið Lenkijos atsikëlusiam lenkui, o nacionalizuotø dvarø
þemës irgi tik lenkams bûdavo parduodamos. Pagal kai kuriuos
ðaltinius per beveik 19 okupacijos metø á Vilniø ir á visà Rytø
Lietuvà buvo atkelta per 100 tûkst. lenkø kolonizatoriø ið ávairiø Lenkijos rajonø.
Okupantai Rytø Lietuvoje buvo sukûræ tokià sekimo sistemà
kaip ir kagëbistø SSRS – visur buvo paskiriami dirbti slaptieji
lenkø agentai, kurie periodiðkai informavo lenkø saugumo ástaigas
vos ne apie kiekvieno lietuvio veiklà ir elgesá. Visose okupantø
ástaigose buvo galima tik lenkiðkai kalbëti ir tik lenkiðkai raðytus laiðkus tepriimdavo; masiðkai buvo lenkinamos ir þmoniø
pavardës, vietovardþiai – lenkai okupantai Vilniuje ir jo kraðte
elgësi taip, kaip po Antrojo pasaulinio karo SSRS okupuotame
Karaliauèiaus (Kaliningrado) kraðte: uþkariautojai „perkrikðtijo“ rusiðkais visus vietovardþius, tuo norëdami árodyti lyg tas
kraðtas nuo amþiø buvæs rusiðkas, o lenkø ðovinistai – kad Vilnius ir jo kraðtas „nuo amþiø“ tik lenkø gyventas ir kad ne jie, o
tarsi lietuviai bûtø buvæ atëjûnai. Ið dalies tai atspindëjo ir okupantø lenkø organizuoti tariami rinkimai ir á Vilniaus valdþià, ir á
Lenkijos seimo narius. Lietuviai, taip pat tautinës gudø ir þydø
maþumos atsisakë juose dalyvauti. Bet tai netrukdë lenkams okupantams pasauliui skelbti, kad „demokratiðkai“ iðrinkta tariamos
„Vidurinës Lietuvos“ atstovybë nusprendusi ásijungti á Lenkijos
sudëtá, vadovautis tik Lenkijos valstybës aktais. Ir, girdi, Lenkija
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nieko dëta dël Vilniaus ir jo kraðto „ásijungimo“ – vietos gyventojai nepanoro toliau bûti valdomi „Kauno valdþios“.
Okupantai lenkai, neigdami visus jiems nepalankius faktus,
vadovavosi vagiø ir plëðikø patirtimi: atkakliai kartojamas melas virsta lyg tiesa. Melagiø melagiu buvo pirmiausia pats Lenkijos virðininkas J. Pilsudskis. Jis, daþna proga primindamas, jog
kilæs ið lietuviø, visur rezgë pinkles, kad pasmaugtø lietuviø tautà
ir nepriklausomà Lietuvà; priminimu, kad esàs lietuvis, tas ið
tikrøjø lietuviø tautos iðgama siekë pateisinti ne tik savo, bet ir
lenkø padarytus ir daromus nusikaltimus lietuviø tautai, kuri
ðiandienà turinti bûti tik lenkiðka, Lenkijos sudëtyje, nepaisant
garbingos jos praeities. Tai matyti ir ið jo 1922 m. balandþio 20 d.
kalbos lenkø mitinge Vilniuje, skirtame „Vidurinës Lietuvos“ inkorporavimo imperialistinës Lenkijos sudëtin: „[…] Kalbësiu
prieð jus kaip Lenkijos valstybës vadovas ir kaip vilnietis […]. Pirmiausia kalbësiu apie praeitá. Kadangi laikausi principo, kad tas,
kuris negerbia ir nevertina savo praeities, tas nevertas pagarbos
dabar ir neturi teisës ateièiai […]. Negaliu pamirðti, kad tarp tø
sostiniø buvo ir brangus, mylimas Vilnius, iðkeltas á sostiniø rangà – galima tai pasakyti atvirai – ne lenkø rankø, bet didþiøjø
lietuviø tautos pastangomis, kai ði tauta kovojo su visu jà supanèiu pasauliu, neiðskiriant ir Lenkijos […]. Trys ketvirtadaliai mûsø didþiausio genijaus, kurio vardà kartoja kiekvienas vos prabilæs lenkø vaikas, darbo, sakau, trys ketvirtadaliai to darbo, yra
susijæ su buvusios Lietuvos istorija, kovomis, kanèiomis ir nelaimëmis. O didþiojo poeto genijø ðiandien tolimuose Lenkijos vakarø pakraðèiuose ásisavina maþas vaikas kartu su svetimai skambanèiais ávairiø Graþinø, Aldonø, Valenrodø ir kitais vardais […].
Negaliu pamirðti, kad tose apylinkëse kova buvo stipresnë, kruvinesnë, atkaklesnë. Ir kai ne tik èia, bet ir karalystëje, Varðuvoje,
kova pasibaigë, Þemaièiø sukilimas vis dar tæsësi, savo galia patraukdamas á vis naujas aukas ir naujus mûðius ðimtus þmoniø,
kurie lenkiðkai kalbëti nemokëjo […]. Vilnius dabar áþengë á naujà
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gyvenimà. Á gyvenimà, kuris formuojasi kitaip, ne toks, koká lëmë
jo istorinë praeitis […]. Taèiau gerbdamas praeitá, gerbdamas
drauge pralietà kraujà, ðiandien didþiojo triumfo, lenkø triumfo
dienà, kurià visi èia susirinkæ taip karðtai iðgyvena, negaliu per
mus skirianèià sienà neiðtiesti rankos tiems ten, Kaune, kurie galbût ðià dienà, mûsø triumfo dienà, laiko pralaimëjimo ir gedulo
diena. Negaliu neiðtiesti rankos ragindamas santarvei ir meilei.
Að negaliu jø nelaikyti broliais …“
Daug kas ðià J. Pilsudskio kalbà prilygino krokodilui, kuris,
prieð prarydamas gazelæ apsiverkiàs – ið jo akiø tariamai ima
riedëti aðaros, kuriø iðsiskyrimà paskatina skrandis.
J. Pilsudskiui ir jo „ðutvei“ Lietuvos dalies okupacija tebuvo
tik jo dvarelio þemiø ploto padidinimas. Tà okupantø virðininko
kalbà ir já patá, kaip ir visà imperialistinæ Lenkijà, tuomet ávertino þinomas lenkø teisininkas Mykolas Rëmeris savo laiðke Lenkijos virðininkui, kuriame jis raðë ið Kauno: „Skaitau, Pone, Tavo kalbà, sakytà Vilniuje. Perskaièiau jà Kaune. Iðkæsk, Pone, kà
Tau Lietuvos sûnus ir pilietis pasakys […]. Savo kalba, Pone, Tu
konstatavai, kad priklausai ne tik Lenkijos, bet ir Lietuvos istorijai, todël ne tik Lenkijai, bet ir Lietuvai priklauso Tavo veiksmai.
Todël istorijos akivaizdoje Tu turi atsakyti ir prieð Lietuvà […].
Tavo þodþiai negali bûti suprasti kitaip, kad Vilnius buvo lietuviø
ir Lietuvos iki mûsø, kol mes (suprask, lenkai) èia atvykome, ir
bus èia Lietuva, kad ir kà ástengtume èia daryti (arba kai ið èia
iðeisime). Kitais þodþiais, Vilnius – Lietuvos kûrinys ir sostinë yra
ir lieka tuo, kà sukûrë didþiulë kartø ir tautos valia: visos kitos
kombinacijos grius, visi spekuliatyvûs mëginimai sufabrikuoti kitokià Vilniaus prigimtá per prijungimo aktà, „Seimo“ nutarimà ir
t. t. sugrius kaip nevykæs ðiuolaikinis namas, ðiuolaikiniø lenkø
statytas dël pelno Varðuvoje ar tame paèiame Vilniuje. Nebus
mûsø – bus miðkas: Vilnius atgaus savo pozicijà, sugráð prie ryðiø
su Lietuva, kaip teisëta josios sostinë, jos sukurta [...]. Taèiau faktas, kad tai pasakyta Lenkijai minint Vilniaus atplëðimà nuo Lie47

tuvos ir dar iðkilmëse, kuriose paneigiama toji gili tiesa apie Lietuvà ir Vilniø, iðkilmëse, kurios vainikuoja lenkø tautiniø spalvø
atsiradimà virð Vilniaus, be to, pasakyta Lenkijos valstybës vadovo! O ðtai ir Tavo kalbos pabaiga, kurioje Tu sveikini [...], neturi
jokio loginio ir psichinio ryðio su pirmàja dalimi. Kaip galima laidotuviø aktà, kas yra giliausioji Vilniaus esmë, vadinti vardadieniu? [...]. Tavo kalbos, Pone, pabaiga, yra lietuviø iðdavystës aktas, paneigimas to, kà pats suvokei ir iðreiðkei pirmoje dalyje, yra
Tavo elgesio pasmerkimo aktas: iðkæsk, kad tai Tau sakau, Pone,
nes jeigu Tu pasakei tos kalbos pirmàjà dalá, Tu jau pasivadinai
lietuviu. Antràjà kalbos dalá galëjo pasakyti tik lenkas [...] ir jos
negalëjo sakyti lietuvis, kuris pasakë kalbos pirmàjà dalá [...]. Ir
ðtai ið lietuvio, patenkindamas Lenkijos valstybës vadovo pozicijà, savo kalbos pabaigoje Tu tapai lenku. Ir tuomet, neigdamas
tai, kà Tu iðreiðkei anksèiau, Tu dar tiesi rankà lietuviams, vadindamas juos broliais.
Pirmosios kalbos dalyje atrodë, jog esi jø brolis, taèiau pats
pabaigoje Tu tà brolybæ nutraukei. Kaipgi Tu nori, kad ranka bûtø priimta – juk Tu ne kà kita tuo minëjimu ðventei, o Vilniaus
atëmimà ið Lietuvos. Ar tai tinkamas aktas brolybei skelbti! [...]
Ir todël Tu, Pone, kuris buvai didingas, kurdamas nepriklausomà
Lenkijà ir kuris turëjai aukso ragà Lenkijà þygiui suburti, Lietuvos byloje esi silpnas ir amþiams nugalëtas. Tavo Rytø politika
turëjo þlugti ir Tavo didþiosios federacijos idëjos vykdymas – ne
aro skrydis, o nykðtuko trypèiojimai [...]. Tu atsistoji lietuviu, o
atsisëdi lenku. Pradedi aro skrydá, o trypèioji þeme kaip nykðtukas [...]. Viso darbo rezultatas – paprasèiausio Lenkijos nacionalizmo kûrinys. Tai ne Dmovskiø kûrinys, o .... arkivyskupø Teodorowicziø ir á juos panaðiø darbas, o Tu ar nori, ar nenori, esi jø
tarnas. Todël netinka Tau tie þodþiai, kuriuos sakei pirmojoje tavo Vilniaus kalbos dalyje, lietuvio þodþiai apie didþiàjà Vilniaus
dramà. Að, Pone, kovojau Tau vadovaujant dël Lenkijos nepriklausomybës. Kovojau tikëdamas, kad toji nepriklausomybë yra kelias
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ir á mano tëvynës Lietuvos nepriklausomybæ ir jos garantija [...].
Tavo veiksmai Vilniuje realizuoja Teodorowicziø spekuliacijas ir
tik prisidengia aro plunksnomis [...]. Sakau Tau tai, nes pats pasivadinai lietuviu, lietuviðku þodþiu kalbëjai, taigi bûsi teisiamas Lietuvos [...]. Kelias, kurá pasirinkai, veda tik prie paprasèiausio lenkø
nacionalizmo vieðpatavimo, mëginimø uþmuðti Lietuvà.“
Kaip teisingai raðë M. Rëmeris, J. Pilsudská ir visà jo klikà
turi teisti kaip karo nusikaltëlius, kaip lietuvybës naikinimo organizatorius ir vykdytojus Lietuvos teismas, tarptautinis teismas,
kaip kad buvo teisiami kiti budeliai – Hitleris ir jo pagalbininkai, Stalinas ir bolðevikø partija. Turëtø bûti uþdrausti ir lenkø
ðovinistø – okupantø þenklai, vëliavos.
Neþinoma pasaulyje valstybë, kuri saugotø savo okupantø
budeliø palaikus, o Lietuva tebesaugo J. Pilsudskio ðirdá vienoje
ið ðvenèiausiø lietuviø tautai vietø – Vilniuje, Rasø kapinëse. Ir
ta vieta yra tapusi lenkø ðovinistø, tebesvajojanèiø sulenkinti Lietuvà, lankomiausia vieta, nesantaikos tarp lietuviø ir lenkø kurstymo þidiniu. Tokias mintis lyg patvirtina ir vos ne kasdienà prie
to betono luito su ábetonuota jame Lenkijos diktatoriaus ðirdimi
besilankantys lenkai, jø turistø ir maldininkø grupës, iðkëlusios
daþnai ir Lenkijos vëliavas bei herbus, giedanèios Lenkijos himnà, pamaldþiai lyg apie koká ðventàjá kalbanèios apie J.Pilsudská,
jo þmonà, apie tai, lyg Vilnius buvæs tik lenkø miestas.
Po savotiðkø pamaldø prie to lietuviø tautos ir jos Nepriklausomybës budelio apeinami Rasø kapinëse palaidotø lenkø veikëjø kapai. Taèiau ðio raðinio autoriui, kaip ir daugeliui kitø, nëra
tekæ matyti, kad lenkø grupës bent stabteltø prie dr. J. Basanavièiaus ar kito lietuviø tautos ar nepriklausomos Lietuvos kûrëjo
paminklo; neteko girdëti, kad jiems gidai paaiðkintø, kaip lenkø
imperialistai buvo okupavæ Vilniø ir beveik visà Rytø Lietuvà ar
pan. Prieðingai, daþniausiai atvykëliams ar vietos „viðtgaidþiams“
(tiems, kurie, bûdami lietuviai, vadino ir vadina save lenkais) aiðkinama, kad tas kraðtas nuo amþiø tik lenkams tepriklausæs ir
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pan. Toká áspûdá dar mëginama sustiprinti ir tuo, kad prie Rasø
kapiniø yra ásitaisæ tik lenkiðkos literatûros pardavëjai, tik lenkø
davatkos su lenkiðkais ðventukais.
Lenkija turëtø jausti gëdà, kad savo Vavelyje greta karaliø ir
didikø palaikø saugo savo vado J. Pilsudskio palaikus be ðirdies
ir smegenø (jie buvo perduoti mokslininkams iðtirti). Kadangi
pats J. Pilsudskis skelbësi esàs lietuvis, tad tik lietuviø tauta ir
turi nuspræsti, kiek jis vertas prisiminti Lietuvoje. O kadangi
nemaþai daliai lenkø jis – didvyris, tad tegu jie ir iðsiveþa tà savo
didvyrá á Lenkijà, dël kurios jis tiek daug blogo lietuviø tautai ir
Lietuvai yra padaræs.
Nemaþai kas dël lenkinimo ir okupacijos kaltina ir lenkiðkàjà
Katalikø baþnyèià, jos kunigus ir vyskupus, neretai palygindami
juos su sovietmeèio bolðevikais ir kagëbistais, turëjusiais iðlaikyti
„vieningà“ ir rusiðkà SSRS. Ta dvasininkija siena stojo uþ „nedalomà“ Lenkijà (su ájungta sulenkinta Lietuva), nors kadaise formaliai lyg federacine buvusià valstybæ. Ir tai lëmë, kad Lenkijoje
hierarchais popieþiai skyrë valstybës valdovø ir ponø siûlymu
daþniausiai jø sûnelius ar kitus artimus giminaièius, neretai tuos,
kurie popieþius apdovanodavo gausesnëmis dovanomis.
Postai Baþnyèios hierarchijoje buvo taip pat perkami ar parduodami kaip ir mokslo, kariniai laipsniai ir vardai, kaip ir luominiai titulai. Lenkijoje ta prekyba turëjo tik vienà apribojimà:
perkantysis dar daþniausiai turëjo bûti lenkas. Ir to mato laikytasi visà laikà. Kai J. Pilsudskis atvyko á J. Þeligoskio armijos okupuotà Vilniø, tai susipaþinæs su jame dirbanèiu vyskupu J. Matulaièiu (Matulevièiumi) savo patarëjams nurodë: kadangi vyskupas ne lenkas, o lietuvis, bûtina, kad jis greièiau paliktø Vilniaus
vyskupijà.
1925 m. Lenkijos pasiraðytame konkordate su Vatikanu buvo nurodyta, kad vyskupai ir kiti hierarchai privalo prisiekti Lenkijos valdþiai, kad vykdys jos politikà. Tai lyg irgi patvirtina tas
kalbas, kad Lenkijos Katalikø baþnyèia prilygo valstybæ valdan50

èiajam luomui. Tiesa, „socialistinëje Lenkijoje“ hierarchai jau nebegalëjo bûti valdþios árankiai.
Kaip matyti ið kai kuriø ðaltiniø, lenkø Katalikø baþnyèios hierarchai ir Popieþius nulëmë, kad Lenkijos karalienei Jadvygai vyru buvo parinktas Lietuvos Didysis kunigaikðtis senbernis Jogaila. Ir parinktas todël, kad pamatë, jog pasinaudojusi Lietuva ne
tik pati sustiprës, bet ir pelnys popieþiø malonæ, kaip jos krikðtytoja, nors Lietuva jau ir paþino krikðèionybæ nuo karaliaus Mindaugo laikø, nors didesnë dalis kunigaikðtysèiø jau buvo apsikriðtijusios – tik Rytø krikðèioniø baþnyèiose (staèiatikiø).
Popieþiams ir jø valios vykdytojams – kryþiuoèiams ir kalavijuoèiams buvo svarbu ne tiek dar pagonys prûsai ir lietuviai, o
rytø slavø tautos, atitekusios Popieþiaus prieðininkui Konstantinopolio patriarchui. Bet kadangi didelë dalis tø Rytø slavø tautø
priklausë Lietuvai, tai ir pirmiausia jà reikëjo sunaikinti.
Susidûrus su didvyriðku lietuviø pasiprieðinimu ir buvo nuspræsta nugalëti Lietuvà „taikiai“ – paverèiant jà klusnios popieþiams Lenkijos provincija, uþdëjus ant Jadvygos vyro galvos Lenkijos karûnà, nors ir toliau paliekant visà valdþià Baþnyèios hierarchø ir lenkø ponø rankose.
Tarp didþiausiø klaidø, kurias padarë Lietuvos valdovai, sudarydami tà vedybiná sandërá, buvo sutikimas leisti lenkø kunigams ir vienuoliams, nemokantiems lietuviðkai, kurtis Lietuvoje, suteikus jiems teisæ steigti ir mokyklas. Kituose kraðtuose Kristaus mokslas skleistas vietiniø tautø kalbomis. Lietuvoje atvirkðèiai – patys lietuviai pradëti versti iðmokti svetimðaliø misionieriø kalbà, jiems paskelbus, kad lietuviø kalba – tai pagoniø kalba
ir ja kalbantieji yra prakeikti.
Kitose ðalyse krikðèionybë plito kaip vargðø religija, teisingumo
gynëja, o Lietuvoje – kaip karaliaus ir kunigaikðèiø, kaip „ponø
tikëjimas“ (nesikrikðtijantys þiauriai bausti) . Be to, visiems atëjûnams kunigams, vyskupams Lietuvos valdovai skyrë daug þemës ir jai apdirbti valstieèiø. Taip ið karto Katalikø baþnyèios
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„piemenys“ tapo galingais feodalais, savo turtais neretai pralenkiantys ir didikus, jau nekalbant apie bajorus. O ir tapti tuo
„piemeniu“, kaip minëta, galëjo pirmiausia lenkai ar bent lenkiðkai mokantys ir jau priklausantys „valdanèiøjø luomui“.
Lenkinimà skatino pirmiausia Gniezno arkivyskupija, kuriai
pagal karaliaus ir Popieþiaus valià buvo priskirtos ir naujos Lietuvos vyskupijos – Vilniaus ir Þemaièiø, o ir jø kapitulø nariais
buvo paskirti ið Lenkijos atvykæ dvasininkai.
Taip dël Lietuvos valdanèiøjø abejingumo, nesuvokimo savo
kalbos ir kultûros, savo kalbos puoselëjimo svarbos ir krikðèionybë lietuviams tapo ne jø kultûros, jø mentaliteto ugdymo, o lietuvybës þlugdymo religija. Ypaè lenkø vadinamieji apaðtalai lietuviø
apkrikðtijimà siejo su jø sulenkinimu, „vieningos“ sukûrimu Lenkijos. Ið knygoje pateikiamø vyskupø sàraðo, jø biografijø matyti,
kad tik vienas kitas pateisino savo, kaip ganytojo pareigas.
Tarp Þemaièiø tokiø vyskupø pirmiausia minëtinas ið lietuviø valstieèiø kilæs Motiejus Valanèius, organizavæs spaudos
draudimo metais lietuviðkos spaudos leidybà Prûsuose, jos slaptà
platinimà po Lietuvà – tai buvo bene pirmas kartas istorijoje,
kai ðimtai lietuviø valstieèiø ir bernø buvo prisiëmæ mirtinai pavojingà knygneðiø darbà.
Daug ko lenkø okupantø engiami lietuviai vylësi ir ið 1918 m.
pabaigoje Vilniaus vyskupu paskirto Jurgio Matulaièio. Bet jis
stengës átikti tik lenkams, o ne paremti lenkø persekiojamus lietuvius, vengë dalyvauti lietuviø veikloje ir beveik nieko nedarë,
kad pamokslai bûtø sakomi lietuviðkai, kad Vilniaus kapituloje
nebevieðpatautø ðovinistinë lenkø dvasininkija, kad bûtø leidþiamos lietuviðkos maldaknygës, o vaikai katekizmo mokomi lietuviðkai ir pan. Taèiau ir pataikaudamas, skelbdamas, kad jis nesikiðàs á politikà (ið tikro á okupantø lenkø vykdomà smurto politikà prieð lietuvius), nepelnë okupantø lenkø meilës ir daugeliu
atvejø jø buvo niekinimas, vadintas „lietuviðku chamu“. Dël to
savo nekovingumo, rûpinimosi tik Baþnyèios reikalais ir tariama
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santarve tarp „aveliø“ vyskupas J. Matulaitis netapo antruoju
M. Valanèiumi ir po ðeðeriø metø (1925 m.) slapta, në lietuviø,
në lenkø nepalydëtas paliko Vilniaus vyskupijà ir iðvyko á Vatikanà. Ten remiamas lenkø klerkø Popieþiaus buvo paskirtas arkivyskupu, parengë Lietuvos konkordatà su Vatikanu, rûpinosi
vienuolijø Lietuvoje ir iðeivijoje steigimu. Dël staigaus apendicito uþdegimo ir nepavykusios operacijos 1927 m. pradþioje mirë,
palikdamas pirmiausia lenkuose atminimà kaip ypaè gero, nuolankaus jiems lietuvio. Tad ir vos iðrinktas Popieþiumi lenkas Jonas Paulius II Romoje 1987 m. birþelio 28 d. paskelbë arkivyskupà Jurgá Matulaitá palaimintuoju.
Tai, kad lenkø dvasininkai turëjo Vatikane ypatingà, sprendþiamà balsà, galima pajusti ne tik ið kandidatø á „palaimintuosius“ ir „ðventuosius“ parinkimo, skelbimo, bet ir ið Lietuvos
valstybingumo ir panaðiø klausimø sprendimo Vatikane. To pavyzdys ir Vytauto Didþiojo karûna: lenkø ponus ir hierarchus gàsdino Vytauto Didþiojo sprendimas karûnuotis ir tuo paèiu atskirti Lietuvà nuo Lenkijos ir nuo jos baþnytinës provincijos, nuo
pavaldumo Lenkijos ponams ir Baþnyèiai.
Lenkijos hierarchai ir ponai, pritariant Popieþiui, negalëdami nieko kito padaryti, ryþosi pagrobti á Lietuvà veþamà Lietuvos karaliui karûnà. Karalius Vytautas Didysis mirë taip ir nebesulaukæs naujai pagamintos. Lietuva ir toliau liko kunigaikðtyste, nors ir Didþiàja, ir toliau su lenkø valdoma Katalikø baþnyèia, o popieþiai kaip visada buvo toli ir girdëjo tik tai, kà persakydavo tarnai. Tad ir në vienas popieþiø taip ir neiðgirdo lietuviø pagalbos ðauksmo dël lietuviø kalbos, lietuviðkø mokyklø persekiojimø, dël nuoþmaus lenkø kunigø ir vyskupø vykdomo lenkinimo, draudimo baþnyèiose, ypaè Rytø Lietuvoje, lietuviðkai
sakyti pamokslus, net poteriø, katekizmo lietuviðkai mokyti. Pavyzdþiui, kai 1893 m. lapkrièio mënesá rusø þandarai þiauriausiai
susidorojo su Kraþiø baþnyèios gynëjais, buvo kreiptasis paguodos á Popieþiø (kaip prieð tai 1886 m. ir dël Kæstutaièiø baþnyèios
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gynëjø), jokio atsakymo nesulaukta. Kaip nesulaukta ir dël nuoþmiausio lenkinimo per baþnyèias. Tik vëliau paaiðkëjo, kad lietuviø laiðkai popieþiø nepasiekdavo, nes jø kanceliarijoje ásitaisæ
lenkai dvasininkai darë viskà, kad popieþiai apie lietuvius tebegalvotø kaip prieð daugelá ðimtmeèiø, manytø, kad tik lenkø dëka jie negráþta pagonybën. Tà melà bûtø atskleidusi þinia, kad
net paprasti þemaièiø valstieèiai kovoja ir þûva dël katalikø baþnyèiø iðsaugojimo, nors lenkø kunigai draudþia ir persekioja lietuviðkai besimeldþianèius.
Apie ypatingà lenkø dvasininkø kordonà prieð lietuvius Vatikane galutinai buvo suþinota Pirmojo pasaulinio karo metais, kai
JAV lietuviø bendruomenë daug kartø raðë Popieþiui, kad jis pasaulio katalikø baþnyèiose paskelbtø „Lietuviø dienà“ – uþ lietuviø
tautà, uþ Lietuvà maldos ir aukos dienà. Bet atsakymo nesulaukdavo. Taèiau kai 1917 m. Rusijos dûmos narys M. Yèas drauge su
Rusijos pasiuntiniu Vatikane pradëjo domëtis, kodël Popieþius net
neatsako á praðymus paskelbti „Lietuviø dienà“, tik tada paaiðkëjo, kad jokio lietuviø praðymo Popieþius nematæs – lenkai ið kanceliarijos neperdavæ. Po to Popieþius gana greitai – 1917 m. vasario
17 d. paskelbë pasaulio katalikø baþnyèiose „Lietuviø dienà“.
Nepaisant lenkø kunigø ir vyskupø intrigø, tà dienà JAV ir
kitø ðaliø baþnyèiose laikytos pamaldos uþ lietuviø tautà ir Lietuvà, darytos rinkliavos. Tik lenkø kunigai ir tuomet vyskupà pavadavæs Vilniaus vyskupijos valdytojas K. Michalkevièius
(Michaùkiewicz) nutylëjo visose jo valdomose Rytø Lietuvos parapijose apie Popieþiaus paskelbtà tokià Lietuviø dienà. Negana
to, tà dienà lenkø kunigai ðovinistai, vadovaujami minëtojo vyskupijos valdytojo, áteikë Vilniuje okupacinei vokieèiø valdþiai savo
pasiraðytà (60 lenkø kunigø) reikalavimà, kad Vilnius ir jo kraðtas bûtø prijungtas prie vokieèiø ir austrø imperatoriø sukurtos
(1916 11 05) Lenkijos karalystës, nes, girdi, tas kraðtas, kaip ir
visa Lietuva, tik lenkams ir Lenkijai tepriklausàs. Dar reikalavo, kad vokieèiai ásakytø, kad visose Lietuvos baþnyèiose bûtø
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giedamas lenkø himnas „Boýe, coú Polskæ“. Tas lenkø kunigø akiplëðiðkumas nepatiko ir vokieèiams ir jie Vilniaus vyskupijos valdytojà kun. K. Michalkevièiø buvo keletui savaièiø pasiuntæ á benediktinø vienuolynà Vokietijoje.
Daugiausia dël to, kad Lietuvoje krikðèionybës skelbimas buvo atiduotas beveik vien á lenkø ðovinistø misionieriø rankas, steigiamos katalikø baþnyèios, klebonijos netapo ðviesos þidiniais.
Tai liudija, sakysime, ir net 1579 m. Popieþiaus vizitatoriaus T. Pekulo ataskaitos ið kelionës po Þemaièiø vyskupijos parapijas, ið
jo ataskaitø matyti, kad niekur jis nerado prie baþnyèiø veikianèiø mokyklëliø, nematë didesnio pamaldumo, o visi surasti kunigai daþniausiai buvæ svetimðaliai, girtuokliai ir mergininkai, smukliø savininkai ar þydø smukliø lankytojai.
Ne kà geresná vaizdà 1595 m. pateikia ir kitas Popieþiaus pasiuntinys – vizitatorius vyskupas A. Kumulëjus, kuris apie Vilniaus
vyskupijà Popieþiui Klemensui VIII raðo: „[...] matëme daug baþnyèiø, netekusiø savo valdytojø; radæ prie kai kuriø baþnyèiø kunigus, pastebëjome, kad jie, nemokëdami lietuviø kalbos, baþnyèioms ir þmonëms buvo visai nenaudingi; dël jø (kunigø) stokos
ir dël jø nemokëjimo kalbos þmonës yra ne tik be jokio iðganymui reikalingo pamokymo ir be ðventø sakramentø, bet net nepaþásta tø sakramentø ir paties Dievo, gyvena kaip neiðmintingi
gyvûnëliai, daugelis jø kûdikëliø mirðta be krikðto…“
Neatneðë lietuviø tautai didesnës ðviesos ir kovoti su protestantizmu, su „eretikais“ Vilniuje ir kitose vietose ákurdintieji jëzuitø ordino vienuoliai. Ir jø Vilniuje ákurta akademija (universitetas), neskaitant mokslo tiriamøjø darbø, ne kà teprisidëjo
prie platesnio ðvietimo, nes didþioji dauguma jo profesûros buvo lenkø dvasininkai ar pasamdytieji ið kitø ðaliø. Universitetas
buvo tapæs savotiðka lenkinimo spartinimo institucija Lietuvoje.
Lietuvoje ásikûrus jëzuitams, staiga Lietuvoje lyg pradëjo raganos veistis. Prasidëjo jø „medþioklës“ ir teismai, daþnai jëzuitams pirmininkaujami (nors në vienas Lietuvos Statutas nepri55

paþino raganavimo). Ir taip vyko, iki buvo áveiktas protestantizmas Lietuvoje.
Beveik ðimtmetá trukusi „raganø medþioklë“ pasëjo tarp þmoniø iki tol neregëtà prietaringumà, ðnibþdëtasi apie visur tykanèias raganas, kerëtojus, sulindusius net á artimiausius þmones velnius ir baimæ, kad kiekvienu momentu gali bûti suimtas, kankinamas ir net nuþudomas, jei nepaklausys ponø, jei nevykdys kunigø nurodymø. Tik 1752 m. vyskupas A. D. Tiðkevièius paskelbë, kad Popieþiaus nurodymu turi bûti baigtas raganø gaudymas,
kankinimas ir þudymas. Ir nuo to laiko teismø knygose nebëra
duomenø apie raganas ar velnio apsëstuosius.
Áveikus protestantizmà lyg ir liovësi doriems katalikams, ypaè
seneliams ir vaikams, rodytis ir ðventieji bei ðventosios, ypaè þemëse, kurias katalikai norëjo atimti ið protestantø ar staèiatikiø.
Tiesa, Lietuvoje neásigalëjo inkvizicija, kaip Ispanijoje ar kitose Vakarø ðalyse. Þinomas bene vienas jos veiklos atvejis. Tai
susidorojimas su buvusiu jëzuitø vienuoliu, LDK Vyriausiojo tribunolo nariu Kazimieru Leðèinskiu (g. 1634 m. kovo 4 d.). Pretekstas buvo jo 1687 m. paraðyta knyga „Apie Dievo nebuvimà“
(„De non existenta Dei“), taip pat tai, kad jis kritikavo Katalikø
baþnyèios hierarchus dël turtø grobimo, savanaudiðkumo. Dël viso
to Vilniaus vyskupas K. K. Bþostovskis (Brzostowski) organizavo jo suëmimà. Vyskupas ið pradþiø laikë „eretikà“ savo kalëjime, tardë. Bet nesulaukæs ið tardomojo prisipaþinimo, kad bendrauja su velniais ir raganomis, iðsiuntë á Varðuvà, kur lenkai ir
ávykdë savo „teisingumà“ (1689 03 04): pirma nukirto galvà, po
to sudegino jà kartu su kûnu, o pelenus iððovë ið patrankos. Po to
kunigø ir vyskupø komisija, nuvykusi á jo dvarelá netoli Naugarduko, viskà sudegino, baudþiauninkams ásakë sulyginti buvusià
sodybvietæ su þeme ir uþsodinti miðku, kad niekas niekada nesurastø ir vietos, kur tas „velniø tarnas“ gyveno.
Tais metais ir á „mokslingiausià“ pretendavusio jëzuitø ordino nemaþa dalis nariø, kaip ir lenkiðkoji kunigija, nepasiþymëjo
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didesne dora ar noru ðviesti, bet tik noru turtëti – svetimðaliai
jëzuitai visur nukonkuravo net þydus pagal smukliø skaièiø. Vien
Vilniaus vyskupijoje 1629 m. jëzuitai turëjo per 440 karèemø ir
„ðinkø“, kuriuose þmonës girdyti degtine, alumi ir kt.
Kaip kiti vienuoliai, kaip klebonai ir vyskupai, jëzuitai irgi nesirûpino, kad Vilniaus akademijoje, kunigø seminarijoje mokytøsi daugiau lietuviø. Prieðingai, bûdavo sudaromos sàlygos, kad
„vietiniø“ maþiau ástotø, pareikalavus ið jø gerai mokëti lenkiðkai, bûti kilusiems ið bajorø ar didikø ir pan. Net XIX a. pabaigoje Seinø, Vilniaus, o ið dalies ir Þemaièiø kunigø seminarijose
lietuviai seminaristai lietuviðkas knygas skaitë tik slaptai, gresiant
uþ tai net iðvarymu ið seminarijos. Kuo maþiau lietuviø seminaristø, kuo maþiau lietuviø kunigø, tuo lenkø dvasininkija sëkmingiau galëjo varyti savo juodà lenkinimo darbà.
Lenkø ponai ir hierarchai ypaè daug pastangø dëjo, kad vyskupais Lietuvoje bûtø skiriami tik lenkai ar sulenkëjæ antilietuviðkø nuostatø ir lietuviðkai nemokantys veikëjai. Ið ðioje knygoje nurodomø daugiau kaip 40 Vilniaus vyskupø tik vienas buvo lietuvis – Jurgis Matulaitis, taèiau, kaip raðyta, nepakankamai dràsus ir ryþtingas tokioms pareigoms lenkø ðovinistø valdomoje Baþnyèioje.
Menkai tëra iðlikæ duomenø apie pirmuosius vyskupus Vytauto Didþiojo laikais. Taèiau kadangi vyskupais daþniausiai buvo skiriami tik valdovø, didikø vaikai, tai jie jau nuo vaikystës ir
auklëti tokiai tarnystei, daþniausiai lenkø kunigø – mokytojø. Tik
bene vienintelis vyskupas I. J. Masalskis rûpinosi ir lietuviø ðvietimu, mokytojø rengimu ir kûrë planus atkurti Lietuvos valstybës savarankiðkumà. Taèiau jis buvo lenkø Varðuvoje nuþudytas. Daugiau archyviniuose ir literatûriniuose ðaltiniuose nepasisekë rasti duomenø apie kitus Vilniaus vyskupus, kurie bûtø tarnavæ ne Lenkijai ir lenkams, o Lietuvai ir lietuviams.
Ypaè nuoþmiu antilietuviðkumu buvo persunkta ir paskutinio ið ðioje knygoje apraðomø Vilniaus vyskupo (vysk. J. Matulai57

èiui pabëgus) Romualdo Jalbþykovskio (Romuald Jaùbrzykowski),
savotiðko lenkø faðisto, veikla,
þiûrëjusio á savo „aveles“ – lietuvius tik kaip á padarus sulenkinimui ir lenkø galios didinimui. Tuo
tikslu lenkø kunigai lenkino ir lietuviø pavardes metrikuose. Vyskupo R. Jalbþykovskio ásakymu
Vilniaus ir jo kraðto baþnyèiose
buvo pradëta ir po ðventøjø paveikslais ir statulomis lotyniðkus
uþraðus keisti lenkiðkais, o Vilniaus Auðros Vartø Marija perkrikðVyskupas
tyta á „Lenkijos karalienæ“.
Romualdas Jalbþykovskis
Kiek maþiau ðlëktiðkoji lenkø
katalikiðkoji dvasininkija tepajëgë ásigalëti Þemaièiø vyskupijoje
ir pirmiausia dël to, kad to kraðto þmonës kur kas atkakliau prieðinosi tiek lenkinimui, tiek rusinimui, nuo seno buvo menkiau
uþguiti bajorø, dvarininkø ir baþnytiniø feodalø (klebonø, vyskupø), geriau paþino M. Lietuvoje ásigaliojusià kur kas demokratiðkesnæ, „lietuviðkesnæ“ protestantø baþnyèià ir dràsiau negu Rytø
Lietuvos þmonës vertë „nuo sostø“ per daug ponauti ëmusius
pasaulietinius ar Baþnyèios feodalus.
Sulenkintos Katalikø baþnyèios veikla Lietuvoje puikiai parodo, kokià þalà Tautai ir jos valstybingumui gali padaryti svetimðalë dvasininkija, tapatinanti religijà su politika, su savo tautos ir valstybës interesais, su tariama savo tautos ypatinga misija kitai tautai ir valstybei.
„Lenkiðkoji pagonybë“ – katalikybë padarë lietuviø tautai ir
jos valstybei tiek, kiek nepajëgë padaryti nei totoriai – mongolai,
nei kalavijuoèiai su kryþiuoèiais, nei rusai ar vokieèiai – ji su „brolybës skraiste“ per keletà ðimtmeèiø sunaikino Lietuvos valstybës
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savarankiðkumà ir prie praþûties ribos buvo nustûmusi paèià jos
sukûrëjà – lietuviø tautà. Ne veltui Biblijoje þydai skelbësi „iðrinktàja tauta“ – tokia turi jaustis ir kovoti dël savo interesø kiekviena
tauta, tik savo kalba melsdamasi ir garbindama Aukðèiausiàjá.
Kad galingoji Lietuvos valstybë þlugo, o jos sukûrëja – lietuviø tauta buvo nustumta ant praþûties ribos, ypaè didelë kaltës
dalis tenka lenkø Katalikø baþnyèiai, tapusiai lenkø ðovinistinës valdþios politikos árankiu.
Visai apie kitoká Katalikø baþnyèios vaidmená galima kalbëti
nepriklausomoje Lietuvoje („Kauno Lietuvoje“), kurioje buvo
stengiamasi iðsivaduoti nuo lenkø arkivyskupø diktato, o parapijose – nuo lenkø kunigø siautëjimo. Apgynusioje savo Nepriklausomybæ Lietuvos dalyje, atribotoje demarkacijos linijos nuo
lenkø uþgrobtosios Vilniaus vyskupijos, nepriklausomoje Lietuvoje liko 5 dekanatai su 63 baþnyèiomis, 82 kunigais ir 220 000
tikinèiøjø. Jie buvo sujungti á Kaiðiadoriø vyskupijà, vyskupu paskyrus okupantø lenkø ið Vilniaus iðvytàjá kan. Juozapà Kuktà
(1873–1942). Vyskupijai dar priskirti Alytaus, Giedraièiø, Merkinës, Molëtø, Saldutiðkio, Stakliðkiø, Ðirvintø, Þasliø, Þieþmariø dekanatai.
Þemaièiø vyskupija kiek vëliau buvo padalyta á keletà naujø:
Kauno metropolinæ arkivyskupijà, valdomà arkiv. J. Skvirecko
(1873–1959). Jai priskirti Joniðkio, Kauno, Këdainiø, Krakiø, Raseiniø, Ðiauliø, Ðiluvos, Ukmergës, Veliuonos ir Þeimiø dekanatai su 430 000 katalikø; Telðiø vyskupijà, valdomà vysk. Justino
Staugaièio (1866–1943) su Alsëdþiø, Kaltinënø, Kurðënø, Palangos, Rietavo, Sedos, Skuodo, Ðvëkðnos, Tauragës, Telðiø, Varniø
ir Viekðniø dekanatais, turinèiais 378 000 katalikø; Panevëþio vyskupijà, kurios vyskupu paskirtas Kazimieras Paltarokas (1875–
1958). Jai priskirti Anykðèiø, Birþø, Kupiðkio, Panevëþio, Pasvalio, Raguvos, Rokiðkio, Ðeduvos, Utenos ir Zarasø dekanatai su
400 000 katalikø; lenkams uþgrobus Seinus ir didþioji jos vyskupijos dalis liko okupantø rankose. Lietuvos kariuomenës apginti
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nuo okupantø Bartininkø, Garliavos, Kalvarijos, Leipalingio, Marijampolës, Kudirkos Naumiesèio, Panemunës, Prienø, Seirijø,
Simno, Ðakiø, Vilkaviðkio dekanatai, turintys 330 000 tikinèiøjø,
buvo sujungti á naujai ásteigtà Vilkaviðkio vyskupijà, kurios vyskupu paskirtas Antanas Karosas (1856–1947), o jo pagalbininku
vysk. Meèislovas Reinys (1884–1953).
1927 m. rugsëjo 27 d. buvo pasiraðytas konkordatas su Vatikanu ir po 667 m. Popieþius pripaþino Lietuvà atskira baþnytine
provincija. Tiesa, apie tai, kad karaliaus Mindaugo laikais tokia
jau buvo pripaþinta, neuþsiminta.
Pirmà kartà daugiau kaip per 600 metø katalikybës istorijà Lietuvoje Baþnyèia tapo lietuviø tautos ir jos sukurtos
nepriklausomos Lietuvos dalimi, o ne, kaip ypaè Rytø Lietuvoje, prievartos, lietuviø nutautinimo, svetimos kalbos ir kultûros ágyvendintoja ir gynëja. Þinoma, tai nesakytina apie visà
katalikø dvasininkijà. Taèiau kadangi ði knyga skirta tik lenkø
ir jø dvasininkijos antilietuviðkai, prieð Lietuvos valstybæ nukreiptai veiklai, tai kai kam ir gali susidaryti nuomonë, kad
tokios politikos vykdymas buvo bûdingas ir lietuviðkajai katalikø dvasininkijai. Nieko panaðaus. Buvo deðimtys lietuviø kunigø, kurie ir lenkø okupuotoje Rytø Lietuvoje kovojo ne tik
su lenkø civiline, bet ir baþnytine valdþia, su jos vykdomu nuoþmiu lenkinimu, su lietuviðkø pamaldø ir vaikus mokyti lietuviðkai katekizmo draudimu.
Apie savos, lietuviðkos Katalikø baþnyèios ir jos dvasininkijos
vaidmená lietuviø tautos ir nepriklausomos Lietuvos gyvenime
bus dar raðoma kituose knygos „Juodieji Lietuvos istorijos puslapiai“ tomuose, taèiau norëtume priminti, kad ir didþiulëmis lietuviø katalikø dvasininkijos pastangomis tarpukario nepriklausomoji
Lietuva buvo tapusi ne tik viena labiausiai iðsimokslinusiø ir tautiðkai susipratusiø þmoniø valstybë. Buvo iðugdytas tvirtø ne tik
religiniø, bet ir tautiniø nuostatø lietuvis, kurio per 50 m. nepajëgë áveikti okupantai.
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Ir tais okupacijø metais daug lietuviø katalikø dvasininkø
buvo pavyzdys, kaip reikia dirbti ir kovoti dël Tikëjimo, Tautos
ir jos nepriklausomos valstybës atkûrimo. Jau pirmaisiais SSRS
okupacijos metais 25 lietuviai kunigai buvo suimti ir uþdaryti á
kalëjimus, 16 nuþudyti karo pradþioje. Deðimtys lietuviø kunigø
gelbëjo þydus nuoþmiais naciø okupacijos metais, dalyvavo antinacinëje kovoje. Sovietø okupacijos metais jau apie 300 lietuviø
kunigø buvo nuþudyti, kalinti, iðtremti á Sibirà. Buvo suðaudytas
Telðiø vyskupas Vincentas Borisevièius, kalëjimuose nukankintas arkivyskupas Meèislovas Reinys, daugelá metø kalinti arkivyskupas Teofilis Matulionis, vyskupai Pranciðkus Ramanauskas,
Julijonas Steponavièius, kovodamas partizanø bûryje þuvo kun.
Justinas Leleðius ir kiti.
Tarp pirmøjø kovotojø prieð okupantus, prieð jø ideologijà
buvo lietuviø katalikø dvasininkija, ji tokia pat liko ir disidentinës kovos prieð okupantus metais. Lietuviai kunigai vieninteliai
ið okupuotø kraðtø buvo ákûræ Tikinèiøjø teisiø gynimo komitetà,
leido pogrindyje þurnalà „Lietuvos katalikø kronika“ ir kai kuriuos kitus leidinius (1979 m. Lietuvoje pogrindyje jø ëjo 15 pavadinimø). Ryðkius puslapius lietuviø tautos kovos dël Laisvës ir
Tikëjimo istorijoje áraðë kunigai: Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevièius, Juozas Zdebskis, Karolis Garuckas, Vincentas Vëlavièius, Alfonsas Keina, Bronius Laurinavièius, Vytautas Vaièiûnas
ir daugelis kitø. Kalëjimuose ir lageriuose daugelis jø praleido
didesnæ savo gyvenimà dalá. Mûsø tautos sàþine vadinamas kun.
Alfonsas Svarinskas. Jis dar 1946 m. kagëbistø buvo areðtuotas ið
Kauno kunigø seminarijos uþ partizanø rëmimà. Kalëjime jis
1954 m. kalinio vyskupo Prano Ramanausko áðventintas kunigu.
1956 m. sugráþæs á Lietuvà, nepaisydamas grasinimø ir persekiojimø, kovojo dël tikinèiøjø teisiø, dël lietuvybës ir Lietuvos. 1982 m.
kunigas vël kagëbistø buvo suimtas ir nuteistas 7 m. kalëjimo ir
3 m. tremties. Á laisvæ iðëjo jau tik Lietuvai iðsikovojus Nepriklausomybæ.
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Tokiø kunigø kaip A.
Svarinskas gyvenimas ir
kova, jø spausdintas ir ið
sakyklø skelbtas þodis
teikë stiprybës ir tikëjimo
Tautos ir Lietuvos rytdiena, Tiesos ir Teisingumo
pergale. Jei tokie Katalikø baþnyèios dvasininkai
kaip nepriklausomoje
Lietuvoje, kaip kovose
prieð naciø ir bolðevikinius okupantus bûtø buvæ nuo Vytauto Didþiojo
laikø, jei lietuviø tautos
valdantieji ir Lietuvos
valdovai bûtø suvokæ savo „valstybinës“ religijos
(kaip suvokë lenkø, ruLenkijos imperializmà smerkianti
sø, vokieèiø ir daugelio
karikatûra, iðspausdinta nepriklausomos
kitø tautø ir valstybiø
Lietuvos spaudoje. Ið kn.: Jacek Kieùpiñski,
Adam Luks, Radosùaw Rzeszotek „Pogoñ za
valdovai) svarbà ir neleiLitwà“. Warszawa, 2010. P. 28.
dæ atëjûnams lenkams ir
kitiems valdyti vyskupijø ir parapijø, ðvietimo ir studijø, mokslo ir valstybës institucijø, Lietuvos istorija, kaip ir visos Europos
istorija, bûtø buvusi visai kitokia, kaip ir lietuviø tautos reikðmë
civilizacijos istorijai.
Rytø Lietuvoje per visà lenkø okupacijà sulenkintos Katalikø baþnyèios vyskupai, kunigai dirbo ranka rankon su okupantø policininkais, saugumu, karininkija, su Varðuvos paskirta valdininkija, teismais ir ágyvendino nuoþmiausià lietuvybës naikinimo politikà. Tas savo broliø kanèias sekë nepriklausoma Lietuva, taèiau dël didþiøjø valstybiø egoizmo ir abejingumo maþie62

siems, dël deðimteriopai menkesnës kariuomenës uþ agresoriø
lenkø Lietuva tik galëjo stebëti ir skelbti pasauliui apie okupantø nusikaltimus, laukti, kai atplëðtoje lietuviø sostinëje vël suplevësuos Lietuvos Trispalvë.
Daugelyje nepriklausomos Lietuvos miestø, miesteliø, parapijø, taip pat uþsienyje, kur daugiau lietuviø gyventa, buvo ásikûrusios Vilniui vaduoti sàjungos organizacijos. Tas laisvøjø tautieèiø dëmesys teikë stiprybës kovojantiems su okupantais lenkais Vilniaus ir jo kraðto lietuviams.
Taèiau nors ir ëjo laikas, bet Lietuvai vis nesusidarë palankesniø sàlygø iðvaduoti nuo okupantø lenkø savo sostinæ Vilniø.
Labai átempti buvo pasidaræ santykiai su hitlerine Vokietija dël
Klaipëdos kraðte areðtuotø ir teisiamø vokieèiø nacistø partijos
veikëjø. Lietuva pirmoji pasaulyje organizavo teismà Kaune prieð
nacistus ir daug jø nuteisë. Todël hitlerinë Vokietija atsisakë pirkti
ið Lietuvos maisto produktus.
Nerimà këlë ir tai, kad lenkai ëmë bièiuliautis su SSRS, su
Stalinu (1932 m. vasarà pasiraðius Nepuolimo sutartá); nuo 1934
m. Lenkijos diktatorius J. Pilsudskis vis labiau ëmë laiþytis ir su
Hitleriu. Spauda raðë, kad jiedu net slapta sutaræ, jei Lietuva ir
toliau taip „áþûliai“ elgsis – nepaleis nacistø ir atsisakys toliau
bendrauti su Lenkija (Lietuva reikalavo gràþinti okupuotàjá Vilniø ir jo kraðtà ir pripaþinti Lietuvos valstybæ de jure), tai jiedu
pasidalysià likusià Lietuvà: vokieèiai pasiimsià nuo Klaipëdos iki
Dubysos, Lenkija – nuo Dubysos toliau á rytus.
1935 m. geguþës 12 d. mirus diktatoriui J. Pilsudskiui, pamaþu ta draugystë lyg ir ëmë vësti, vokieèiams pradëjus reikalauti
sau þemiø ir ið lenkø. Bet ðiaip lenkø ðovinistai ir toliau stengësi
pamëgdþioti fiurerá: 1938 m. kovo 12 d. jam paskelbus, kad Vokietija prisijungia Austrijà, netrukus – kovo 17 d. Lenkija áteikë
Lietuvai ultimatumà, reikalaudama uþmegzti su ja diplomatinius ir kitus ryðius, prieðingu atveju grasindama karu. Lietuvai
neliko nieko kita kaip priimti ultimatumà ir vël imti „lenkus
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LIETUVIAMS NEPAMIRÐTAMIEJI

Lietuviø korikas gen. Michailas
Muravjovas, 1831–1835 m. Gardino
gubernatorius, 1863–1865 m. Vilniaus
generalgubernatorius.

Bolðevikas Nr. 1
Vladimiras Leninas
(1870 04 22–1924 01 21).

Kagëbistas Nr. 1
Feliksas Dzerþinskis
(1877 09 11–1926 07 20).

Lietuvos Nepriklausomybës prieðas
Nr. 1, Lenkijos diktatorius, marðalas
Juzefas Pilsudskis
(1867 12 05–1935 05 12).
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Lietuvos Nepriklausomybës prieðas
Nr. 2 gen. Liucjanas Þeligovskis
(1865 10 17–1947 07 09).

Nacis Nr. 1 Adolfas Hitleris
(1889 04 20–1945 04 30), Vokietijos
fiureris ir Reicho kancleris
(nuo 1934 08 20).

Bolðevikas Nr. 2, lietuviø naikintojas
Josifas Stalinas
(1878 12 18–1953 03 05).
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mylëti“. Bet ir priëmus ultimatumà smurtas prieð lietuvius Vilniuje ir jo kraðte nesumaþëjo: toliau buvo persekiojama lietuviðka spauda, lietuviðkos mokyklos, uþdarinëjamos lietuviø organizacijos, kurpiamos prieð lietuvius bylos, draustos lietuviðkos pamaldos ir t.t.
Naujà smûgá nepriklausomai Lietuvai sudavë hitlerinë Vokietija, 1939 m. kovo 22 d. privertusi pasiraðyti sutartá dël Klaipëdos ir jos kraðto perdavimo jai... laikinai. O po pusmeèio susitaræ
Hitleris ir Stalinas rugpjûèio 23 d. pasiraðë vadinamàjá Molotovo–Ribentropo paktà ir slaptuosius protokolus dël Lenkijos ir Baltijos valstybiø pasidalijimo. Lietuva buvo palikta Vokietijos „átakos sferoje“, o Latvija ir Estija – SSRS.
Vokietija, pradëjusi „Lenkijos pasidalijimà“ – karà prieð Lenkijà, vylësi, kad Lietuva pasinaudos juo ir organizuos ginkluotà
sukilimà ar puls tiesiogiai, kad iðvadavus Vilniø ir jo kraðtà nuo
okupantø lenkø. Taèiau Lietuvos Vyriausybë parodë neregëtà kilniadvasiðkumà: nepuolë parklupdyto prieðo ir neatsiëmë savo
sostinës ir kraðto, maþa to, teikë lenkams dar visokià paramà,
apgyvendino tûkstanèius jø karininkø ir civiliniø veikëjø, atbëganèiø ið vokieèiø okupuojamos Lenkijos, taip pat besigelbstantiems ið Lenkijos dalies, atitekusios SSRS, sudarë sàlygas toliau keliauti á Vakarø ðalis.
Ið dalies ir dël to, kad Lietuva atsisakë bûti Vokietijos sàjungininke prasidëjusiame Antrajame pasauliniame kare, nepuolë lenkø, rugsëjo 28 d. Hitleris ir Stalinas pasiraðë naujà slaptà protokolà dël Lietuvos perdavimo SSRS „átakos sferon“. Vokietija dar pasiliko sau pietvakariø Lietuvos dalá – vadinamàjá „Suvalkø trikampá“, bet ir já vëliau pardavë SSRS. Gavusi „savo átakos sferon“ Baltijos ðalis, SSRS privertë jas pasiraðyti bendradarbiavimo sutartis,
dël kariniø baziø ákûrimo, o Lietuvà dar ir sutartá dël jos sostinës
Vilniaus ir jo kraðto „perdavimo“, tarsi ji bûtø SSRS dalis.
SSRS, ákûrusi savo bazes Lietuvoje ir kitose Baltijos ðalyse,
tik laukë patogaus momento, kad visas jas ájungtø á savo sudëtá.
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Ir tas momentas atëjo 1940 m. vasarà, kai vokieèiø kariuomenë
uþëmë Paryþiø.
SSRS okupavo Lietuvà ir kitas ðalis, bet kaip ir Lenkija po
Suvalkø sutarties sulauþymo, paskelbë, kad tik ávedë savo kariuomenæ, kad tariamai padëtø „kovojanèiai prieð burþujus“ Lietuvos liaudþiai iðsirinkti savo valdþià. Ir tokia buvo „iðrinkta“ ir ji,
vykdydama okupantø valià, „pasipraðë tautø tëvo draugo Stalino“ ir SSRS Aukðèiausiosios tarybos priimti Lietuvà á „tarybiniø
tautø ðeimà“.
Tai, kas ávyko 1939 m., kà patyrë Lietuva ir visa Europa, ið
dalies buvo kalta Lenkija, jos imperialistinë ðovinistinë politika, feodalizmo laikø nuostatomis besivadovaujantys tokie jos vadai kaip J. Pilsudskis, L. Þeligovskis ir á juos panaðûs kareivos.
Kalti lenkø Katalikø baþnyèios hierarchai, pavertæ katalikybæ
lenkiðkojo ðovinizmo ir imperializmo árankiu.
Dël Lenkijos kaltës Lietuvai bene vienintelei valstybei Europoje Pirmasis pasaulinis karas nesibaigë su Antantës valstybiø
Taikos sutarties pasiraðymu Paryþiuje – jis truko iki naujo, Antrojo pasaulinio karo.
Atsikurianèios savarankiðkos Lenkijos vadai nesuvokë, kad
ir lietuviø, kaip ir lenkø, tauta turi teisæ á savo nepriklausomà
valstybæ, teisæ kalbëti savo kalba ir ja Aukðèiausiàjá garbinti.
Lenkai, uþuot iðtiesæ rankà ir parëmæ kylanèià savarankiðkam
gyvenimui lietuviø tautà, paèiais niekðingiausiais bûdais stengësi Lietuvai pakenkti, suvaryti peilá á nugarà. Taip lenkai padarë okupuodami senàjà lietuviø sostinæ Vilniø ir jo kraðtà,
melu ir apgaule tà okupacijà mëgino áteisinti ir tarptautinëse
organizacijose, patys nepripaþindami ir visaip agituodami ir
kitas valstybes nepripaþinti Lietuvos valstybës de jure. (Lenkija buvo vienintelë Europoje valstybë iki Antrojo pasaulinio karo taip ir nepripaþinusi Lietuvos valstybingumo. Nors ir Popieþius tepripaþino Lietuvà de facto ir de jure tik 1924 m. rugpjûèio 21 d.)
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Jei ne lenkø ðovinizmas ir kvailas pasipûtimas, ne inkvizicinio pobûdþio lenkinimo politika ir noras vël paversti Lietuvà savo provincija, jei ne jos ávykdyta Rytø Lietuvos okupacija, jei ir
ne Vakarø valstybiø imperializmas, Lietuvai, kaip ir kitoms Baltijos ðalims, nebûtø likæs vienintelis iðlikimo garantas – bolðevikinës Rusijos iðlikimas; jei ne lenkø Rytø Lietuvos okupacija,
Lietuva bûtø tapusi Lenkijos bendraþygë, bûtø buvæ galima sudaryti gan tvirtà Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir
kitø Rytø ir Centrinës Europos valstybiø sàjungà, tuomet nebûtø
buvæ ir Molotovo – Ribentropo pakto ir slaptojo Hitlerio–Stalino suokalbio, o kartu ir paèiai Lenkijai nebûtø reikëjæ pakelti
tiek karo ir okupacijø baisybiø.
Tik prisiminus tà skaudþià istorinæ praeitá, tik organizavus vieðus okupantø lenkø vadø – J. Pilsudskio, L. Þeligovskio, vyskupo
R. Jalbþykovskio ir á juos panaðiø nusikaltëliø ir jø talkininkø vieðus teismus, kaip kad buvo organizuojami nacistiniams ir bolðevikiniams nusikaltëliams, bûtø galima pasiekti ne tik teisingo jø
ávertinimo, bet ir geresnio susipratimo tarp lietuviø ir lenkø, nuoðirdesnio bendravimo.
Lenkø ðovinizmo ir imperializmo ir jo þalos lietuviams ávertinimas yra ne maþiau svarbus, kaip ir þydø holokausto, kaip
bolðevizmo ir nacizmo ávertinimas.
Ir lenkams praeities þinojimas ir dràsus jos ávertinimas, padarytø nusikaltimø mûsø tautai ir nepriklausomai Lietuvai pripaþinimas bûtø nuoðirdaus lietuviø ir lenkø bendravimo laidas .
Ðiandienà maþosioms tautoms, jø iðlikimui didelá pavojø kelia
globalizmas, didþiøjø valstybiø ir tautø ðovinizmas, taip pat ir
lenkø, dangstomas tariamu tolerantizmu, naujo tipo tautinës tapatybës kûrimu, kalbos, kaip svarbiausio tautinio poþymio, pripaþinimo atsisakymu ir pan. Ið tikrøjø tuo tik siekiama, kad maþosios
tautos nesiprieðintø, kad lietuviø tauta nesiprieðintø ir toliau lenkø ar kitø didþiøjø bûti ryjama, uþleistø jiems savas þemes.
Kalba yra tikroji Tautos dvasia. Kol gyva kalba, gyva ir ja kal68

2011 m. liepos 13 d. Vilniaus rajono savivaldybë kartu su Lietuvos lenkø
sàjunga atðventë Armijos krajovos tariamà jos ávykdytà Vilniaus iðvadavimà
ið hitlerinës Vokietijos 1944 metais.

banti Tauta. Ir mûsø Lietuva, ir mûsø lietuviø tauta dar ðiandien
tebëra, kad kadaise uþguitoji mûsø Tautos dalis – baudþiauninkai
sodieèiai iðlaikë savo kalbà.
Galingoji Lietuva pasidavë agresyviosios Lenkijos átakai, kai
tik Lietuvos valstybës kûrëjos – lietuviø tautos vienas luomas paëmë visà valdþià á savo rankas, kai tas valdanèiøjø luomas, vadovaudamasis tik savo interesais, ëmë ir kalbëti svetima kalba.
Ðiø laikø dar dalinai nepriklausomoje Lietuvoje, kaip ir prieð
Liublino unijà ir po jos, Lietuvai prarandant savarankiðkumà,
pastebimos panaðios tendencijos: valdþià vis labiau praranda Tauta, valdþià vis labiau á savo rankas perima klanai, besirûpinantys
tik savo turtais ir galia, o ne Tautos, Nepriklausomos Lietuvos,
lietuviø kalbos, mokslo paþanga ir visø valstybës þmoniø gerove.
69

Ðiandienà LR Seimo posëdþiuose beveik negirdima tokiø sàvokø, kaip „Tauta“, „Nepriklausomybë“, „Lietuva“ ir pan., nuolaidþiaujama antilietuviðkai, antivalstybinei veiklai, ið paskutiniøjø
stengiantis átikti kitiems, bûti „internacionalistais“, o ne rûpintis
lietuviø tauta; nepaisoma, kiek svetimøjø nurodymø ir rekomendacijø vykdymas gali sustiprinti ar susilpninti nepriklausomà Lietuvà, lietuviø tautà. Tuo kai kurie veikëjai tik rodo savo bukumà,
istorijos neiðmanymà ir nenorà mokytis ið jos. Dràsioji, darbðèioji
lietuviø tauta ne kartà buvo atsidûrusi ant þûties ribos, praradusi nepriklausomà valstybingumà tik dël savo valdanèiøjø iðdavysèiø, egoizmo ir kvailumo.
Kaip ir galingosios Lietuvos þlugimo metais, kartojasi, kad
svarbiausieji valstybëje postai atitenka ne Lietuvos patriotams,
protingiausiems, o tiems, kuriems savas dvarelis svarbesnis uþ
lietuviø tautos, savarankiðkos Lietuvos iðsaugojimà, kuriems
buvo ir yra visai nebesvarbu, kas valdys, kas ir kokia kalba kalbës, o tik ar netrukdys jiems turtëti ir savo galia puikuotis,
iðlaikyti savo rankose valdþià. Tokiomis tendencijomis – abejingumu lietuviø tautai, jos kalbai ir kultûrai, Lietuvos nepriklausomybei persunkti ir beveik visi ðiandieniniai ðvietimo, studijø ir mokslo teisiniai aktai, daugiausia tik apie ES nutarimø
vykdymà ðiandienà bediskutuojama ir Lietuvos Seime, Vyriausybëje, ministerijose ir kitose valdymo institucijose. Net Lietuvos
aukðtàsias mokyklas, jau norima paversti tarptautinëmis –
internacionalinëmis.
Tai, kad gali ásigalëti tik vienas koks luomas, klanas, kad net tarptautiniuose forumuose gali ðmeiþti valstybæ, jos suverenà tomaðevskiai ar á juos panaðûs, kaltas ir pats suverenas – lietuviø tauta.
Tai, kad galingoji Lietuva buvo paversta Lenkijos provincija,
kad lietuviø tauta paversta bebalse baudþiauninkø tauta, kalta ir
ji pati, kad susitaikë ir taikosi su tokia baudþiauninkø, „avinëliø“ padëtimi.
Tas pat pasakytina ir dël vadinamosios „lenkø maþumos“
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Nors buvæs Lenkijos diktatorius J. Pilsudskis palaidotas prieð 76 metus
Vavelyje be ðirdies ir smegenø, bet vis esama tokiø veikëjø, kurie negaili
pastangø já reanimuoti. Ið tokiø spaudoje minimas Lenkijos uþsienio reikalø
ministras Radislavas Sikorskis (kairëje) ir Lietuvos duona iðaugintas, lenkø
maþumos ir jos partijos nepakeièiamasis vadas Voldemaras Tomaðevskis
(deðinëje).

Ar ilgai atlaikys Vilniaus kraðto lenkiuko galvelë lenkiðkosios atributikos
svorá, kraunamà tomaðevskiø ir autonomininkø?!
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pretenzijø, jos pastangø pajungti savo interesams ir tarptautines organizacijas, diktuoti valstybës suverenui – lietuviø tautai,
priversti jà vadovautis tik jos, maþumos, interesais, uþmirðtant, kad demokratijoje maþuma turi paklusti daugumai, kad
demokratinëje valstybëje tautinëms maþumoms sudaromos tik
tos paèios galimybës gyventi pagal valstybës Konstitucijà, kitus teisinius aktus.
Taèiau jei taip nëra, jei gali buvæ lenkai okupantai ar jø vaikai bei vaikaièiai, apkrësti lenkiðkojo ðovinizmo bacilomis, nebaudþiami skelbti: „naðe Vilno“, rengti buvusiø nepriklausomos
Lietuvos ir lietuvybës smaugëjø ar 1989–1991 m. bolðevikiniø
„autonomininkø“ sàskrydþius su vëliavomis, kuriomis mojuojant vykdyta okupacija ir smaugta lietuvybë (nors bolðevikø ir
naciø atributika Lietuvoje uþdrausta), jei gali nurodinëti, kokia
kalba reikia kalbëti nepriklausomoje Lietuvos valstybëje, o Vilniaus ir Ðalèininkø savivaldybëse tebenaudoti okupantø lenkø
iðkraipytus to kraðto gyvenvieèiø ir vietoviø pavadinimus, tai jau
kalti mes patys, lietuviai, kalta mûsø iðlaikoma valdþia, nesiimanti grieþtø sankcijø prieð to kraðto lenkø ðovinistus, kaltos ir
mûsø, lietuviø, kultûrinës organizacijos, mûsø lietuviðkoji akademinë bendruomenë, menkai teorganizuojanti tame kraðte lietuviðkø koncertø, festivaliø, stovyklø. Beveik neplatinama tenai
ir lietuviðka spauda.
Vilniaus, Ðalèininkø rajonai, jei norime ramiai gyventi ir rytoj, turi tapti visø lietuviðkøjø organizacijø kultûrinës ir politinës veiklos svarbiausiais rajonais, tikrojo lietuviðkojo patriotizmo pasireiðkimo arena.
Ið esmës turëtø bûti kontroliuojama ir to kraðto lenkiðkøjø
organizacijø, draugijø ir partijø, mokslo ir ðvietimo institucijø
veikla, þiûrima, kiek jos prisideda prie nepriklausomos Lietuvos
stiprinimo.
Kiekvienam nepriklausomos Lietuvos patriotui nerimà turëtø kelti ir to kraðto tokio sambûrio kaip „Lenkø rinkiminë akci72

ja“ veikla. Tos partijos ástatuose
ir programoje labai jau kyðo buvusio Rytø Lietuvos okupanto J.
Pilsudskio ir kitø lenkø ðovinistø ragai. Pavyzdþiui, nurodoma,
kad partija „savo veikloje remiasi
krikðèioniðkos etikos principais“.
O juk ðiame kraðte Katalikø baþnyèia buvo tapusi nuoþmiausia
lietuvybës naikintoja, nes kunigai ir vyskupai privalëjo vykdyti
ir vykdë lenkø politinës valdþios
nurodymus; ir kryþiuoèiai pjovë
lietuvius tariamai irgi vadovaudamiesi „krikðèioniðkàja etika“,
Eksponatas Grûto parkui
kaip ir naciø Vokietija vykdþiusi
A. Ðakalio pieð.
þydø ir kai kuriø kitø tautø genocidà.
Kadangi niekas nepaneigë ir nepaneigs, kad nepriklausomos
Lietuvos valstybës kûrëja, valstybës suverenas (kaip nurodoma
ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje) yra tik lietuviø tauta
(praeities Lenkija ir lenkø „maþuma“ Vilniaus ir Ðalèininkø rajonuose visais laikais buvo tik nepriklausomos Lietuvos atkûrimo ir lietuvybës nuoþmiausi prieðininkai), tai ir teisë atstovauti
tiek valstybës valdymo institucijose, tiek tarptautiniuose forumuose turëtø bûti suteikiama tik to suvereno atstovams. O ið
vadinamøjø „tautiniø maþumø“ atstovais galëtø bûti renkami
tik ypatingais atvejais, tik jau nusipelnæ nepriklausomai Lietuvai ir jai prisiekæ þmonës, ávertinus ir jø pateiktus bûsimos veiklos projektus.
Aukðèiausiasis tik mums, lietuviams, paskyrë ðá þemës lopinëlá prie Baltijos ir mes sulauktume jo pasmerkimo, jei tos þemës neiðsaugotume lietuviðka, nepaverstume klestinèia, jei ne73

taptume „rinktàja tauta“ – istorijos kûrëja. Geras ðeimininkas
gerbia ir globoja sveèius tol, kol jie nesikësina á jam priklausanèias vertybes ar nereikalauja gyventi tik pagal jo, atvykëlio, norus ir reikalavimus. Jei atvykëlis tai uþmirðta, ðeimininkas privalo priminti.
Keista, kaip daugelis buvusiø okupantø lenkø, skelbdamiesi
ypaè gerais katalikais, gali eiti ir vël eiti iðpaþinèiø, kaip kunigai
gali duoti jiems iðriðimus, jei iki ðiol neatsipraðo lietuviø tautos
uþ jai padarytas skriaudas, neatlygina jø.
Praeities Lenkijos imperializmo ir jo „katalikiðkojo pagonizmo“ studijos turëtø bûti privalomos ne tik buvusioms jo aukoms,
bet ir kiekvienam, kuriam rûpi ne tik lietuviø tautos ir nepriklausomos Lietuvos, bet ir visos Europos, þmonijos ateitis, tautø sugyvenimas, kad nepasikartotø tai, kas jau kartà buvo blogo.
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