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EXEroAH14Ic  MCTopl414  ^HTBbl,  roA  .ig74,   814^bHroc,   ig76

ARCHYYV  S^UOYKLOSE

LENKIJOS   LIAUDIES   RESPUBLIKOS  ARCHYVUOSE

Nuo   1972  in.   spa,lio  27   d.  iligi   1973  in. balandfio 27 d. te,ko  dirbti   Len-
kijos  LR   archyvuose.   Darbo  uzduotis   buvo  archyvines  medziagos   rinki-
mas  temai   „Lietuvos  ir  Lenkijos   santykiai   1918-1939  in."

Ie§kant    medziagos,   teko    pabuvoti    Naujngjt!   aktng     (Archiwum    Akt
Nowych   w   Warszawie),   Centriniame   Kariniame    (Centralne   Archiwum
Wojskowe),  Centriniame  Lenkijos  Jungtines  Darbininku  Partijos  Centro
komiteto   (Archiwum  Centralne  KC  PZRP)   bei  Lenkijos  Jvlokslu  akademi-
jos  archyvuose  ir  Centrines  vie5osios  Varsuvos  senojo  miesto  bibliotekos
rankra§5ing  skyriuje.

Daugiausia  medziagos  tyrinejamaja  tema  turi  Nauji!jng   aktu   archyvo
burzuazines-dvarininkines    Len,kij.os     Uzsienio    reikalu    imiini,'sterijos    fo`n-
das.  Fondas  skirstomas  i  atskirus  skyrius.  Mane  domino  Ministrng  kabi-
neto,   Bendrojo   skyriaus   Politikos   departamento,   Rytng   skyriaus   (P. Ill)
Politikos    departamento-skyriaus    Pabaltijos    reikalams    (Referat   Bal-
tycki),    Lenkijos   ambasadi!    Londone,   Paryziuje,  . Berlyne,    Va§ingtone,
Lenkijos   delegacijos   Klaipedoje  ir  jos  konsulatng   Karaliau6iuje  bei   Klai-
pedoje  medziaga.  Ja  sudaro  Lenkijos  Uzsienio  reikalng  ministerijos.  (cent-
ro)   informacija,  instrukcijos   ambasadolns  ir  konsulatams,  notos  uzsienjo
valstybems   Lietuvos  ir  Lenkijos   santykiu   klausimais,   priedai   prie   notl!,
pro  memoria,  atskin2  ambasadng  vadovu  ir  ju  atsakingng   darbuotojng  poli-
tiniai  pranesimai  bei  telegramos  centrui  ir  kita  medziaga.  Tai   daugiau-
sia  slapti  ir  grieztai  slapti  dokumentai.  Apskritai,  Uzsienio  reikalu  rninis-
terijos  skyring  medziaga  sutvarkyta  pagal  valstybes.  Dauguma   su  Lietu-
va  susi'jusios  medziagos  pateko  i   bylas  su  antra§te  „Lietuva"   arba   „Lie-
tuvos  reikalai"   (Sprawy  litewskie).  Pasitaiko  nemaza  pasikartojimng,  nes
ambasadoms   siun6iamt2   dokumentu   nuora§ai   buvo   paliekami   centre,   ir
atvirk§6iai.
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Svarbus  tyrinejamos  temos  5altinis  yra  Politikos  departamento  suda-
rytos  informacines  apzvalgos  „Lenkija  ir  uzsienis"   (Polska  a  zagranica),
skiriamos   kai   kuriems   vyriausybes   nariams   ir   pagrindinems   diplomati=
nems  atstovybems  uzsienyje.  JQse  daznai  duodamus  tarn  tikro  laikotarpio
Lietuvos  ir  Lenkijos  santykius `lie€ian€iu  klausimu   santraukos.

Labai   artima   §iai   Uzisienio   rei`kalu   ministerijos   medziaigai   yra   doku-
mentu    nuora§q    kolekcija,     pavadi,,nta     „Kolekcja  odpis6w  dokument6w,
Litwa-Polska    (1914-1927)".   Tai   de§imties   tomu   dokumentng   nuora5t!
rinkinys,   pridetas   prie  prie5karinds   Lenkijos   istoriko   S.   Ba5ynskio   (Ba-
czyfiski)    darbo   apie  Lietuvos   ir   Lenkijos   santykius   1914-1927   metals.
Daugelis  rinkinio  dokumentu  pasikartoja  minetoje  Uzsienio  reikalu  minis-
terijos   medziagoje.   bet   jame   daug   ir   toking   dokumentu   nuorasu,   kuriu
originalai  del  ivairing  priezas€iu  yra  dinge.  Todel  §ie  nuora§ai  sudaro  vie:
ninteli   §al`tini  .Siu   dienng   tyrinetojams.

Rtipimus  nagrinejamosios  temos  klausimus  geriau  iisiai§kinti  padejo
jvairiu  kitu  Naujqjng   aktq   archyvo  fondu  medziaga.

Vadovaudamasi   gama   tiksliai   sudaryta   kartoteka   bei   bylu   apyra§ais{>
i§sirinkau  bylas   i§   I.   J.   Paderevskio,   Leono  Vasile`rskio,   Juzefo   ir  Alek-
sandros   Pilsudskiu,   L.   Zeligovskio   archyvu,   perzitirejau   okupuotose   Ry-
tu  Lietuvus  ir  Vakaru  Baltarusijos  Zemese  veikusios  organizacijos  „Pa-
kra§€iu   apsaugos   draugjja"    (Towai-zystwo   Strazy   Kl.esowej)    archyva,
dali  Ministri!  tarybos  medziagos.                                 `

Visi  §ie  dokumentai  rodo,  kokj  svarbu  vaidmeni  skyre  Lietuvai   Len-
kijos  politiniai  veikejai   1918-1919  metais.  Jie   atspind`i  ju  siekimus  vie-
naip  ar  kitaip  jtraukti  Lietuva  i  savo  politikos  sf era,  uztikrinti  Lenkijai
patogng   ir   saugu   i§ejim?   i   Baltijos   jtir?,   uztikrinti   jos   sienng   sauguma,
pirmiausia   i5 ,Vokietijos  puses..  Matyti   nemazi   prie§taravimai   politikoje
Lietuvos ;atzvilgiu+tarp  atskirng  Lenkijos  politiniu  grupil!,  partiju,  atskirng

politining   veikej.q,   jng  -tiesiogines   ir    netiesiogines    priezastys,   jt2   poveikis
oficialiosios   politikos   iinijai.   1§  jos  matyti,  ko.kia  vieta   politinese   sferose
•buvo  sikiriama  Vilniaus  uzemimui.  Vilniaus  netekimas  turejo  priversti  Lie-

tuv?  p.aklusti  Lenkijos  politikai.
Kaip   jau   Zinoma,   Lenkijos   politining   sferu   tikslai   buvo   diametraliai

prie5ingi   lietuviu   tautos   nacionalines   laisves   ir   savaranki§kumo   sieki-
mams'.   Jie   prie5taravo   ir-lietuviq   nacionalines   burzua.zijus   pastangoms
vie§patauti    nepriklausomoj`e   nrid    Lenkijos   valstybeje`,    apsisaugoti   nuo
stipresnes  lenkng  burzuazijo§  konkurencijos.  Tai  pirmiausia  uztvere  kelius
Lenkijos  jtakos  plitimui  i  Lietuva.  Tuo  pozitiriu  labai  idomtis  dokumentai
yra  1922  in.  balandzio  16  d.  instrukcija  ir  pro  memoria  Lenkijus  atstovy-
bei-Paryzitlje'bei  tu  pat  metie  b.alandzio '22   d.   informacija   Lenkijos  at-
stovyb,ei  Lbndone.  Tuose„ do.kumentuose  Lenkijos  vadovai  pripazjsta,  kad
prijungdami  prie  L;nkijos  Vilniu,  prarado  visa  Lietuv?,  atsttime  j?  nuo
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LenkiTos,  sudare  salygas   stipreti  joje  Vokietijos  !takai,   o  tai  buvo  ypa€
nepriimtina  ir  pavojinga   Lenkijai.  Juose   pazymeta,   kad   Lietuvos   politi-
nes  sferos,  panaudodamos  Vilniaus  klausjma,  ginasi  nuo  Lenkijos  ir  Zy-
miai   apsunkina   jos   planu   igyvendinima.   Dokumentuose  numa`tyta,   kaip
veikti  Lietuva   per  kaimynines   Pabaltijo  §alis,   atskirus   Zmones   Lietuvos
viduje.  Svarbi  vieta  skiriama  Lenkijos  ekonominiam  skverbimuisi  i  Lietu-
v?.  Instrukcijoje  atstovui  Paryziuje  nurodoma  veikti  Pranctizijos  vyriau-
sybe,  kad  §i  labiau  dometusi  Lietuvos  reikalais  ir  stiprintu  joje  savo' po-
zicijas.   Instrukcijoje   nedviprasmi§,kai   sakoma,   kad,   padedaint   Pranctizi'-
jai,   Lietuvoje   stipresianti   Lenkijos   itaka.

Uzsienio  reikalng  ministerijos  dokumentai  taip   pat  rodo,  kad   Lenkijos
politiniai  vadovai  gyvai  domejosi  Lietuvos  vidaus  gyvenimu,  atidziai  ste-
bejo  jos  santykius     su  uzsienio   valstybemis.    Savo  i§vadose   jie  remesi
labai  tikslia  ir  patikima  i§  Lietuvos  g?unama  informacija.

To   paties   fondo   dokumentai   atskleidzia   ne§varius   oficialiosios   poli-
tikos  uzkulisius,  jng  tarpe  slaptus  pasikalbejimus  tarp  Lietuvos  ir  Lenkijos
atstovng   d6l    abieju   §aliu   santykiu   sureguliavimo.   Tokie   pasikalbejimai
beveik   dvejus   metus   vyko,   ruo§i.antis   deryboms   Kopenhagoje  .(1925   in.
rugpiti€io  31 -rugsejo  19  d.).  I  juos  buvo  itrariktas  tuometinis  Lietuvos
finansq   ministras,   veliau   ir  ministras   pirmininkas   V.   Petrulis.   1925   in.
sausio  men.   Karaliau5iuje  ivyko  V. `Petrulio  ir  Lenki.jos  uzsienio  reikalng
ministerijos    auk§to   valdininko  J.   Lukasevi€iaus    (Lukasiewicz)    slaptas
susitikimas.   Lenkijos   generalinio   konsulo   Karaliau€iuje   Z.   Merdingerio
1925  in.  vasario   12  d.  telegramoje  mi.nisterijai  ir  tos  pat  dienos  prane§i-
me  teigiama,  kad  V.  Petrulis  savo  pagrindiniu  uzdaviniu  laiko  tranzito
ir  ekonomining  santykiu  su  Lenkija  sureguliavima.   1925  in.  vasario   17  d.
Lietuvos  ministri±  kabinetas   nutdre  pra§yti  Anglijos   atstov?   Pabaltijyje
Vona   (Vaughan)   tarpininkauti   ir   L.ietuvos   vyriausybes   vardu   pasitilyti
Lenkijos   vyriausybei   organizuoti   konferencij?   mi§ko   plukdymo   klausi-
mu.   Z.   Merdingerio   1925   in.   vasario    12,    19   d.   pranesimuose   kalbama
apie  V.  Petrulio  uZuominas  del  jo  pradetos  akcijos  finansalyimo.  Geguzes
7  d.    generalinio   konsulo   telegramoje   jau   tiesiai   buvo   pasakyta,   kad
reiiki^a    atlyginti   V.  Petruliui   ir   tarpininkui    N.  Naftaliui    uZ   tai,  k?   jie
jau   yra   padare.   Daugelyje   dokumentng   atsispindi   vienos   ir   kitos   §alies
salygos  btisimai  konferencijai,  ju  derinimas.  Oficialus  pasitilymas  pradeti
derybas   buvo   i§destytas   1925   in.   rugpiti€io   14   d.   Lenkijos   vyriausybes
notoje.                                                                                                                                           .

Labai  idomds  Lietuvos  ir  Lenkijos  vadovng  meginimai  susitarti  del  de-
rybng   platformos   1933-1937   in.   I§liikusi   medziaga   leidzia   ai5kiai   apibd-
dinti    abiejng   §aling   vadovng   pozicijas.   Lenkijos    politikng   siekimus   galima
trumpai  nusakyti  kaip  pastangas  suregu.liuoti  santykius  su  Lietuva,  netei-
kiant   jai   joking   vil€ing    del   Vilni-aus.    Lietuvos    fa§istine   vyriausybe,    iki
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kra§tutinumo  uza§trinusi  Vilniaus  klausima  vidaus  gyvenime,  nekele  tra-
diciniu   kategori§ku   s?lygu,   kurios   iki   tol   sudare   Lietuvos   politikos   pa-
grind3:  uzmegzti  su  Lenkija  normalius  santykius  tik  tada,  kai  bus  Lietu-
vai   gr?Zintas  Vilnius.  Ji   reikalavo  tik,   kad   Lenkija   pripazintng,  jog  Vil-
niaus  klausimas  galutinai  neissprestas,  kad  gali  btlti  perzidretas  ateityje.
Be  to,  ji  reikalavo,   kad   Lenk`ijos  vyriausybe  pakeistu   savo   politik?   Vil-
niaus  kra§te  lietuving  atzvilgiu.

Sie   dokumentai   leidzia   teigti,   kad,   nepavykus   susitarti   del   derybng
platformos,   Lenkijos  vadovai   emesi   !gyvendinti   savo  tikslus   grieztomis
priemonemis.   Kitaip   sakant,    neoficialiosios    derybos    tarp    Lietuvos    ir
Lenkijos   atstovu   1933-1937   in.   buvo   1938   in.   kovo   17   d.   ultimatumo
preliudija.

Maziausiai   i§liko   medziagos   apie   Lietuvos   ir   Lenkijos   santykius   po
konflikto   sureguliavimo   iki   antrojo   pasaulinio   karo.   1§   to   meto   Lenki-
jos   pasiuntinio   Kaune  F.   Charvato   prane§imu   Lenkijos   uzsienio  reikalng
ministerijai   galima   spresti,   kad   Lenkijos    vadovams    didelio    rtipes€io
kale  hitlerines  Vokietijos  itakos  stiprejimas  Lietuvoje  ir  jos  atstovi!  mi!-
ginimai   izoliuoti   Lenkij?   nuo   Lietuvos.   1938   in.   gruodzio   20   d.   prane-
§ime   F.   Charvatas   ra§o,   kad   Lietuves   politiniai   veikejai   nera   prie§i§ki
Lenkijai   ir   „noretu   tiketis   Lenkijos   pagalbos   pavojaus   atveju".   Gruo-
dzio  21   d.   ra§te   F.   Charvatui   i§  Var§uvos   pazymima,    kad,    atvykes   i
Var§uv?,   naujas   Lietuvos   pasiuntinys   J.   Saulys    visai    atvirai    isdeste,
jog   Lietuvos   ir   Lenkijos   suartejimui    daug    padetu    politikos    Vilniaus
kraste  pakeitimas.

Hitlerines   Vokietijos   grobiki§ka   politika,   Klaipedos   atplesimas   nuo
Lietuvos   akivaizdziai   kalbejo   apie  nuolat   auganti   pavoju   ne  tik   Lietu-
vai,   bet  ir  Lenkijai.  Gresiant  hitlerines  Vokietijos   uZpuolimui,   Lietuvos
ir   Lenkijos   politiniai   vadovai   spar€iai   suko   suartejimo   keliu.   Apie   tai
ryskiai  kalba keli  1939 in.  pirmosios puses  dokumentai.

1939  in.   kovo   27  d.  J.   Saulys,   apsilankgs   Lenkijos   Uzsienio   reikalng
ministerijoje,   i§deste   savo   vyriausybes    abieju   Baling    bendradarbiavimo
programos   pagrindus.   Lenkijos   Uzsienio   reikalu  ministerijos   pranesime
(prane§imas   be   datos)   F.   Charvatui   ra§oma,   kad    J.    Saulys    pasitile:
„1.   Sustiprinti   draugystes   ir  pasitikejimo   santykius,   viesai   apie  tai   ne-
parei§kiant.   2.   Visus   jautrius   klausimus   spresti   tyliai,    naminiu    btidu,
diplomatiniais  kontaktais".  Lenkijos   Uzsienio  reikalq  ministerija  J.   Sau-
lio pasitilymus ivertino kaip realius.

Tarp   tos   pat   ministerijos    1939   in.   dokumentu   yra   i§1ikusi    1939   in.
balandzio   17   d.   Lenkijos   uzsienio   reikalu  ministro  J.   Beko   (Beck)   ins-
trukcija    F.    Charvatui.    Jam    pavedama    pareik§ti    A.    Smetonai    ir    J.
Urb§iui,   kad   Lenkijos   vyriausybe,   vertindama   bendr?   politine   situaci-
j? ,,,...   noretng   pa€iomis   veiksmingiausiomis   priemonemis    (,,w   spos6b
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najbardziej   skuteczny")    padeti   lietuviu    tautai    i§laikyti    jus    valstybes
nepriklausomybe".   Balandzio     18   d.   instrukcijos    papildyme    pabrezta,
kad  F.  Charvat'as  apsilankymo  pas  A.   Smetona   ir  J.   Urb§i  metu   pazy-
meti!,   jog   Lenkijos   vyriausybe  turi   galvoje   tik   toki?   situacija,   kurioje
Lietuvos   vyriausybe   pati    pageidautq    kokiu    nors    Lenkijos    veiksmu.
Vadovaudamasis   gauta   instrukcija,   F.   Charvatas  turejo   paai5kinti,   kad
Lenkija    neturi   jokio   tikslo   itraukti    Lietuva    i    savo    politines    kombi-
nacijas.

Savo  vyriausybes   pavedima   F.   Charvatas   ivykde   balandzio   18   d.
Gana   gausios   ir  idomios   medziagos   yra   Centriniame   kariniame   ar-

chyve.
Archyvo   pavadinimas   rodo,   kad   jame   sukaupta   grynai   karine   me-

dziaga.  Taigi   mtisu   nagrinejamosios  temos   pozitiriu    ji   apima   Lietuvos
ir   Lenkijos   santykiu   karine   puss:   karo  veiksmus  tarp   abiejl£   §aliu  ka-
riuomenit!   1919-1920   in. ,   pasienio   konfliktus,   derybas,   Zvalgybos   pra-
ne§imus  ir  pan.   Lietuva    lie€ian€ius    medziagos    chronologines    ribos-
1919-1922   metai.   15skirstyta   ji   keliuose    fonduose:    generalinio    §tabo
11   skyriaus   (Zvalgybos),   Karinio   istorijos   biuro    (Wojskowe   biuro   his-
toryczne),   Lietuviskng   akti!,  majoro  Tesliaro   (Teslar)   ir   S.   Liaudanskio.
Lenkijos  isantykius   su   Li'etuva   lie€iantys   dokumentai   Siame   archyve   ne-
i§skirti  i  atskiras   bylas.  Jie  susegti  su  ivairiausiais  kitais   dokumentais.

15  minett2   fondu   bene   svarbiausia   vieta   tenka   prie§karines   Lenkijos
majoro   Tesliaro   surinktai   dokumentu  kolekcijai.   Tai   Prancdzijus   Karo
ministerijos   Istorijos   archyvo   dokumentu   nuora§ai.   Jie   patvirtinti   ar-
chyvo   antspaudu   ir   direktoriaus   para§u.   Dokumentai   daugiausia   susi-
je  su  Lenkijos  kariuomenes  ktirimosi   istorija.  Tarp  jng  yra   Pranctizijos
karines  misijo.s  Lenkijoje   -vadovas-generolas  P.  Anry  (Henrys) -ir
tolygios  misijos  Lietuvoje -papulkininkis,  veliau  pulkininkas  K.  Rebulis
(Reboul)  -vadovu   bei   misiju   nariu   1919-1920   metng   prane§imai,   tele-
gramos,   raportai.  Juose   daznai   minimi    tnt   metu    Lietuvos    ir   Lenkijos
santykiai,   ry§kiai   atsispindi   misijq   veikla,   Pranctizijos   militaristi!   po-
ziciJ.OS.

Karinio   istorijos   biuro   fonde   daugiausia   sukaupti   prie5karines   Len-
kijos  karo  istoriku   darbu  rankra55iai.  Jng  tarpe  yra   8.  Valiguros   (Wa-
lig6ra)   knygos    „Walka    o    Wilno"     (Wilno,    1938)     pirmieji    variantai.
pavadinti    „Walki    o    kresy",    V.    Smolenskio     (Smolehski)     rankra§tis
„Walki  polsko-litewskie na  Suwalszczyznie".

Lietuvi§ku   aktu   (Akta   litewskie)    fonda    sudaro    sulaikyti    Lietuvos
kariuomenes  ivairiu  daliniu  dokumentai -raportai,  telegramos  ir  pana§i
karine trofejine medziaga.

General,inio   5ta.bo   11   \skyr,iaus   fonda   sudaro   Lietuvos-Balitarusiijo,s
fronto   vadovybes   11   skyriaus   savaitiniai   politiniai   ir   kariniai   raportai,
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poli,tines   tarptaLiti,nes   padeties   apzvalgos,      Zinios   apie   Lietuvos   `kariuo-
mene.   Labai   idomus   pluo5tas   do,kumentu   apie   1919   rp.   r.ugpiti6io   mill.
kariniu   derybu   Kaune  tarp   Lietuvos   ir  Lenkijos   kariniu   delegaciju   pa-
ruo§ima,  santrauka  visu  K.  Rebulio  ra5tu,  adresuotng  generolui  P.  Anry,
del   derybu  organizavimo.   Tame  pat  fonde  yra   pulkininko  Mackevi€iaus,
vadovavusio   Lenkijos   karinei   del.ega,cijai   derybose,  Kaune,   prane§imai,
generolo   L.   Zeligovskio   §tabo   daugelio   pasikalbejimu   Hugeso   aparatu
su   Belvederio   adjutanttira  turinys,   1920  in.   ruden`s   Lenkijo.s   2-osios  ,ar-
mijos  generalinio  §tabo  11   skyriaus  pr.ane5imai   apie  savanoring  i§  Vokie-
tijos vykima  i  pagalb?  Lietuvai.

Foindo,  pavadi,nto   „Telki  ,Lairidafi:skiego",   dali   su'dlaro   lpran.e§imai   apie
Pranctizijos  militaristng   pozicij?   Lietuvos   ir   Lenkijos   santyking   atz`vilgiu.
Tai   daugiausia   Lenkijos  vyriausiosios  karines  vadovybes   ry§ing   karinin-
ko   prie   mar§a,1o   Fos,o   Staibo,   veliau   ikaro   ata§e   P,rancdzijoje   kapitono
L.  H.  Morstino  prane5imai.   `

Kituose  Var§uvos   archyvuose  esanti  medziaga,    tiesiogiai    ar    netie-
siogiai   susijusi  su  nagrinejamuoju  klausimu,  yra   daugiau   fragmentinig
pobtidzio.

Tik   is   dalies   Lenkijos   Komunistng   partijos   pozicija   Lenkijos   ir   Lie-
tuvos   santykii2   atzvilgiu   nu§vie€ia   Centrinio   Lenkijos   Jungtines   Dar-
bininku   Partijos   C`entro   Koiniteto   archyvas.   Si   pozicija   atsispindi   Len-
kijos  KP ir jos  autonomir]es  dalies -Vakaru  Baltarusijos KP suvaziavimLj,
konferencijng  medziagoj.e,  kurios  daug  buvo  skelibta  ivairiuose  partiniuose
ieidiniuose.                  .    .

Kur  kas  daugiau  medziagos 'apie  Lenkijos  KP  pozicija  nagrinejamuo-
ju ` klausimu   teikia. partijos   atsi§aukimai  '(fondai:   KC   KPP -Odezwy)
ir  jos  spauda--,;Czerwony  sztandar"   (1919-1938)   ir  „Nowy  przeglad"
( 1924-1937) .

IS  visos  medziagos  aiskeja,  kad  Lenkijos   KP,  taip   pat  Vakaru   Bal-
tarusijos   KP   demaskavo   vyriausybes   politika   Lietuvos    atzvilgiu    ir   ja
grieztai   -smerke.   J.   Pilsudski'o   jvykdyta   p.erversina     (1926'  in.    geguzes
men.)   partija   ivert.ino  kaip   ypa5   dideli   pavoju   Lietuvos   nepriklausomy-
bei.  Ji   ai§kino  te`isingo  ir  heteisingo  karo,   agresoriaus   s?vokas,   aiskino,
kad   be   Lietuvos   negalima.sudaryti  vieningo   antitarybinio  karinio   fron-
to,   todel   J.   Pilsudskicj   uzdavinys-ja   uzgrobti.,  Ypa€   aktyviai   partija
veikdavo   didesniaiB   abiejng   §aling   santykiq   itempimo   momentais    (1926.
1927,1938  metals).  Ji  budriai   seke  kiekviena' Lenkijos  militaristu  Zings-
n!.  tuoj   atkreipdavo  '`demesi  i  karinius  pasiruo§im.us.  Partija  §auke  Len-
kijos   darbo.Zmones   ginti    lietuving    tautos    nepiiklausorriybe,    prie§intis
karinems   provokacijoms,   smerkti    antilietuvi§kas    kampanijas.    Moterys
buvo  raginamus  neleisti  savo  vyri!,  stinng,  broliu  i   kariuomene,   neaukoti
jq  mir6iai.
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Daug  demesio  Lenkijos   KP  skyre  kareiviams.  Juos  moke  vadovau{is
§tikiu:   „Nenorim   Lietuvos   pavergimo!"   Karining   veiksmng   pries   Lietu`'¢
atveju   kviete   ne§audyti    i   Lietuvos   kareivius,   darbininkus,   valstie€ius,
pereiti  i  ju  puss  ir  savo  ginklus  nukreipti    pries  savo  karininkus,  kartu
su   Lietuvos   darbo   Zmonemis   paskelbti  kara   Lenkijos   ir  Lietuvos   fa§is-
tams.

Lenkijos   Mokslng   akademijos   archyve   nagrinejamaj?   tem3   betarpi§-
kai   lie€ia   M.   S.   Kosakovskio,   stambaus   Lietuvos   dvarininko,   Zymaus
Lenkijos  politinio  veikejo,  dienorastis   („Diariusz  Mjchala   S.   Kossakows-
kiego").   To   paties   archyvo   A.   Herba6evskio   fonda    („Papiery   A.   Her-
baczewskiego")    sudaro   bro5itiros,   spau.sdintos   jo   vei,klos   Lietuvoje   lai-
kotarpiu    (1919-1921   in.),   jo   straipsning   ir   pasisakymng   spaudoje   i§kar-
pos.  1§  tos  medziagos  ry§kiai  matosi  A.  Herba€evskio  pazitirng  evoliucija
ir jq ,grieztas  pasikeiitimas  Lietuvos  nenaudai.

Centrines    vie§osios   Vat.§uvos    senojo    miesto   bibliotekos    rankra§€i:I
skyriuje   yra   Rytining   Zeming    Civilines    valdybos    archyvas      (Archiwum
Zarzadu  Civilnego  Ziem  Wschodnich).  Jj  sudaro  Vilniau's,  Traku,   Sven-
€ionil!     apskri6iu     vir§ininku     ataskaitos,    organizacijos      „Towarzystwo
Strazy   Kresowej"   dokumentai,   ivairiu   kra§to   valdininkng   raportai   gene-
raliniam   Rytinii!   Zeming   komisarui   Osmolovskiui,   jo   prane5imai   J.   Pil-
sudskiui,  ivairiu  Civilines  valdybos  skyriu  vadovu  pasitarimng  medziaga,
spaudos prane5imai uzsienio ir vidaus politikos klausimais.

Archyve   gausu   medziagos   Lenkijos    ekonominei,    nacionalinei,    kul-
ttirinei   politikai   okupuotose   Zemese,   okupuotng   Zemii!   pade6iai,   liaudies
masiu kovai  tyrineti.

Regina    Zepkaite


