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UDK  9(474.5)23

KONFLIKTO  TARP   LIETUVOS   IR   LENKIJOS   PAASTREJIMAS
1927  in.  ir  TARYBU   SAJUNGOS   POZICIJA

REGINA  Z E P K A I T E

Prie§i§ki  santykiai  tarp  Lietuvos  ir  Lenkijos,  susikloste  po  Vilniaus  konflikto,   1920-
1939  metais  keleta  kartu  buvo  pasieke  labai  didele  itampa.  Grese  karas,  galejes   suzlug-
dyti  mazos  ir  silpnos  Lietuvos  valstybingum?,  uztraukti  nacionalini  pavergima,   peraugti
i  kara  Rytng  Europoje.

Tokia   reali   gresme   lietuving   tautai   buvo   susidariusi    1927   metais.
Lietuvos   ir  Lenkijos   santykiai   1927  in.   ir   galimas   karas   tarp   abiejng   Saliu  buvo   pla-

€iai   komentuojami   tuometineje   Lietuvos,   Lenkijos   ir   uzsieno   spaudoje.   Ir   Lietuvos,   ir
Lenkijos    burzuazine    spauda    teisino    savo    Salies    vyriausybing    politika    ir    kaltino    prie-
§inga   puss.  Viena   ar  kits   Sali  reme   arba   laike   kalta   Vakaru   Europos   laikra§6iai.

Burzuazineje   lietuvit2   ir   lenkq   istoriografijoje   1927   in.   konfliktas   nu§vie6iamas   taip
pat   tendencingai   ir  vienpusi§kai z.   Burzuazining   istorikng   bei   publicistu   darbuose   daugiau-
sia   analizuojama   Tautng   Sajungos    1927   in.   gruodzio   men.   sesija   ir   jos   reik§me.

Nemazai   vietos   Lietuvos   ir   Lenkijos   santykiams    1927   in.   nu§viesti   skyre   tarybine
spauda.   Vertas   demesio   tarptautining   santykiu   specialisto   M.   Bacho   straipsnis 2.   Autorius
giliai   analizuoja   konflikt?,   objektyviai   vertina   imperialistining   valstybing   pozicij?.   Ta6iau
jo  straipsnyje  priklausomai  nuo  to  meto  salygng   pasigendame  nuodugnesnio  TSRS  vaid-
mens  nu§vietimo  Siame  konflikte.

Siuo   klausimu   yra   ra=e   ir   tarybiniai   lietuving   istorikai.   J.   Ziugzda3   pirmasis   pazy-
mejo   Tarybu   §alies   politikos   reiksme   lietuving   tautos   laisves   i§saugojimui    1927   metals.
K.   Navickas4   Lietuvos   ir   Lenkijos   konflikta   nu§viete   pla€iau   ir,   remdamasis   daug   gau-
sesniais    §altiniais,    parode,    kad    Lietuva    i§venge    imperialistines    agresijos    tik    Tarybng
Sajungos   deka.   R.   Cepas   aiskino   ple€kaitininku   vaidmeni   Lenkijos   kariniuose   pasirengi-
muose 5.

1  Z.  8 u d ecki,  Stosunki  polsko-1itewskie  po  wojnie  Swiatowej   1918-1928,  Warsza-
wa,   1928;  V.  G u s t a i n i s,  Lenkai  ir  Lenkija,  K.,  1937.

2  M.   r.   8 a x,   BHelllHHfl   no7IHTIIKa   BojlblieMapaca   H   BHjleHbcKIIH   KOH¢jlHKT,   MIIpoBoe

xo3flHCTBo   H   MHpoBaH   IIo/IHTIIKa,    1928,   N9   I.
3  J.     Ziugzda,    Lietuviu    ir   rusu   tautu    santykiai   istorijos   vystymosi    eigoje,    K.,

1964.
4  K.     Navickas,    TSRS    vaidmuo,    ginant    Lietuva    nuo    imperialistines    agresijos

1920-1940  metais,  V.,  1964.
5  R.    Cepas,   Kai   kurie   antifa§istinio   judejimo   Lietuvoj.e    1927-1928   metals   klau-

simai,  UZ  socializmo  sukdrim?  Lietuvoje,  V.,  1969.
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1927   in.   Lietuvos   ir   Lenkijos   konfliktas   atsispindi   ir   JAV   istoriko   A.   E.   Seno   kny-
goje   „Didziosios   valstybes,   Lietuva   ir   Vilniaus   klausimas"6.   Joje   autorius    atskleidzia
daug  idoming  faktt!,  bet  Cia   pasigendame   pagrindiniu   klausiml!:   rysio   su  bendra  to  meto
tarptautine   padetimi   ir   gilesnio   TSRS   vaidmens   nusvietimo   ir   ivertinimo.

Siame   straipsnyje   autore   siekia   nustatyti    Lietuvos    ir    Lenkijos    konflikto   rysi   su
bendra   tarptautine   ir   Lietuvos   vidaus   padetimi,    atskleisti   TSRS    pastangas    apsaugoti
ne  tik  Lietuvos  suverenum?,  bet  ir  ginti  taika  Rytu  Europoje.

1.  Antitarybine  Anglijos  konservatoriu  politika

Kai  1924  in.  pabaigoje  Anglijoje  i  valdzia  atejo  konservatoriai,  Angli-
jos  vyriausybe  eme  komplikuoti  santykius  su  Tarybng  Sajunga.  Btitent  to-
kios   politikos   §alininkai  Anglijoje    buvo    stambtis  monopolistai,   netureje
nieko  bendra  su  prekyba  tarp  Anglijos  ir  TSRS,  kapitalng  savininkai,   in-
vestave   savo   milijonus   Kinijoje,   Indijoje   ir  kitose   Rytu   §alyse,   buvusiu
carineje  .Rusijoje  imonii2  ir  kapitalu  savininkai  ir  kiti  stambiosios  reakci-
nes  burzuazijos  atstovai.  Jie  vis  daugiau  itakos  igijo  Anglijos  parlamen-
te  bei  vyriausybeje 7.

Tarptautine  padetis  buvo    ivertinta  VKP(b)   CK  ir  CKK  jungtiniame
plenume   (1927   in.   Iiepos   29-rugpiti6io   9   d.).   Plenumas   pazymejo,   jog
tarptautines  padeties  paa§trejimo  pagrinda  sudare  tai ,,,... kad  kapitaliz-
mas  sustiprejo,-tiek  grynai  ekonomineje  srityje,  tiek  ir  politineje  srityje,
. . . tuo  pa6iu  metu  augant  revoliucines  socialistines  statybos  laimejimams
TSR  Sajungoje,  besiple6iant  liaudies  revoliucijai  Kinijoje,  smarkiai  bruz-
dant  kolonijinems  tautoms  ir  pastebimai  pakairejus  proletarinems  masems
Europoje" 8.                                                    `

Reakcionieriams  veikiant,  jau  1924  in.  pabaigoje  buvo  nutrauktos  eko-
nomines  derybos   tarp    Anglijos    ir   Tarybi!    Sajungo,s.   1925  in.  Anglijos
konservatoriai  Lokarno  konferencijos  pagalba  stengesi  ekonomi§kai  ir  po-
1iti§kai  izoliuoti  Tarybu  §ali.   1926  in.  birzelio  men.  konservatoring  vyriau-
sybe  protestavo  pries  tai,  kad  TSRS  profsajungos  teike  pagalb?  streika-
vusiam  Anglijos  proletariatui,  ir  kaltino  Tarybu  Sajunga  ki§imusi  i  Ang-
lijos vidaus  reikalus.  Per  savo agentus Anglijos konservatoriai  organizavo
antitarybines  provokacijas:  buvo  uZpultos  TSRS  atstovybes  ir  istaigos  Pe-
kine  ir  Londone,  i§provokuotas  tarybiniu  diplomatining  kurjeriu  uZpuolimas
Latvijoje,   nuzudytas   TSRS   igaliotasis    atstovas    Lenkijoje  P.  Voikovas,
ir  kt.

6  A.   E.   Senn,   The   Great   Powers,   Lithuania   and   the   Vilna   Question    1920-1928,
Leiden,  E.  J.   Brill,   1966.

7   MCTopHfl   ;|HnjloMaTIIII,   T.   Ill,   M.,   1965,   p.   478.
8  TSKP   suvaziavimu,  konferenciju  ir  CK  plenumt!  rezoliucijose  ir  nutarimuose,   t.   11,

V.,  1956,  p.  345-346.
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1927  in.  geguzes   27   d.   Anglijos   vyriausybe   nutrauke  diplomatinius

santykius  su  Tarybng  S?junga.  „Kontrrevoliucinio  karo  pries  TSRS   pavo-
jus  yra   a5triausia    dabartinio   laikotarpio   problema" 9,-buvo   pazymeta
TSKP   CK  ir  CKK  jungtiniame  plenume    (1927.VII.29-VIII.9),   apibtidi-
nant  tarptautine  padeti.

2.   Imperialistiniu  valstybing  vadovu.  siekimai
sureguliuoti  Lietuvos  ir  Lenkijos  santykius

Tarn  tikra  vieta   1925-1927  in.  Anglijos  reakcining  sluoksniu  politikoje
buvo skiriama  Lietuvos ir Lenkijos santykiams.

Anglijos  uzsiepio  reikalng  ministras  0.  Cemberlenas,   1925  in.  Iapkri6io
10   d.  tkalbedamasis   su   E.Galvanausku,   Lietuvos   atstovu   Londone,   rekol
mendavo  Lietuvai  „giliai  uzslepti  §irdyje"  Vilniaus  klausim?,  skirianti  j?

9.u  Lenkija,  ir  „neeikvoti  savo  energijos  kasdieniniam  vien  praeities  karto-
jimui,  kad  ir  skaudzios   praeities".   Jis   primine,   kad  taikos   stabilizavimo
reikalas  neleidzia  Lietuvai  likti  „izoliuotoj  padety",  ir  reikalavo  giliai  pa.
svarstyti,  kaip  .rasti  bendr?   kalb?   su   Lenkija.   Santykiu   tarp   Lenkijos  ir
Lietuvos  nebuvimas  „jums  nera  naudingas,   o   gali   atsirasti   ir  toking  mo-
mentng,  kada  jis  gali  btiti  ir  pavojingas",]° -ispejo  0.  Cemberlenas.

1926  in.  birzelio  men.  Lietuvoje  atejus  i  valdzia  valstie6iams  liaudinin-
kams  ir  socialdemokratams,  naujoji  vyriausybe  tess  derybas  su  TSR  S?-
junga.   1926  in.  rugsejo  28  d.  tarp  Lietuvos  ir  TSRS  buvo  pasira§yta  ne-
puolimo    sutartis.    Ji    sustiprino  tarptautine   Lietuvos   padeti   ir  suzlugde
I.mperialistu  meginimus  itraukti  Lietuv?  i  antitarybine  Lenkijos  vadovau-
Jams  sajunga.

Lietuvos  uzsienio  reikalng  ministerijos  dokumentuose  ne  kart?  buvo  pa-
Zymeta,   kad  Anglijos  vyriausybe   „nepatenkinta   Lietuvos   elgesiu" ]].   Po-
ljtiniai   Lietuvos .yadovai  neabejojo,  kad  Anglijos  konservatoriai  neprie§-
taravo  Lenkijos  ispuoliams  ir  ruo§iamai  agresijai  pries  Lietuv?   1926  me-
tais  12.

Fa§istinis    perversmas    Lietuvoje     (1926.XII.17)    ir   A.    Smetonos    bei
A.  Voldemaro  atejimas  i  valdzi?   imperialistiniu  valstybiu  vadovams  tei-
ke  vil6iu  tiketis  naujo  kurso  Lietuvos  uzsienio  politikoje.

JAV  istorikas  A.   E.   Senas  pazymi,  kad  pirmaisis   iniciatyvos  i§spresti
Lenkijos  santykius  su  Lietuva  emesi  J.  Pilsudskis.  Naujt!jng   1927  metng  i§-
vakarese    pasikalbejime    su    Pranctizijos    igaliotuoju   ministru   Lenkijoje

:oTce#A:aft.. 383,  ap.  7,  b.  593,I.  12-14.
]]  Ten  pat,  b.  625,  I.  84.
12  Ten   pat,I.   84,119.
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Z.  Laro§u   (J.  Laroche)   jis  pastebejo,  kad  dabar   (t.  y.  ivykus  fa§istiniam
perversmui  Lietuvoje.-I?.  Z.)   galima  btltu  imtis  Zygiu  likviduoti  vadina-
ma   „Lietuvos  problem?"  13.

Kaip  pradejo  veikti  tarptautine  diplomatinio  ir  politinio  spaudimo  ma-
5ina,  nustatyti  sunku.1§  spaudos  Zinome,  kad  1927 in.  sausio  11  d. A.  Sme-
tona  aplanke  Anglijos  igaliotas   ministras   Pabaltijo   kra§tams  T.  Vonas
(Vaughan).  Kalbedamiesi  jie  liete  Lietuvos  ir  Lenkijos  santykiu  klausima,
ir  T.   Vonas   pabreze,   kad   Europa   „laukianti   i§   Lietuvos   taikingumo" 14.

Noredami  Lietuva  ir  Lenkija  sutaikyti;  1927  in.  vasario  19  d.  Anglijos,
Pranctizijos   ir   Italijgs   igaliotieji    ministrai    Lietuvoje,   savo   vyriausybiu'pavesti,  kreipesi  i  Lietuvos  vyriausybe,  isreik§dami  pageidavima,  kad  Lie-

tuva  uzmegztng  draugi§kus  santykius  su  Lenkija 15.  Toks  pat  demar§as  bu-
vo  padarytas  ir  Var§uvoje.

3.  Lietuvos  vyriausybes  laviravimas

Sureguliuoti  santykius  su  Lenkija   buvo   neimanoma  Lietuvos  vidaus
padeties   pozitiriu.   Kai   tik   Lenkijos   militaristai   uzgrobe   Vilniu,   diduma
lietuviu  tautos  pasisake  pries  bet  koki  susitarim?  su  burzuazi.te-dvarinin-
kine  Lenkija,  reikalavo  kovoti  uZ  teisinga  Vilniaus  klau,simo  is.sp.rendim?,
uZ  jo  grazinima  Lietuvai.   Kiekviena  i  valdzia  atejusi  burzuazine  vyriau-
sybe   savo   deklaracijose   buvo  priversta   Zadeti,   kad   kol   nebus   atitaisyta
Lietuvai  padaryta  skriauda,  tol  negales  btiti  normaliu  santykiu  tarp  Lie-
tuvos  ir  jos  pietu  kaimyno.

Fa§istine  A.  Voldemaro  vyriausybe,   noredama   patraukti   i  savo  puss
Lietuvos  visuomenes  dauguma,  ypa6  naudojosi  jos  jausmais  Vilniaus  at-
Zvilgiu.

Tuoj
spaudos
demaras I.

pirmiau", jog „atsisakymas nuo Vilniaus btitng valstybes  i§davimas" [6.
Labai  svarbi  vieta  Vilniaus  klausimui  skirta  1927  in.  vasario  25  d.  vy-

riausybes  deklaracijoje.  Joje  ry§kiai  pabrezta,  kad  „Lietuva  turi  btiti  ne-
priklausoma  ir  su  sostine  Vilniuje",  jog  „be  Vilniaus  Lietuva  nera  vien-
tisas  ir pilnas organizmas"  17.

90

po   fa§istinio   perversmo,    1926    in.    gruodzio   20   d.,   kalbedamas
atstovams  apie  naujosios  vyriausybes  uzsienio  politika,  A.  Vol-
parei§ke,  kad  „santykiai   su  Lenkija   pasilieka   tie  patys,  kaip   ir..--. +,     \                ,                        LL     I  L±

13  A.  E.  S e n ii,  min.  veik.,  p.   185.
14   Lietuvis,   1927.I.12.

::  E]¥fu'vf:, 3]893£6?£.][7.,2i  710,  1.  345.
17   Lietuva,   1927.11.26.



Dek]aracjjoje   nenuty]6ta   vyriausybes    pozicija    imperjalistjniq  valsty-
biu   vadovu   i§keltais   klausimais,   pazymint,   kad   tokios   programos,   kaip
Vilniaus  atgavimas,  staiga  es?  negalima  jgyvendinti  ir  uZ  tai  reiki?  ko-
voti  etapajs.  ,,Ruo5dami  Si?  atpirkjmo  dien?,  mes  nevengsime  ne  vienos
priemones,  kuri  inus  artins  prie  galutinio  tikslo.  Taigi,  jeigu  btitng  reika-
]o,  in:s  nevengsime  netgi  deretis  su  Lenkija,  jej  tfk  §£os  derybos  eis  tais
klausimais,  kurie  prilsides  prie  mtisng  programos  realizavimo" ]8,-pareik5-
ta  dokumente.

Oficialus  Lietuvos  vyriausybes  atsakymas  3  Vakarng  valstybiq  atstovng
demar§?  buvo  duotas  1927  in.  balandzio  3  d.  notoje ]9.  Vyriausybe  joje  i§-
deste  lietuving  tautos  pozicij?  Vilniaus  klausimu.  Ji  pabreze,  kad  atsisaky-
mas  uzme.gzti  bet  kokius   isantykius    su    burzuazine-dvarininkine  Lenkija
yra   ]ietuving  tautos  kovos  uZ   savo  sostine    forma.    Lietuving    tautos    giliu
jsitikinimu,  bet  kokie  santykiai   su   Lenkija,  nepasikeitus  politinei  ir  juri-
dinei  pade6iai,   reik5tu,  jog  Lietuva   atsisakanti   teising  i  Vilning,   „ko  jokia
Lietuvos  vyriausybe  niekados  negales  leisti",-pazymeta  notoje.  Tai  bu-
vo  fakti5kas  Lietuvos  fa§ist-ines  vyriausybes  prisipazinimas,  kad  ji  turinti
skaitytis   su   tautos   nuomone.   Toliau   notoje   ai§kinama,   kad   santyking   su
Lenkija  uzmezgimas  pareika]autng  „pakeisti  kai  kuriuos  vfdaus  istatymus,
ko  Lietuvos  vyriausybe  negaH  padaryti,  saugodama  vidaus  tvark?" 20.  To-
Iiau  A.  Voldemaro  vyriausybe  padare  n.eai§ki?  uZuomin?,  kad  ateityje  bti-
tu numatyta  persvarstyti Vilniaus klauslm.?.  „Jeigu  tokie  galimumai  egzis-
tuotng,~ ra§oma   notoje,-respublikos   vyriausybe   btitng   pasiruo§usi   tartis
del  ju  su  Lenkijos  vyriausybe,  kad  galetu  pasiekti  abiem  §alims  priimti-
n?   sprendim?"21.   Cia   pat  ji   parei5ke   sutinkanti   Zengti   pjrm?jj   Zingsnj,
uzmezgant  normalius  santykius  su  Lenkija,-pripazinti  Lenkij?   de  jure,
jei  t?  pats  padarytu  ir  Lenkijos  vyriausybe.

Kaip  matyti  i§  Lietuvos  3galiotojo  ministro  Paryziuje  1927  in.  kovo8 d.
telegramos,   Lenkijos  vyriausybe  taip   pat   sutiko  uzmegzti   „normalius   ir
net  §irdingus  santykius  su  Lietuva",  bet  su  s?lyga,  kad  ,,Vilniaus  klausi-
mas  tuo  tarpu  btitu  paliktas  visai  nuo§aliai  ir  rezervuotai" 22.

1927  in.   geguzes   14   d.   Lenkijos   vyriausybes   notoje   buvo   reikalauja-
ma,  kad  ,,i§  Lietuvos  vyriausybes  btitng  i§gauta. . .  formali  deklaracija,  jog
vadinamas   „karo  stovis"   tarp   tnt   dviejng   krastq   neegzistuojas" 23.

18  Ten   pat.

ves  ;9u Ldtohnuff£¥£:ft:htuapnoo].opgo¥:.na¥s:tks.,  i;87,g;.uT;=2#ents   Lfthuanfen   et   po]ona±s.   Re]at£.
20  Ten   pat,   p.   18.

::  EevinA,P?:'3%.3,]%.p.   7,  b.   710,   I.   334.
23  Lithuanie  et  Pologne ...,   P.  22.
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Gave  abieju  Saliu  vyriausybiu  principin}  sutikima  uzmegzti  normalius
santykius  ir  suzinoje  ju  salygas,  Vakaru  valstybiu  politikai  emeisi  derinti
jng   reikalavimus.   Pagrindinis   vaidmuo   Cia   teko   Pranctizijos   po|itiniams
veikejams.   Pranctizijos    igaliotasis    ministras    Lietuvoje   G.   Po   (Puaux)
geguzes  30   d.   paisitil6   Lietuvos  vyriausybei   toki  projekta:`   „Lietuvo.s  vy-
riausybe  pripazista  de  jure  Lenkijos  vyriausybe.  Normalit!  santykiu  lr  sle-
nos  nustatymas  yra  tolesnit!  derybu  objektas.  Lietuvos  vyriausybe  pareis-
kia, kad yra taikiuose  santykiuose  su Lenkija" 24.

Pranctizijos  igaliotojo  miniistro  sudarytas  projektas  rodo,  kad  buvo  at-
sizvelgta  i  abiejng  §aling  reikalavimus.

Burzuaziniai  Lietuvos  politikai  patys  pripazino,  kad  po  pirmi!jtf  suar-
tejimo  Zingsniq  turi  eiti  diplomatines  ir  „visokios  techni§kos  derybos  tarp
abiejng  valstybing,  Zinoma,  pirmoj  eilej  mi§ko  plukdymas  Nemunu,  telegra-
fas,   telefonas,   pastas,   tranzitas   gelezinkeliais   ir   t.   t."25    Po   to`,   Zinoma,
Lenkija  darys  Lietuvai  dar  didesni  spaudima  ir  stengsis  ja  visi§kai  eko-
nomiskai  pajungti.

Paklusdami  Vakari!  valstybiu  politiku  reikalavimams,   Lietuvos   fasis-
tines  vyriausybes  vadovai  tess  paruosiamaji  darba  santykiams  su  Lenki-
ja    uzmegzti.   Tuo    reikalu    tartis   i   Paryziu    1927  in.   birzelio  men.   buvo
nuvykes  A.  Voldemaras 26.  Ten  jis  buvo  susitikes  su  ,Lenkijos  uzsienio rei-
kalng  ministru  A.  Zaleskiu.  Paryziuje  buvo  susitarta,  kad  karo  padeties  pa-
naikinimo  tarp  Lietuvos  ir  Lenkijos  parei§kimo  projekta  sudarysianti  Lie-
tuvos   vyriausybe,   o   de   jure   pripazinimo-Pranctizijos   uzsienio   reikalng
ministerija 27.

Nepaisant  gama  sklandzios  paruosiamojo  darbo  pradzios,  tolesne  jo  ei-
ga  vyko  daug  le€iau  ir,  kaip  matyti   is  Lietuvos  uzsienio  reikalu  ministe-
rijos   susira§inejimo   su   savo    atstovu    Prancdzijoje,    Lietuvols  vyrialusybe
liepos  pabaigoje  dar  nebuvo  pateikuisi  parei§kimo  projekto  del  karo  pads-
ties  su  Lenkija  panaikinimo 28.  Lietuvos  vyriausybe  dargi  pareikalavo,  kad

jai  btitu  leista   sudaryti  ir  de  jure  pripazinimo  projekta29.
Viena   i§  svarbiausiu  priezas6iu,  nulemusi  Lietuvos  vyriausybes  delsi-

rna,  buvo  vidaus  padetis.  Anfai   1927  in.   geguz6s   14  d.  Lietu_v89  atstovo
Pranctizijoje  prane§ime  A.  Voldemarui  pazymeta,  kad  Prancuzi]os  vado-
vai,  atsizvelg'dami  i  Lietuvos  vidaus  padeti,  patys  nutare  per  daug  nera-
ginti  kuo  grei6iau  uzmegzti  normalius  santykius  tarp   Lietuvos  ir  Lenki-
_       _--i

24   CVA,  I .  383,  ap.  7,  b.  710,  I.  237,  23.8.
25  Ten   pat,   I.  230,  237.
26  Ten   pat,   I.   167.
27  Ten   pat,   1.   167a,   169.
28   Ten   pat,   I.   168,   173.
29  Ten   pat,   1.   169.
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jos.   „Jie  nemano   skubeti   toje   byloje,   nes,   kaip   man   sake,-ra§o   atsto-
vas,-ji?  norj   leisti  .Tamstai   pirma  nugaleti   visas  vidaus   sunkenybes   ir
g.alutinai   sutvirtinti   valdzia" 30.

Vengdami   sukelti   Lietuvoje   nauj?   liaudies   masing   nepasitenkinimo   lr
protestH  bang?,  Vakarq  valstybiq  politikai   patare   Lietuvos  vyriausybes
atstovams  neskelbti   spaudoje   savo   balandzio   3  d.   notos   ir  kitng    doku-

Tentng 3].  Apskritai  jie  numate,  kad,  i§ai§kejus  visoms  ju  ir  Lietuvos  vy-rlausybes  kombinacij?ms,  visos  pastangos  galin6ios  Zlugti 32.  Paruo§iama-
sis  darbas  vyko,  slepiant  ji  nuo  visos  lietuving  tautos.

Ta6iau   fa5istines  vyriausybes  pasirengimng   normalizuoti   santykius   su
Lenkfja   nebuvo   ,galima    nuslepti.    Lietuvos   Komunistng  partijos   deka   jie
daugiau  ar  maziau  buvo  Zinomi  Lietuvos  visuomenei.

Stiprejant   Lietuvos   darbo  Zmoning   nepasitenkinimui,   fa5istine  vyriau-
syb6  stengesi  nuneigti  bet  koki?  Zinute  apie  galim?  Lietuvos  susitarim?
su   Lenkija.   Negaledama   nuslepti,   su  kokiu   pasitenkinimu   vasario  25   d.
deklaracij?  sutiko  Vakarq  valstybing  ir  Lenkijos  valdantieji  sluoksniai,  vy--
riausybine  spauda  po  politiniais  prane§imais  dejo  savo  pastabas  ir  paai§-
kinimus,   pabrezdama,   kad  jeigu   pasitarimai   su   Lenkija   ir  btitng  vedami,
tai   tik   del   Vilniaus   gr?Zinimo,   nes   Sis   tikslas  pateisin?s   kiekvien?   prie-
none,  o  nusistatymas  pries  bet  kokjas  derybas  es?s  nei5mintingas 33.

4.   Konflikto  tarp   Lietuvos  ir   Lenkijos  a§tr6jimas

Atsizvelgdama  i  situacij?  §alies  viduje,  Lietuvos  vyriausybe  Zenge  dar
ViveT?  Zingsnj,   ypa6  pabrezdama   Vilniaus  klausim?   ne  tik  vidaus,   bet  ir
uzslenio  politikoje.   Tai  buvo  naujosios  konstitucijos  projektas 34.

Ketvirtajame    I:o    :traipsnyje.  pazymeta,    kad   Lietuvos   valstybes  `teri-
torij?  sudaro  tos  zemes,  kuriq  slenos  apra5ytos  Lietuvos  sudarytose  tarp-
tautinese  sutartyse.

Nagrinejant  §j  konstitucijos  straipsnj  Vilniaus  klausimo  aspektu,   ai5-
ku,  kad  viena  i§  Cia  turetu    galvQj:e    sutar6ing    buvo    1920  in.   Iiepos   12   d.
Lietuvos   sutartis   su   Tarybu   Rusija.   Taigi   fa§istine   Lietuvos   vyriausybe

:sfi=+ka€TtFa<:\°`±y9tr±`'Th5\a±®!;1m¥±:[*n:±|=±k=o:_1Tte±-[°a-Hi=~f;=ti=vo-=-dua;iu=£,Vpy:£L€auzs.±ysutcasutartj  su Tarybt£ §alimi ir ja  remiasi.

Ten  pat, I.   271.

.v   .  3]   Ten   -pat,   I.   307,   316,   317.   Sie   dokumentai   spaudoje   nebuvo   paskelbti.   Kai   kuriuos

;SruJ#3gz9foe°ifac;£ft:s]:3]:I:;.a  Paske]be  tfk   ]927  in.   gruodzio  pabaigoje,  ivykus  Tautng   s?jungos

33  Lietuvis,   1927.Ill.2,  Nr.  47;  Ill.3,  Nr.  48  ir  kt.

Lfet;#e°,n#uf;j8:S  Pr°jekto  4.  4a   ir  5  Straipsniai  buvo  paskelbti   1927  in.   rugsejo  6  d.
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Ketvirtas   „a"   straipsnis    buvo   suformuluotas    taip:   ,,Lietuvos    sostine
yra  Vilnius.  Kitur  ji  tegali  btiti  perkelta  tik  laikinai  tarn  tikru  istatymu".

Penktame  straip,snyje  buvo  numatyta  Klaipedos  ir  Vilniaus  krasto  au-
tonomija.

Kartu  fasistine  Lietuvos  vyriausybe  dar  labiau  sustiprino  antilenkiska
nacionalistine  politika   §alies  viduje.   I   1927  in.   balandzio   1   d.   paskelbtas
Vilniaus  apygardos  mokyklu  kuratorijos  taisykles  priva6ing  mokykli!  stei-
gimo   reikalu,   varzan5ias   lietuvi§kas   mokyklas  Vilniaus  kra§te,  Lietuvos
§vietimo  ministerija  i§1eido  nuostatus,  nukreiptus  pries  lenki§kas  mokyklas
Lietuvoje.  Nuostatuose  numatyto  lietuving  kalbos  egzamino   1927  in.  rude-
ni  nei§1aike  ne  vienas  lenkas  mokytojas.

Naujosios   konstitucijos   projekto   punktai,   ivykis   su   necenzuotng   lenkng
mokytojng  egzaminais  Lietuvoje  ir  kiti  faktai  sudare  preteksta  politiniams
Lenkijos  vadovams  vel  pulti  lietuvius  Vilniaus  kra§te.

1927   in.   spalio    men.    pradzioje    Lenkijos   valdzios   organai   Vilniaus
kra5te  pradejo  susidoroti  su  iiacionalinemis  lietuving  §vietimo  bei  kulttiros
jstaigomis   ir   organizacijomis.   Iki   spalio   11   d.   Vilniaus   kra§te   buvo  uZ-
darytos  45  liaudies  mokyklos,   „Ryto"    draugija   Vilniuje  ir  Sven5ionyse,
lietuvil2  mokytoji2  seminarija  Vilniuje,  suimta   120  1ietuving  visuomenes  vei-
keju 35.

Tada   Lietuvos   vyriausyb6   spalio   11   d.   §iuo   klausimu   pasiunte   note,
o   spalio   15   d.   motyvuo`ta   skunda   Tautng   Sajungos   Tarybai36.   Abiejuose
dokumentuose  buvo   prane§am`a    apie    represijas    pries   1ietuvius  Vilniaus
kra§te,   Lenkija   kaltinama   nevykdanti   1919   in.   birzelio   28   d.   Paryziaus
sutarties   del  tautining  mazumi!,   Lietuvos   skunda  buvo  pra§oma   svarstyti
gruodzio  men.  Tautng  Sajungos  Tarybos  sesijoje.

Tautt!  Sajungos  Taryba  Lietuvos  skunda  sutiko  svarstyti,  bet  imperia-
1istinit!   valstybit!   politikai   buvo  '1abai   nepatenkinti   Lietuvos   vyriausybes
veiksmais.

5.   Politinis  ir  diplomatinis   spaudimas

Spalio  10  d.  prane§ime  Lietuvos  atstovas  Pranctizijoje  rage,  kad  politi-
kos  departamento  direktorius  Bomar§6   (Baumarchais)   yra  parei§kes,  jog
Lietuvos  vyriausybes  elgesys  esas  provokacija  ir  kad  §itaip  negalima  bti-
si?  pasiekti  joking  susitarimu  ir  pacifikacijt2 37.  Kartu  jam  buvo  atskleistos
ir tikrosios  Lenkijos  i§puoliu  pries  Lietuva  pri'ezastys.  1927  in.  tspalio  19 d.,
kai  Lietuvos  atstovas  apsilanke  Europos  reikalu  departamente,  jam  buvo

35   Lietuva,   1927.X.12.
36   Lietuva,   1927.X.12;    1927.X.16.
37   CVA,  I.  383,   ap.  7,  b.  711,I.136.                                                                                                       +

':

94



atvirai  pasakyta,   kad   Pranctizijos  vadovai   nepatenkinti   Lietuva,   „nes,~
rage  pra.ne§irTe  atstovas,-mes  es?  pradejome  lenkng  mokyklas  varzyti  ir
griebemes  priemoni"  kurios  turejo~Lenkij?  sukir§inti,  juo  labiau,  had  es?
mes  neislaikeme  susitarimo  del  „karo  stovio"  at.Saukimo  ir  nerealizavome
kitng   numatymi2" 38.

1927  in.  spalio  21  d.  per  Pranctizijos  jgaliot?jj  ministr? Lietuvoje G. Po
imperialistiniu  valstybiu  vadovai  isakmiai  rekomendavo  Lietuvos  vyriau-
sybei   duoti   oficialH   atsakym?   3   vadinamaji   „trijng   demar5?"   ir   Lenkijos
vyriausybes   geguzes   14   d.   not?.   Kartu   G.   Po   ispejo,   kad   Lietuvai   btitng
daug  geriau,  jei  atsakyme    btitng   numatyta    galimybe    deryboms   su   Len-
kija  39.

1927  in.  spalio  28  d.  Prancti.zijos,  Didziosios  Britanijos  ir  Italijos  akre-
dituotiems  ministrams   Lietuvoje   buvo   iteiktas   Lietuvos   vyriausybes   me-
morandumas 40.  Jame  buvo  pateikti  faktai,  rodantieji  Lietuvos  valdzios  sie-
kimus   sureguliuoti    santykius   su    Lenkija,    i§destyta    vadinamojo    „karo
stovio"   geneze.   Lenkijos  vyriausybe  kaltinama  palaikanti  ta   stovi.   Svar-
biausia  .s?lyga   Lietuvos   ir   Lenkijos   santykiams   sureguliuoti   pazyinimas
reikalavimas  laikyti,  kad  Lietuvos  ir  Lenkijos  siena  yra  nenustatyta, ir gin-
6ijamus   klausimus   svarstyti   derybomis.   Taigi    Lietuvos   vyriausybe   nuo
galimybes   deretis   su   Lenkija   i§  esmes  neatsisake,   bet  kartu  kale  ir  Vil-
niaus  klausim?.

I   spalio  28  d.  memorandum?  Vakarng  valstybiH   politikai  Zitirejo  labai
nepalankiai.  Apie  tai   savo  prane5imuose  rage  Lietuvos   diplomatiniai   at-
S(tp°rvaair¥7a3#=rQunv6=:=tn¥P€==:\::-;.:.¥±_S..±+P_I:p-_+=fr^orTa{`ie`ti=r.i=.i:L&=aa;LLg.\&rsaa`;
(Prancuzijos  uzslenlo  reikalq_Tjn!sterijai.+?.  Z.)   ne  kokio  jsptidzio",-
rage   Lietuvos   atstovas   Prancuzljoje   1927  in.   Iapkri€io   9   d.   prane§ime41.
Lietuvos  pasluntiniui  Italijos  uzsienio  reikalq  ministerijoje  buvo  pasakyta,
kad  Lietuvos  memorandume  per  mazai  kalbama  apie  Lietuvos  taikius  sie-
kimus  ir  kad  Anglijos  bei  Pranctizijos  politikai  yra  labai  jsitikine  Lietuvos
netaikingumu 42.

Lapkri6io  19  d.  pr?re.§ime  Lietuvos  atstovas  Pranctizijoje  pabreze,  kad
nusistatymas  Prancuz.ijoje  pries  Lietuv?  dideja.  „Mtisij  paskutine  pro  me-
moria  Cia   interpretuojama   ,,karo  stovio"  oficialiosios  konfirmacijos  pras-
me. . .   Tas   „karo  stovis"   taip   psichi§kai   suerzino  visus  taikos   apa5talus,
kad  jie  tiesiog  ruo5iasi  pries  mus  i  kryziaus  kar?" 43.   1§   Lietuvos   diplo-
matining   pasiuntining   vakarq   valstvbese   Drar]eL€imii   tiia+`7+;   ;r   +a;    1,^1   T  :^.~                    __      ____`~L,`,u     uLr,Lv

Vakaru  valstybese  prane§imng  matyti  ir  tai,  kad  Lie-
38  Ten   pat,   I.   96.

:: #tnhupaant;eb;#°di:.g£:.i.9,Oap..  23_26.
41   CVA,  f.  383,  ap.  7,  b.  710,  I.  30.
42  Ten  pat,  I.  27.
43  Ten   pat,   b.   766,   I.   209.
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tuvos  vyriausybes  memorandumas  paskatines  Vakarq  valstybing  politikus
daug  pla€iau   spresti  Lietuvos  skund?  ir  svarstyti  Lietuvos  bei  Lenkijos
santykiu  visuma 44.

6.   Karinio  puolimo  pries   Lietuva  pavojus

Tuo  tarpu konfliktas  daresi vis  a§tresnis.  Jau  spalio pradzioje  Lietuvai
grese   karinis    burzuazines-dvarininkines    Lenkijos. uZpuolimas.    Mineta-
me    1927  in.   spalio  20  d.   prane§ime   Lietuvos    pasiuntinys    Pranctizijoje
rage,  kad  spalio  19  d.  pasikalbejime  A.  Brianas,  Prancnzijo,s  uzsienio  rei-
kalng  ministras,  kelis  kartus  pakartojes,  kad   „padetis   esanti   labai   rimta
ir  kad  mums  reikia  btiti  labai  atsargiems" 45.  Apskritai  i§  viso  pasikalbe-
jimo  Lietuvos  atstovas  padar6  isvada,  kad  „Brianas  yra  „au  courant"  ko-
king  tai  pavojingq  pilsudskio  planng  pries  mus".                          ,

Apie  gresianti karinio  uZpuolimo  pavoju  Lietuvos  pasiuntini  ispejo  lta-
1ijos  uzsienio  reikalu  ministei-ijoje  ir  primygtina.i  patare  „vengti   drasti§-
ku  Zingsnii!" 46.    Pilna   nerimo   ry§ium   su    gresla.n5iu  Lietuvai  pavojumi
atejo  J.  Baltru§ai5io  telegrama    is   Maskvos,    raginusi   laikytis   ypatingo
budrumo 47.

Burzuazine's=-dvarininkines    Lenkijos    militaristai    atvirai   demonstravo
pasiruosimus  pulti  Lietuva.

Tarn  tikra   karine   demonstracija   buvo   PilsLLdskio   atvykimas   i   Vilning
spalio  9   diena.   Cia   ivyko  karinis  paradas,   po  to   du  pasitarimai.   Spalio
10  d.  Pilsudskis  isvyko  i  Gardina,  kur  vyko  karinis  pasitarimas 48.

Lenkijos   agresyvieji   sluoksniai   1927   in.   rudeni   pries   Lietuv?   norejo
Panaudoti  lietuviu  politinius  emigrantus 49.

1927 in.  spalio  14  d.  telegramoje  Lietuvos  pasiuntinys  Vokietijoje,  rein-
damasis  slaptai  gautomis  Ziniomis  i§  Vokietijos  vyriausybiniu  sluoksniu,
perspejo  Lietuvos  vyriausybe,  had  Vilniaus  kra§te  organizuojami  pabege-
1iai  i§  Lietuvos,  kurie,  kaip  buvo  ra§oma  telegraToje,   „1enkaTs  diriguo-
jant,   gali   i5provokuoti  pus?,   neramumus   Lietuv8je   ir   lenkng   invazija" 50.
Pasiuntinys  patare  kreipti  i  tai  rim6iausia  demes£.

Apie  Lenkijos  militaristu  planus  pasiusti  i  Lietuva  ginkluotus  politi-
nius  emigrantus,  sukelti  Lietuvoie  neramumus  ir,  tuo  pasinaudojant,  isi-

::  I::  3:::  P.. 979L.I.  1.  71.
46  Ten   pat,   1.   86.
47   Ten   pat,   1.   81.
48   S|owo,1927.X.1l.
49  R.   Cepas,  min.  veik.,  p.164-166.
50   CVA,  I.  383,  ap.  7,  b.  711,1.113.
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ki§ti  i  Lietuvos   vidaus    reikalus   valstie6ing  liaudininkng  Centro  komitetui
prane§e  politiniai  emigrantai  V.  Vikonis  ir  V.  Mickus51.

Kad  Lenkijos  militaristai  rengia  puolim?  pries  Lietuva,  rage  ir  Lietu-
vos  atstovas  Latvijoje  lapkri6io  29  d.  prane§ime:  „p.  Cielensas  mano,  kad
reikia   skaitytis   su  yisokiomis   galimybemis   i§   lenku  puses.   Kad  yra   ko-
kie  tai   lenkng  planai,   abejoti  es?  netenka"52.   Pasikalbejes   su   grizusiu   i5
Vavr.§uvos    Latvijois    itakingu    politiniu    veikeju   (pavarde  neminima),   tos
pacios   dienos   antrame   prane§ime   pasiuntinys   pabreze,   kad   svarbiausia
karine  jega  Zygiui  pries  Lietuv?  laikomos  civilines  karines  organizacijos,
kurios  ,,esan6ios  taip  parengtos,  kad  per  24  valandas  jos  gali  btiti  pilnoje
karo  tvarkoje" 53.

1§    paskelbtu    tarybining    dokumentq   matyti,    kad    lapkri6io   pabaigoje
J.  Pilsudskis  buvo  numates  nedelsdamas  pradeti  karo  veiksmus,  Zaibi§kai
uzimti  Kauna  ir  pasira§yti  „taik?"  jau  su  nauja  Lietuvos  vyriausybe,  su-
daryta  Kaune  Lenkijos  armijai  spaudziant.  Pagal  t?  „taikos  sutarti"  Lie-
tuva  privalejo  uzmegzti  su  Lenkija  artimus  ry§ius,  fakti§kai  rei§kian6ius
unij?.  Po  to  pagrindines  Lenkijos  kariuomenes  jegos  turejo  pasitraukti  i§
Lietuvos,  pavesdamos  naujos  tvarkos  apsaug?  lietuving  politining  emigran-
tu   (ple€kaitininku)   „.Iegionams",  ku.riuos,  reikalui  esant,  paremtq  nedide-
les  lenkng  kaiiuomenes  !gu|os 54.

Lietuvos  pasienyje  buvo  dislokuoti  Lenkijos  kariniai  dalinial 55.  Kari-
nis  konfliktas  galejo  isiliepsnoti  kiekviena  akimirka.

Taigi  1927  in.  rudeni  situacija  buvo  tokia,   kad   Lietuvai  reikejo  arba
ufmegzti  normalius  santykius  su  Lenkija,  paliekant  Vilning  su  aplinkine-
mis  teritorijomis  jos  valdzioje,   arba   atsisakyti   vykdyti   tarptautinio  im-
perializmo  reikalavimus,  o  tai  rei§ke  kar?  su  daug  stipreshe  Lenkija.

7.  Tarybng  §alies  pozicija  Lietuvos  ir  Lenkijos  konflikto  metu

Siuo  pavojingu  Lietuvai  metu  Tarybng  S?junga  uzstojo  lietuving  tauta,
kartu   gindama   taikos   i§saugojim?   Rytu   Europoje.   Tarybine   vyriausybe
Lietuvos  ir  Lenkijos  santyking  paa3treji.in?  vertino  kaip  ypa6  rimta  pavojng
bendram  taikos  reika|ui 56.

Tarybines  vyriausybes  uzsienio  politikos  uzdaviniai  buvo  suformuluoti
TSKP  XV  suvaziavimo  nutarimuose,   kur   pabreziamas    reikalas  vykdyti

51   Ten  pat,  b.   766,  I.   154.
52  Ten   pat,   b.   711,I.  39.
53  Ten   pat,  I.  35.
54  HOKyMeHTbl  BHemHefi  nojlllTHKH  CCCP,  T.  X,  M.,   1965,  p.  540.
55  CVA,  f.  383,  ap.  7,  b.  711,I.  35,  36.
56  [|oKyMeHTbl ...,  p.  492.
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„nenukrypstama  taikos  politik?,  kuri  yra  ne  kas  kita,  kaip  kovos  su  impe-
rialistiniu   karu   pavojumi   politika,   ir   kuri   kartu   yra   pagrindine   s?1yga
socializmui  TSR  Sajungoje  toliau  augti" 57.  Vadovaudamasi  taikos  i§sau-
gojimo  principu,  Tarybine  vyriausybe  budriai   seke  ivykius  tarptautineje
politikoje,  taigi  ir  Lietuvos  bei  Lenkijos  konflikto  brendim?.

Dar  1927  in.  geguzes  10  d.  kalbedamas  su  Italijos  pasiuntiniu  Tarybng
Sajungoje,  uzsienio  reikalu  komisaro  pavaduotojas  M.  Litvinovas  paklau-
se  ji,  koking  interesng  vedina  Italija  kisasi  i  Lietuvos  ir  Lenkijos  santykius.
Pasiuntiniui  atsakius,  jog  tai  taikos  reikalas,  M.  Litvinovas  pabreze,  kad
taikos  interesai  reikalauja,  jog  didziosios  valstybes  spaustu  Lenkija,  o  ne
silpn?   Lietuva 58.

1§  uzsienio   reikalng  komisaro  G.   Ci€erino  pasikalbejimo   su  Vokietijos
pasiuntiniu    Tarybng    Sajungoje    Brokdorfu-Rancau.    (Brockdorf.-Paptzau)'1927  in.  Iapkri6io  20  d.59  matyti,  kad  Tarybines  vyriausybes  susirupinimas

Lietuva  didejo kartu  su  Lietuvos  ir  Lenkijos  santykit!  itampa.
Apskritai  Tarybines  vyriausybes  veikloje  Lietuvos  ir  Lenkijos  konflik-

to  atzvilgiu  galima  i§skirti  dvi  kryptis:   I)   ji  sieke  uzkirsti  keli?  konflikta
spfesti  karu,  2)   palengvinti  Lietuvai  sam.t.yking  tsu  Lenkija  k.1ausimo  spr?n-
dime  Tautu  Sajungos  gruodzio  men.  sesijolje.  Tarybine  vyriausybe,  rupin-
damasi  Lietuvos  saugumu  ir  ivertindama  padeties  pavojinguma,   1927  in.
Iapkri6io  23  d.  nusiunte  Lietuvos  vyriausybei  note,  kurioje  buv?  rekomen-
duojama,  kad,  vadovaudamasi  gyvybiniais  savo  tautos  interesals,  ji  veng-
tu  bet  koking  veiksmt!,  galin€ing  dar  labiau  paa§trinti  Lietuvos  ir  Lenkijos
konf likta 60.

Uzkirsti  kelia  kariniam  konfliktui  Rytng  Europoje  daug  padejo  Tarybi-
nes  vyriausybes  1927  in.  Iapkri6io  24  d.  nota  Lenkijos  vyriausybei61.  Joje
Tarybine  vyriausybe  parei§ke,  kad  taikos  `i§saugojiquas  priklauso  ne  nuo
silpnos  Lietuvos, kuri  net negali  nor6ti :sav? pretenzl]u  spresti karu,  o  nuo
Lenkijos.  Noto.je  atkreipiamas  Lenkijos  vyrlausybes  demesys  i  milzini§kus
pavojus,  kuriuos  gali  sukelti  Lenkijos  pasikesinimas  pries  Lietuvos  nepri-
klausomybe   bet   kokia   forma,   ir   i§rei§kiamas   isitikinimas,   kad   Lenkijos
vyriausybe sugebesianti pa§alinti karo gresme.

Lapkri€io  24  d.  nota  Lenkijos  vyriausybei  parodo,  kad  agresorius  bu-
vo  ne  maza  ir  silpna   Lietuva,  o  burzuazine-dvarininkine  Lenkija,  kuriai
ir  turejo  tekti  visa  atsakomybe  uZ  jos  veiksmus.

Visu  svarbiausia,  kas  buvo  pasiekta  lapkri6io  24  dienos  nota  bei  kito-

57  TSKP suvaziavimu,  konferenciju  ir  CK  plenumu  rezoliucijose  ir  nutarimuose,  t.   11,
p.   416.

::Te°nKypMaet¥Tpb:.4§6_P48L8?8.
60  Ten   pat,  p.  491.
61  Ten  pat,  p.  491-493.
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mis    diplomatinemis    priemonemis    Lenkijos   vyriausybei,   tai   karinio   uZ-

puolimo   pries   Lietuva   gresmes   pa§alinimas.    Lenkijos    vyriausybe   buvo
priversta  visam  pasauliui  pareik§ti,  kad  ji  nepulsianti  Lietuvos.  Toks  pa-
rei§kimas   buvo  padarytas   1927  in.   Iapkri6io   27   d.   Lenkijos   vyriausybes
cirkuliarineje   notoje   visoms   vyriausybems,   su   kuriomi.s   Lenkija   palaike
diplomatinius  santykius:  „Lenkijos  vyriausybe  parei§kia,  kad  ji  neturi  jo-
kin  tikslu,  nukreiptu  pries  Lietuvos  respublikos  politine  nepriklausomybe
bei  jos  teritorijos  integrali§kum?  ir  kad  jos'vienintelis  tikslas  yra  uzmegz-
ti  su  Lietuva  normalius  geros  kaimynystes  santykius" 62.

Siuo    parei§kimu    Lenkijos    vyriausybe   vie§ai   isipareigojo   susilaikyti
nuo  puolimo   pries   Lietuva   vienokia   ar   kitokia   forma   ir   buvo   priversta
savo  isipareigojimu  laikytis.

Karinio  konflikto  tarp   Lietuvos  ir  Lenkijos  brendimo   s?lygomis  visai
Europai  rtipejo,  kaip  pasielgs  Tarybu  S?junga,  jeigu  Lenkijos  kariuome-
ne  uZpuls  Lietuva.  Buvo  skleidziami  gandai,  kad  TSRS  karui  nepasiruo-
5usi  ir  Lietuvos  neginsianti.

Sav-a  pozicijos  tuo  klausimu  Tarybine  vyriausybe  neslepe.  Atsakydamas
Vokietijos  pasiuntiniui  Maskvoje  lapkri€io  20   d.,   G.   Ci6erinas   pazymejo,
kad  Tarybi!  S?jungoje  niekas  nera  abejingas  Lietuvos  likimui,  nes  Lenki-
jos   puolimas   pries   Lietuva   yra   vertinamas   kaip   pirmasis   puolimo   pries
TSRS   Zingsnis 63..Analogi§ki   teiginiai   buvo   i§destyti   Lenkijos   pasiunti-
niui  Patekui 64.  Jau  minetoje  notoje  Lenkijai  Tarybine  vyriausybe  taip  pat
pazymejo,   had  ji   neabejinga   Lietuvo's   likimui   ir  nepaliksianti  jos   likimo
valiai65.   Italijos   pasiuntiniui   Ceru6iui   G.   Ci6erinas   pasake,   kad   Tarybng
Sajunga   pasiliekanti  veiksmu  laisvg66.     p

1927  in.  TSRS  nebuvo  Tautu  Sajungos  nare  (i  Tautu  S?junga  ji  istojo
1934  in.  rugsejo  15  d.),  bet  Tarybine vyriausybe  stengesi  padeti  Lietuvai  ir
Tautng   S?jungoje.

TSRS  vyriausybe  mate,  ka`d  imperialistiniu  valstybing,  kaip  ir  Lenkijos,
vadovai  ypa€  kaltino   Lietuva,  kad  ji  palaikanti  karo  padeti   su   Lenkija.
Tokia   nuomone   ir  prie5i5ka   Lietuvai   pozicij?   dar   labiau  sustiprino   Lie-
tuvos  vyriausybes   1927  in.  spalio  28  d-.  memorandumas.  Tarybine  vyriau-
sybe   steng6si   itikinti. Lietuvos   vyriausybe,   kad   ji   nedelsdama   oficialiai
paskelbtu  karo  padeti  `tarp   Lietuvos  ir   Lenkijos   neegzistuojan6ia 67.   Jau
auk56iau  minetoje  notoje   (XI.23)   Lietuvos  vyriausybei  ypa€  buvo  pabrez-
ta  tokio  jos  Zingsnio  svarba:  ,,karo  padeties  panaikinimas,-ra§oma  noto-

62  Lithuanie  et  Pologne ...,   P.  28.
63  HOKyMeHTbl ...,   p.   488.
64  Ten  pat,  p.  489.
65  Ten  pat,  p.  492.
66  Ten  pat,   p.  500,  523.
67  Ten  pat,  p.  485.
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je,-i§mu§tng   i§   Lietuvos   prie§ng  rankng  pati   a§triausia   ginkla,  kuriuo  jie
operuoja  pries  Lietuv?".  Kartu  buvo  pabrezta,  kad  tai  joikiu  badu  nereik§-
tu,  jog  Lietuva  atsisakanti  liesti  bent  viena  gin6ijama  klausima  tarp  Lie-
tuvos  ir  Lenkijos.  Sprestinos  problemos  liktu  kaip  likusios,  tik  gerokai  su-
mazeti! pavojus taikai 68.

1927  in.  Iapkri€io  27  d.  kalbedamasis  su  Pranctizijos  pasiuntiniu  Erbe-
tu,  TSRS  uzsienio  reikalt!  komisaras  G.  Ci6erinas  pazymejo,  kad,  jo  nuo-
mone,   bet  koks  Vilniaus  klausimo   sprendimas   Tautng   Sajungoje   dar   la-
biau  sukomplikuotng  padeti 69.  Jis  pabreze,  kad  karo  padeties  panaikinimas
visai  nerei§kia  kitos  §alies  teritorijos  pripazinimo  ir  kad  taikus   sugyve-
nimo  btidas  tarp  Lietuvos  ir  Lenkijos  gali  btiti  nustatytas  tik  tokiu  atveju,
jei  ne  viena  i§  ju  nebus  ver6iama  spresti  Vilniaus  klausimo  kitos.naudai.
Ta  pa€ia  diena  pasikalbejime  su  Italijos  pasiuntiniu  Ceru€iu  G. Ci6erina.s
taip  pat  pabreze,  kad  jokiu  btidu  negalima  versti  Lietuvos  oficialiai  prl-
pazinti  Vilning   Lenkijai 70.

Pries   pat   Tautng   Sajungos   sesija    (XII.4)    M.   Litvinovas   Lietuvos   ir
Lenkijos  santyking  klausimu  kalbejosi  su  Pranctizijos  uzsienio  reikalng  mi-
nistru  A.  Brianu  ir  ji  itikinejo,  kad  Prancdzijos  atstovams  sesijoje  reikia
k.ovoti  pries  nepriimtina   Lietuvai  Vilniaus  klausimo   svarstyma 7[.

|domu,  kokia  buvo  3iuo  klausimu  Vokietijos  pozicija.  Sprendziant  Lie-
tuvos  ir  Lenkijos  konflikta,  JAV  istorikas  A.  E.  Senas  Vokietijai  skiria  ne-
maza  reik§me 72.  1§  tarybining  dokumentng  matyti,  kad  stibrejant  Lietuvos. ir
Lenkijos   konfliktui,   Tarybine  vyriausybe   apie   padeties   pavojinguma   in-
formavo  Vokietijos  vyriausybe  ir  norejo  su  ja  derinti  savo  diplomatinius
veik,sinus 73.  Pasikalbejimai  tarp`Vokietijos  pasiuntinio  Tarybu    S?jungo-
je  Brokdorfo-Rancau   ir  G.   Ci€erino  rodo,  kad  Vokietijois  vyriausybe  ne-
palaike  Tarybines  vyriausybes   demar§o   Kaune   (XI.23).  Ji  nepatare  Lie-
tuvos  vyriausybei  nutraukti  karo  padeti  su   Lenkija   iki  Tautu   Sajungos
sesijos74,  nors  ir  neprisijunge  prie  Vakarng  imperialistiniu  valstybiu,  kad
ir kaip  buvo  stengiamasi ja  itraukti 75.

1927  in.  gruodzio  4  d.  M.  Litvinovas  Zenevoje  kalbejosi  su  Vokietijos
uzsienio  reikalng  ministru  G.  Strezemanu.  Vokietija  buvo  Tautng  Sajungos
nare,  ir  G.   Strezemanas  dalyvavo  gruodzio  men.  sesijoje.  M.   Litvinovas
suderino  su  G.   Strezemanu  Vokietijos  pozicija  Tautu  Sajungos  Tarybos
sesijoje  Lietuvos   ir  Lenkijos   santykiu  klau`simu.   G.   Strezemanas   nutare

68  Ten   pat,   p.  491.
69  Ten   pat,   p.  498.

;: I;:E#'e3i i:3iin.  veik.,  p.196-197.
73  j|oKyMeHTbl ...,  p.  486-488.
74  Ten  pat,  p.  494,  531.
75  Ten  pat,  p.  496.
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laikytis  pries  bet  koki  nauja  Vilniaus  klausimo  sprendimo  variants  Len-
kijos   naudai,   pries   reikalavimus   Lietuvai   uzmegzti   normalius   diploma-
tinius    santykius   su  Lenkija76.    Po    pasikalbejimo  su  M.   Litvinovu   savo
ruoztu  ivyko  G.  Strezemano  pokalbis  su  A.  Brianu.

Taigi,   sprendziant  Lietuvos  ir  Lenkijos    konflikta,   Vokietijos  vyriau-
sybe  veike  suderintai  su  Tarybt!  Sajunga  ir  jos  paska±inta.

Gruodzio  4  ir  5  d.  M.  Litvinovas  kalbejosi  ir  su  A.  Voldemaru,  itiki-
nedamas ji atsisakyti karo padeties su Lenkija.

Apzvelgus  Tarybines  vyriausybes  diplomatinius  Zygius,  galima  teigti,
jog  jie  turejo  itakos  Tautt!  S?jungos  Tarybos  1927  in.  gruodzio  10  d.  re-
zoliucijos  formulavimui.  Be  to,  palankios  Lietuvai  rezoliucijos  formulavi-
mui   padejo   bendra   tarptautine   padetis:   paa§trejo   prie§taravimai   tarp
Vakaru  Europos  imperialistinit!  valstybiu,  i§  ju  ir JAV;  Anglija  ir  Prancti-
zija  nebuvo  linkusios  dar  labiau  komplikuoti  Lietuvos  ir  Lenkijos  santy-
kiu  Prie§i§ka   Lietuvai   rezoliucija 77.

Lietuvos  ir  Lenkijos  konflikto   didejimas,   o   ypa6  karo   pavojus,   buvo
likviduotas,  ju  santykiai  vel  iejo  i  senas  tradicines  vezes-jokiu  oficia-
liu  politining,  kulttirining,  ekonominiu  ry§ing.

8.   I§vados

I.   1925-1927   in.,    stiprejant    antitarybinei    imperialistiniu  valstybiu,
ypa€ Anglijos,  politikai,  buvo  siekiama  priversti  Lietuv?  uzmegzti  norma-
lius  santykius  su  Lenkija  ir  ijungti  j?  i  bendra  antitarybini  fronta.

2.  Lietuvos   ir   Lenkijos   santykiu   paa§trejimas   suarde   imperialistining
valstybiu  planus.

Abieji!   kaimynining   §aling   santyking   komplikavima   didino   Lietuvos   vi-
daus  padetis.  Fasistine  Lietuvos  vyriausybe,  noredama  isigyti  §alyje  dau-
giau  pasitikejimo,  ypa6  a§trino  Vilniaus  klausim?.  Lenkijos  agresoriams
tai  buvo  pretekstas  dar  labiau  sukomplikuoti  santykius  su  Lietuva.  Pries
ja  buvo  pradetas  diplomatinis  ir  karinis  spaudimas.

3.  Taikng  Lietuvos  ir  Lenkijos  konflikto  sprendima  nuleme  Tarybng  Sa-
junga.   Rytng   Europoje   Tarybine  vyriausybe   sieke   i§saugoti   taika.   (kari-
nis  konfliktas  tarp  Lietuvos  ir  Lenkijos  grese  taikos  interesams),  be  ku-
rios  Tarybi!  §alyje  negalejo  btiti  kuriamas  :socializmas.  Tarybines  vyriau-
sybes  pastangomis  buvo  uzkirstas  kelias  kariniam  Lenkijos  puolimui  pries
Lietuva,  tarp  Lietuvos  ir  Lenkijos  panaikinta  vadinamoji  „karo  padetis",
i§  Lietuvos  nereikalaujant  oficialiai  atsisakyti  savo  teising  i  Vilniu.

76  Ten  pat,  p.  541-542.
77  Ten  pat,  t.  XI,  M.,   1966,   p.  528.
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OB0CTPEHHE jloJlbcKO-JIHTOBCKoro   KOH®JIHKTA   81927   r.
H   H03HI|Hfl   CCCP
P.  X E 11 K A rl T E

Pe3roMe                                                                                               '

C    IIpl4xo;ioM    K   BJlac"   8    AHrj"H    KOHcepBaToPoB 'B    HMIIepHa/"cT14tlecKOM    MHpe   ycl4-
jlH/Iacb   Bo;IHa   aHTIIcoBeTH3Ma.   8   IIepHo;1   1925-1927   rr.   ocHOBHol®I   tlepTOH   IIo/IHTHKH   HMIIe-

pl4a7"cTIItlecKHx  ziepxaB   HBrijlocb   Bpaxj|e6Hoe   OTHollleH14e   K   cTpaHe   cOBeTOB.
ollpej|ejleHHoe    MecTo    npH    9TOM    HMHepHaj"CTHqecKIIe    AepxaBbl    oTBOAIIj"    nojlbcKo-

jlHTOBCKI"    OTHOHleHHjlM.    c    HPHxojioM    K    Bjlac"    8    JIIITBe     ¢amllcTCKoro     IIpaBHTejlbcTBa
14MIIepHaj"cTHqecKHe   KpyrH   3aHajia   rlpeABHjiejlH   Bo3MoXHocTb   IIPHMHPHTb   JIHTBy   c   Ilojlb-
IIIeH,    ycTpaH14B    TeM    caMblM    IIpeHflTCTBHfl    ;ijlH    BxoxzieHHH    HHTBbl    a    eAHHblfi    c    HojlbmeH
aHTHcoBeTCKHH   6jloK.   C   9TOH   Iie/Iblo   IIo/IH"tlecKHe   j|eHTeu"   HMIIepHaj"cTHTlecKHx   liepxaB
Hatla.T"   j|14II/IOMaTHqecKoe   j|aBjleHHe   KaK   Ha   j"TOBCKoe,   TaK   11   Ha   IIo/IbcKoe   rlpaBHTejlbcTBa.

o;|HaKo   ;ijlH   ocyll|ecTBjleHHH   9TIIx   HaMepeHHH   HMe/IHcb   BecbMa   BaxHI>Ie   IIpel"TCTBHfl.
JIHTOBCKHH   Hapofl   8   pe3y/IbTaTe   3axBaTa   8   oK"6pe   1920   r.   814jlbHloca   IIo/IbcKHMH   BoficKa-
MH    6bl7I    pemllTejlbHo     HpoT14B    jllo6blx     oTHomeHHH     c    6ypxya3Ho-IIOMeH|Htlbefi      HojlbmeH.
Bce   6ypxya3Hble   IIpaBHTe/IbcTBa   a   cBOHx   AeKjlapaul4flx   3aflBJIHJIH,   qTo   JIIITBa   He   ycTaHo-
814T   HoPMaJlbHI>Ix   coceACKIIx      oTHolileH14H      c      Ilo/IbHeH      Ao      Tex   Hop,   IIOKa   He   6yjleT   803-
BpaliieH   BHjlbHloc.-

9To   BblHyxzieHo   6bljlo   HPH3HaTb   11   3axBaTHBIIIee   BjlacTb   8   HHTBe   a)amHCTCKoe   HpaBH-
TejlbcTBo,   TeM   6o/lee,   tlTo   ;|oBepHeM   y   Hapojia   oHo   He   nojlb3oBaJlocb.

CTpeMHcb    yKperlHTb    cBoll    110314HHH,    IIpaBHTejlbcTBo    A.    Bojlb;|eMapaca    oc06eHHo    3a-
OCTPH/Io    BHjlbHroccKHH     BOIIpoc,     IIpoBo3r/IacHB     8     HpoeKTe    HOBOH     KOHCT14Tyi|H14     8117IbHroc
cTOJIHI|eH   JIHTBbl.    9TOT   dyaKT   Bbl3Bajl   6ojlbllloe   HezioBo7IbcTBo   IIpaBflurHx   KpyroB    HOJlblllH
H  3aHa;|Hblx  j|epxaB.

a  TeqeHHe  oceHH   1927  r.  /"TOBCKo-IIo/IbcKHH  KOH¢jlHKT  o6ocTpll/ICH  elue  6oJlee.
AHa/IH3   co3AaBHlerocH    IIojloxeHHH,   c;ie/IaHHblfi   Ha    ocHOBaHHH    apxHBHblx    MaTepHaJIOB,

noKa3blBaeT,   qTo   JIHTBa   Haxo;|14/Iacb   rlepeA   yrpo3oH   BoeHHoro   BTOpxeHHfl   noJlbcKHx   BOHCK.
BBHI|y   c03j|aBIIIerocH   no7IoxeHIIfl,   IIpaBHTejlbcTBo   JIIITBbl   o6Pa"jlocb   a   CoBeT   JIII"

Hal|14H.    yql4TblBaH    Hej|oBojlbcTBo   PyKOBoj|IITejleH   3allaj|Hblx   AepxaB    IIOJ"THKOH   A.    BOJlb-
j|eMapaca,    cjlejioBajlo    OxH;|aTb   OTPHI|aTejlbHoro   pemeHHH    Bonpoca    8    oTHOHleHHH   JIHTBbl.

CBjl3b    JIHTOBCKo-IIo7IbcKoro    KOHq)7"KTa    c    Mexj|yHapoj|E[oH    nojlHTHKOH    HMHepHajlHCTH-
qecKHX   AepxaB    co3ziaBajla   onacHocTb   j|jlH    Aejla   MHpa    8    BoCToqHofi    EBpone,    yrpoxaJla
CTPollTe7IbcTBy   col|IIau"3Ma   a   CCCP.   CoBeTCKoe   IIpaBIITejlbcTBo   BHHMaTeJlbHo   CJle'HHJlo   3a
;IeflHHflMH    MexflyHapoAHoro    IIMIIepl4aj"3Ma,    CCCP    He    Mor7Io    He    BojlHOBaTb    060CTpeHHe
1107IbcKO-jlHTOBCKHx    oTHomeHIIH.

8   Hepl4oji   o6ocTpeHHH   nojlbcKO-jlHTOBCKoro   KOHq)7"KTa   CoBeTCKoe   IIpaBHTe/IbcTBo   Aefi-
cTE.OBa/IO   a   ziByx   HallpaBjleHHHx:

1.   Hpe;|HPHHHMa/Io   Mepbl,   HpenflTCTByroII|He   Ha3peBaHHro   BoeHHoro   KOH¢J"KTa   MexAy
J114TBOH    H   Hojlbmefi.

2.   OKa3blBajlo   noM0lI|b   JIIITBe   8   PeHleHHII   KOH¢J"KTa   Ha   ceccIIH   CoBeTa   JIIIrH   HaullH.
BaxHblM   MOMeHTOM   jieflTejlbHoc"   CCCP   a   nepBOM     HallpaBjleHHH     c/IejiyeT     cqHTaTb

HOTy   CoBeTCKoro   IIpaBHTejlbcTBa   HpaBHTejlbcTBy   JIHTBI>I   oT   23   HOH6Pfl    1927   r.,   a   KOToPoH
coAepxajlocb   npeAJloxeHHe   H36eraTb   jieHCTBIIH,   cnoc06CTBylourHx   o6ocTpeHHro   .oTHOHeHHH
c  Ho/IbmeH,   a  TaKxe  HOTy  oT  2.4  Hofl6pfl   HpaBHTejlbcTBy  rlo7IbiHII.   8   Hone  IIojlbcKOMy   IIpa-
BHTe/IbcTBy   npaBHTe.HbcTBO   cccp   06pa"jlo   BHHMaHHe   npaBHuHx   KpyroB   rlojlbiHH   Ha   TO,
KaKHMH    OnacHOcTflMH   qpeBaTO    nocflraTejlbcTBO    rlojlbmH    Ha    He3aBIIcllMOcTb   JIHTBbl,    OTMe-
TIIjlo,   tlTo   coxpaHeHHe     MHpa   8   6ojlbmefi   cTerleHH     3aBHcllT   oT     rlojlbmH,   tieM     oT   c7Ia6o#
J114TBbl.
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BaxHblM    dyaKToPoM    8    60Pb6e    3a    7IHKBHjl`aHHro    II0JlbcKO-JIHTOBCKoro    KOHdyj"KTa    cj|e-

jiyeT  ctlllTaTb  H  To  o6cTOHTejlbcTBo,  qTo  CoBeTCKoe  npaBHTeJlbcTBo   pacHeHIIBa/Io  Bo3MoxHoe
BTopxeHHe   Ho/Ibll"   a   JIHTBy   KaK   IIepBI]IH   mar   HallaAeHHH   Ha   COBeTCKHH   Colo3   H   8   c/Iy-
qae   IIojlbcKo-jlHTOBCKofi   BOHHbl   ocTaBjljljlo   3a   co6oH   cBo6o;iy   ;ieficTBHfi.

TaKafl   no3HHHfl   CCCP   He   MorJla   He  oKa3aTb   Bo3;|eficTBHfl   Ha   MHjlHTapHCTOB   6ypxya3-
Ho-rloMeurHqbefi  Hojlbll".

a   uHPKyjlflpHofi  HOTe  oT  28  Hofl6PH   1927  r.   npaBHTeJlbcTBo  HorlbmH   IIy6jlHqHo  3aflBII7Io
BceM   npaBIITe/IbcTBaM,   c   KOTopl>IMH   IIojlbnla   IIo;I;|epxHBa7Ia   j|HHjloMaTHqecKHe   OTHOIHeHHH,
qTo   oHo   «He   IIMeeT   HHKaKIIx   HaMepeHHH,   HallpaBjleHHblx   IIpoTHB    rloJ"THqecKofi   He3aBHCH-
Moc"    H   TeppHTopHajlbHofi   HerlpHKocH0BeHHoc"    JIHTOBCKOH    peclly6j"KH».  .  .I

CyTb   IIOMouH   CCCP   JIHTBe   Ha   ceccHH   CoBeTa    JIHrH     HauHfi    3aKjlrotlajlacb.    8     cjle-
JlyroIIIeM:

1.   CoBeTCKHe    PyKOBo;iHTejm    Heo;iHOKpaTHo    Hpej|jlarajm    rlpaBHTejlbcTBy    JIIITBI,I    o6b-
flBIITb   o   HpeKpall|eHHH   cocT0flHHfl   BOHHbl   Mex;|y   JIHTB0H   H   IIojlbmeH,     o6e30PyxHB     TeM
caMblM   IIpOTHBHIIKOB   JIHTBbl,   06BIIHflBmHx   ee   a   no;iAepxaHIIH   TaKoro   cOcToflHHfl.

2.   8     6ecejiax    coBeTCKHx    pyKOBojiHTe7IeH    c    Hpej|cTaBHTejlHMH     ®paHLiHH     11     HTa7"II
6bljlo   H3jloxeHo   MHeHHe   CoBeTCKoro   npaBIITeJlbcTBa   o   TOM,   8   KaKOM   HanpaBJleH¥H   cjle;io-
Bajlo   6bl   PeHaTb   noJlbcKo-/IIITOBCKIIH   KOH¢J"KT.   CoBeTCK0e   IIpaBHTejlbcTBo   noflqepKHBaJIO,
qTo  «H14KaK  Hejlb3fl   npHHyAIITb  JIHTBy  K  o¢HI|14a/IbHOMy   HPH3HaHHro   BHjlbHo   3a   Ilo/IbllleH»  2.

3.   CoBeTCKoe    rlpaBHTejlbcTBo    Ha    lieKa6pbcKOH    ceccHH    IIpellflTCTBOBajlo    IIpeAbHBJleHHro
npaBHTeuibcTBy   JIHTBbl   Tpe6oBaHHH   o¢III|HajlbHo   oTKa3aTI]cfl   oT   BH/IbHroca.   CoBeTCKoe   npa-
BHTejlbcTBO   ji06HBajlocb   IIPHeMjleMOH  ;ijlfl   rlllTBbl   ¢OpMyj"pOBKH   pe3OjlroI|HH   ceccHH   cOBeTa
J]Hrrl   HanHH.

06ocTpeHHe   IIPo"BopetlHH   Mexjiy   HMnepHaj"cTIIqecKHMII   AepxaBaMH,   6opb6a   CCCP
3a  coxpaHeHIIe  MHpa  8  BocTotlHofi  EBpone  co3Aa7"  HpeziHocbljlKH  AjlH   ¢opMyJIHPOBKH   60Jlee
6jlarolipHflTHOH   Pe3ojlroI|HH   a   oTHollleHHH   JIHTBbl   Ha   jieKa6PbcKOH     ceccHH     C0BeTa     JIHrH
HaH14fi.

I   J|oKyMeH"   BHelHHeH  no7IHTIIKH   CCCP,  I.  X,   cTp.   649.
2  TaM  xe,  cTp.  499.


