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Skaitytojui pateikiami du dokumentai, atskleidžiantys 1939–1940 metų lietuvių ir
lenkų santykių atkarpą1. Šie tekstai parodo profesoriaus Adamo Żółtowskio viešnagę Lietuvoje nuo 1939 m. gruodžio iki 1940 m. balandžio mėn. Dėl 1939 m.
Molotovo–Ribbentropo pakto įvykusio Lenkijos valstybės padalijimo ir okupacijos Lietuvoje nebeveikė lenkų diplomatinė misija, tad A. Żółtowskio vizitas laikomas „neoﬁcialiu“, nors pagal Lenkijos egzilinės vyriausybės premjero Władysławo
Sikorskio instrukcijas profesoriui buvo suteiktas valdžios patikėtinio statusas. Adamas Żółtowskis (1881–1958), žinomas ﬁlosofas, kilęs iš garsios Sapiegų giminės,
buvo gabus kalboms, studijavo Strasbūre, Berlyne, Heidelberge, 1904 m. įgijo
mokslų daktaro laipsnį Miunchene, 1928–1930 m. buvo Lenkijos Seimo deputatas. 1939 m. rudenį per Lietuvą ir Švediją pasitraukė į Angliją. 1939 m. gruodį
Angerse, Prancūzijoje, dislokuota Lenkijos egzilinė vyriausybė pasiuntė A. Żółtowskį į Lietuvą, kad užmegztų ryšius tiek su lenkų visuomenininkais, tiek su
Lietuvos vyriausybės atstovais. Po karo jis apsigyveno Londone, aktyviai dalyvavo
lenkų emigrantų kultūrinėje veikloje.
Dokumentuose išryškėja kai kurie charakteringi, bet kartu ir prieštaringi veiksniai, lėmę to meto lietuvių ir lenkų santykius. Kaip matyti iš dokumento „Instrukcja
dla Prof. Żółtowskiego do Kowna“, Lenkijos egzilinė vyriausybė siekė neeskaluoti
Vilniaus klausimo, tačiau neatsisakė teisių į visas tarpukario Lenkijos teritorijas.
Įdomu tai, kad vietiniams lenkams buvo patariama priimti Lietuvos pilietybę, jeigu
tai atitiktų jų ekonominius poreikius. Siekta užmegzti kontaktus ir su Kauno Lietuva, ieškant pritarimo pokarinės Lenkijos vadovaujamo Vidurio ir Rytų Euro-
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Tyrimą ﬁnansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP - 09/2010).



S AU L I U S S U Ž I E D Ė L I S

pos bloko projektui. Tai turėjo sukurti ateities saugumo garantiją mažoms regiono
valstybėms.
Iš A. Żółtowskiui įteiktų instrukcijų matyti, jog profesoriaus vizitas vyko tuo
metu, kai Lenkijos vyriausybė dar įžvelgė tam tikrų galimybių lietuviams ir lenkams tartis, bandyta rasti sąlyčio taškų. Dokumentas rastas Kalifornijos Stanfordo
universiteto Hooverio instituto archyve, Lenkijos Respublikos užsienio reikalų
ministerijos rinkinyje. Jo kopiją perdavė prof. A. E. Sennas.
1939 m. rudenį ir pavasarį, kitaip negu W. Sikorskio vyriausybė, lietuvių ir
lenkų santykius vertino Vilnijos lenkų bendruomenė (vėliau abiejų nuomonės vis
labiau sutapo). Tai matyti iš Lietuvos valstybės saugumo departamento (toliau –
VSD) direktoriaus Augustino Povilaičio pasirašyto 1940 m. balandžio 20 d. biuletenio Nr. 130, „Lietuvių-lenkų santykiai (pagal prof. Ad. Žóltovskį)“, kuris saugomas Lietuvos centriniame valstybiniame archyve (toliau – LCVA). Dokumentas
liudija, kad A. Żółtowskio vizitą akylai stebėjo ir sekė VSD agentai. Nepaisant tam
tikros turinio atrankos ir tendencingumo, tikriausiai būdingo visoms slaptosioms
tarnyboms, pažymėtina, kad tarpukario Lietuvos VSD veikė gana profesionaliai.
Ypač kruopštumu išsiskyrė patyręs saugumo tarnautojas, ilgametis departamento
direktorius A. Povilaitis, reikalavęs agentūrines žinias pateikti konkrečiai ir objektyviai. Tad nereikia abejoti, kad čia pateikti A. Żółtowskio žodžiai patikimai atskleidžia jo mąstysenos kontūrus.
Raportas perteikia svarbius lietuvių ir lenkų ilgalaikio konﬂikto aspektus, sunkinusius abiejų tautų istorinius ginčus. Lyginant VSD raporto tekstą su A. Żółtowskiui duotomis instrukcijomis, matyti Lietuvos lenkų, tarp jų ir dalies lenkų politinio elito, bei W. Sikorskio vyriausybės požiūrių takoskyra. Krinta į akį Adamo
Żółtowskio samprotavimai apie po Pirmojo pasaulinio karo padarytas Lenkijos
vyriausybės, konkrečiai Józefo Piłsudskio, politines klaidas. Itin aštrios kritikos
nusipelnė gana griežta, A. Żółtowskio nuomone, netgi naivi Varšuvos pozicija Lietuvos atžvilgiu.
Raporte išdėstyta profesoriaus nuostata, kad mažų mažiausia Kauno Lietuva
turėjo likti Lenkijos įtakos zonoje, buvo gana plačiai paplitusi tarp lenkų politinio elito. Tokia geopolitinė padėtis palaidotų Lietuvos vis keliamą Vilniaus priklausomybės klausimą. Be konkrečių geostrateginių ir politiniu svarstymų, svarbu
pabrėžti, kad A. Żółtowskio užﬁksuotuose pokalbiuose išryškėja stereotipinė ir
mitologizuota mąstysena apie lietuvių tautą. Juose pateiktas vaizdas gana atšiaurus.
Lietuviai – primityvi, dar nebrandi valstiečių tauta, nepajėgianti sukurti autentiškai
nepriklausomą valstybinį gyvenimą. Lietuviais, pasak A. Żółtowskio, lengvai manipuliuoja didieji kaimynai, pavojingi Lenkijos priešai: Rusija ir Vokietija. Lietuvių
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liguistas antilenkiškumas išauga iš aukštesnės lenkų kultūros įtakos baimės, o lietuvių inteligentus lyg ir kankino nevisavertiškumo kompleksas.
Be pagrindinio Vilnijos ir Rytų Lietuvos klausimo, lenkų ir lietuvių santykius
veikė ne vienas to meto dalykas. XIX amžiuje ir dar vėliau svarbūs buvo kalbos bei
kultūros pasirinkimo ir nacionalinio identiteto klausimai. Tarpukario metais svarūs buvo socialekonominiai faktoriai: trečiajame dešimtmetyje Lietuvoje vykdyta
žemės reforma panaikino daugumą lenkiškų dvarų. Valstybiniu lygiu kilo tautinių
mažumų teisių problemos. Vis dėlto svarstant apie lietuvių ir lenkų santykius itin
svarbu įvertinti subjektyvius veiksnius: emocijas, nuo seno paveldėtų tarpusavio
stereotipų ir įsivaizduotų neigiamų tautinio charakterio bruožų populiarumą, tikrų
bei įsivaizduotų skriaudų sureikšminimą. Nors A. Povilaičio raporte kalbama apie
A. Żółtowskio stereotipinę pasaulėžiūrą, kuriant mitus, lietuviai neatsiliko. Lietuvių literatūroje ir visuomeniniame diskurse buvo gajus klastingo lenko, paviršutiniško ir išdidaus pono, įvaizdis.
Tiesa, emocijomis ir stereotipais grindžiamos nuostatos istorikui sunkiau apčiuopiamos, nelengva jas dalykiškai įvertinti. Tačiau akivaizdu, kad šiais mitais pagrįstos
nacionalinės neapykantos vaidmuo itin sustiprėja karo ir smurtinio konﬂikto kontekste. Tai akivaizdžiai rodo 1943–1944 m. įvykiai, kai politiniai lietuvių ir lenkų
nesutarimai išsirutuliojo į kruviną kovą, netgi susidorojimą su beginkliais Vilnijos
gyventojais. To meto retorikoje pasigirsdavo balsų, siūlančių problemos „galutinį
sprendimą“. Kuo tai gali baigtis, nūdienos piliečiui tikriausiai nereikėtų aiškinti.
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D O K U M E N TA S N R. 1

I N S T RU KC J A D L A P RO F. ŻÓ ŁTOW S K I E G O D O KOW N A 2

Prof. Ýóùtowski udajæ siæ do Kowna wzglædnie do Wilna jako
màý zaufania Rzàdu Polskiego. Ma sobie zlecone trzy gùówne
zadania.
1/ Ma w sposób jak najbardziej celowy rozdzieliã powierzone
sobie fundusze. Sà one przeznaczone w pierwszej linii na pomoc
dla uchodêców ciwilnych z Polski i winny znaleêã siæ w rækach
organizacji dziaùajàcych na terenie Kowieñszczyzny wzglædnie
Wileñszczyzny i dajàcych gwarancje sumiennego i umiejætniego
zuýycia dostarczonych im úrodków. Poza naczelnymi organizacjami moýe Prof. Ýóùtowski pewne sumy przeznaczyã takýe dla
poszczególnych placówek, jak Polskie Towarzystwo Dobroczynnoúci w Kownie, Czerwony Krzyý, szpitale, szkoùy, przytuùki,
instytucje religijne itp. Wreszcie pewna czæúã úrodków, które
prof. Ýóùtowksi otrzymuje preznaczona jest na cele polityczne
z wyjàtkiem wojskowych i ma sùuýyã na podtrzymanie takich
przedsiæwziæã zwùaszcza na Wileñszczyênie, które przyczyniã
siæ majà do wzmocnienia ýywioùu polskiego miejscowego i napùywowego.
2/ Prewaýna czæúã dostarczonych do Kowna úrodków powinna
jednak znaleêã siæ w rækach tych organizacji, które w kaýdej
z dwóch czæúci Litwy bædà mogùy byã uznane przez Rzàd Polski
za realnà i prawowità reprezentacjæ miejscowego spoùeczeñstwa polskiego. Organizacja taka zdaje siæ juý istnieã we
Wilnie, a jest nià wedle nadeszùych do Paryýa wiadomosãi
Komitet Polski pro przedwodnictwem p. Krzyýanowskiego3 z
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Šaltinis: Hoover Institution, P-MSZ [Polska-Ministerstwo Spraw Zagranicznych], Box 5, [numeris], nedatuota, instrukcijos.
Bronisław Krzyżanowski (1876–1943), lenkų visuomenininkas, advokatas, Lenkijos senato ir seimo narys,
1939–1940 m. vadovavęs Lenkų komitetui Vilniuje.
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udziaùem PP. Staniewicza4, Zwierzyñskiego5, Kiersnowskiego6
i Ýejmy. W Kownie poseù Charwat7 ustanowiù rodzaj Polskiej
Komisji Politycznej z nominacji w osobach: PP. Konstantego
Okulizca8, Czesùawa Mackiewicza9 i Zygmunta Szwojnickiego10.
Komisja ta zupeùnie dotàd bezczynna nie zdaje siæ posiadaã
ýadnego autorytetu w spoùeczeñstwie polskim, dlatego Prof.
Ýóùtowski bædzie miaù prawo rozwiàzaã jà a natomiast winieñ
siæ postaraã o przywrócenie do dziaùalnoúci dawnego Polskiego
Komitetu w Kownie, który jako emanacja istniejàcych tam poszczególnych organizacji cieszyù siæ posùuchem i prawdziwym
autorytetem. W skùad nowego wzglædnie rozszerzonego Komitetu
Polskiego wejúã by zapewne powinni PP. Konstanty Plater11,
Prezes Polskiego Towarzystwa Dobroczynnoúci, niezmiernie w
ostatnich czasach czynnego, a obok trzech wymenionych powyýej
czùonków „Komisji Politycznej“ jeszcze ewentualnie byùy poseù
Bàdzyñski, p. Bolesùaw Jasiñski, Prezes Syndykatu Rolniczego
oraz przedstawiciel Polskiego Zwiàzku Ludzi Pracy. W kaýdym
razie wydaje siæ wskazanym
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Witold Staniewicz (1887–1966), ekonomistas, Stefano Batoro universiteto profesorius, Lenkų komiteto
narys.
Aleksander Zwierzyński (1880–1958), politikas, žurnalistas, laikraščio „Dziennik Wileński“ ir kt. leidinių
bendradarbis.
Tadeusz Kiersnowski (1896–1971), advokatas, Vilniaus lenkų veikėjas, Lenkų komiteto narys, po karo aktyviai dalyvavo Londono lenkų emigrantų veikloje.
Franciszek Charwat (1881–1943), lenkų diplomatas, 1938–1939 m. Lenkijos pasiuntinys Kaune.
Konstanty Okulicz, pedagogas, lenkų gimnazijos Kaune globėjas.
Czesław Mackiewicz (1905–1977), pedagogas, Ukmergės lenkų gimnazijos mokytojas, Kauno lenkų organizacijos „Pochodnia“ gen. sekretorius, Kauno apskrities Armijos krajovos narys.
Zygmunt Szwoynicki (Szwojnicki) (1874–1955), Panevėžio lenkų veikėjas, pedagogas, laikraštininkas.
Konstanty Plater (1886–1956), Lietuvos lenkų veikėjas, Kauno organizcijos „Pochodnia“ vienas iš steigėjų.
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D O K U M E N TA S N R. 2

VA L S T Y B Ė S S AU G U M O D E PA RTA M E N TO B I U L E T E N I S N R . 1 3 0 , K AU N A S ,
1940 M . B A L A N D Ž I O 20 D .

Lietuviø–lenkø santykiai12
(pagal prof. Ad. Þóltovská)
Emigracinës lenkø vyriausybës neoficialus atstovas prof.
Adomas Þóltovskis, bûdamas Lietuvoje, turëjo glaudø kontaktà
su Vilniaus lenkø komiteto prezidiumu, su vietos lenkø organizacijomis ir visuomenës veikëjais. Þymesniems ir patikimiems asmenims per ávairius pasikalbëjimus prof. Þóltovskis
yra pareiškæs savo nuomonæ apie lietuviø politikà Vilniaus
krašte, apie lietuviø ir lenkø santykius, susidariusius po
lenkø valstybës kapituliavimo, ir, apskritai, papasakojo savo
èia patirtus áspûdþius. Pats Þóltovskis sakosi, kad jam bendrà nuomonæ susidaryti padëjæ ávairiø sluoksniø lenkai, kurie
á já kreipæsi su ávairiais prašymas bei memorandumais, o taip
pat anglø ir prancûzø pasiuntinybiø þmonës. Gautà iš lenkø
medþiagà ir priešlietuviškus straipsnius, kuriuos gavæs iš
prof. Konrado Górskio13, Þóltovskis sakosi pasiøsiàs lenkø
vyriausybei, o kitus duosiàs lenkø spaudai Prancûzijoje. Su
lietuviais jis maþa tesusitikæs ir maþa tekalbëjæs. Todël kai
kurie lojalesni lenkai pareiškia, kad Þóltovskis, gal bût, dël
to ir susidaræs nepalankias paþiûras á lietuvius.
Þóltovskio nuomone, lietuviø samprotavimas remiasi ásitikinimu, kad, þlugus lenkø valstybei, Lietuva galinti nebaudþiamai taikinti Vilniuje kraštutinæ šovinistinæ ir eksterminacinæ politikà. Nors lietuviai gerbià tik konkreèias jëgas,
12

13



Šaltinis: LCVA, F. 378, ap. 10, b. 225, l. 486–503 (publikuojamo dokumento nei stilius, nei rašyba ir
skyryba netaisyta, palikta originali).
Konrad Górski (1895–1990), istorikas ir literatas, 1934–1939 m. Stepono Batoro universiteto profesorius,
1940 m. dirbo Lietuvos TSR Mokslų akademijos bibliotekoje, po karo dėstė Torunės universitete, Lenkijos
mokslų akademijos (PAN) narys.
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taèiau jø apsigynimo instinktas liepiàs jiems jau šiandien
ieškoti argumentø, kurie sušvelnintø jø kaltæ lenkø tautos
akyse tuo atveju, jeigu ji atgautø savo nepriklausomybæ. Šis
siekimas visø pirma pasireiškiàs këlime nuopelnø „dël pabëgëliø globojimo“. Taèiau kylàs klausimas, kuo bûsiàs pagrástas
protavimas tø lietuviø, kurie tikëjàsi, kad lenkø visuomenë
sutiksianti su nesveiko šovinizmo politika Vilniuje. Taigi
jie manà, kad baisûs ávykiai taip palaušià tà visuomenæ, jog
uþ tariamà ramumà ir lietuviø aukojimà duonos gabalëlá, ne
tik sutiksianti ramiai su lietuviø patvarkymais, bet ir stengsiantis dar prisitaikyti naujoms aplinkybëms, kad, ásiteikusi
savo nuolaidumu valdþiai, susidarytø sau kiek galint geresnes bûvio sàlygas. Taip elgtøsi lietuviai atsiradæ svetimoje
okupacijoje. Jø psichika daranti tai, kad kiekvienos didesnës
jëgos akivaizdoje tampà nuolaidûs ir pasirengæ visa kam, bet,
pajutæ savo persvarà, tampà išpuikæ ir neatodairûs. Pagaliau
baili valstietiška prigimtis stumianti lietuvius spëlioti
sovietø ir vokieèiø valià, þemintis ir lankstytis prieš juos.
Apie pastaràjá dalykà, bet ko kita, liudija lietuviø spaudos
pagyrimo himnas raudonosios Maskvos ir jos armijos garbei.
Yra maþø tautø, kurios, pvz. kaip suomiø, turinèios þymius
didingumo poþymius ir kurios dël to yra skirtos suvaidinti
svarbø vaidmená istorijoje. Lietuviai nepriklausà tokioms
tautoms. Daugelis jø, tikëdamiesi nuolaidumo iš mûsø tautieèiø Vilniuje, nesupratæ, kad mûsø psichika esanti kitokia:
nelaiminga, bet riteriška lenkø tauta niekada oportunistinës
prieþasties nestatydavusi aukšèiau save garbës ir nesilenkusi
prieš savo spaudëjà.
Valdþia dràsiai varanti Vilniuje savo eksterminacinæ politikà [pabraukta originale], nes jà palaikanti visa visuomenë,
neišskiriant në tø þmoniø, kurie savo laiku buvæ uþ susiartinimà su Lenkija. Jie tikëjæ josios jëga ir manæ, kad Lietuva
uþ jos nugaros perkæsianti be didesniø sukrëtimø karo audrà.
Šiandien jie negali dovanoti Lenkijai, kad ši savo katastrofa
davësi progos ávesti á Lietuva sovietø águlas ir, apskritai, uþkvestijonavusi josios nepriklausomybæ. Juo labiau jie
tikëjæsi iš Lenkijos galingo globëjo, juo þemiau ji smukusi
jø akyse. Dël šio nusivylimo jie smerkia lenkø tautà, ir jø
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neapykanta jai taip toli siekianti, jog prašokanti kartais
net ir paèius kraštutinius tautininkus, išauklëtus neapykantos dvasioje Lenkijai. Taip pat jø nuomone, Lenkija esanti
lavonas, su kuriuo nereikià skaitytis, ir jos susmukimà reikia
išnaudoti bent tam, kad ávykdytø lietuviø tautines aspiracijas Vilniuje.
Iš baudþiavos laikø pas lietuvius susidariusi nuomonë apie
lenkus, kaip apie aukštesnës rasës þmones. Neþiûrint visø tautino atgimimo pionieriø pastangø, nepavykæ jiems po nepriklausomybës atgavimo išplëšti iš lietuviø sielos šio komplekso,
kuris prieš 1918 m. smarkiai veikæs Lietuvos lenkinimo naudai. Net lietuviø tautinio judëjimo vadai pasàmonëje turëjo šá
þemumo komplekso jausmà. Nes netikëjæ, kad jø tauta atsispirs
lenkø kultûrai, ir kalbai, ir pasistatæ sau aukšèiausià tikslà
izoliuoti Lietuvà nuo Lenkijos.
Lenkijos katastrofos átakoje primityviuose, apskritai imant,
lietuviø protuose ávykæs toks didelis pasikeitimas, kad šiandien jie jauèiasi aukštesni esà uþ lenkus. Galima pagaliau dar
pastebëti tam tikrus ramumo komplekso likuèius. Jie pasireiškia tuo, kad lietuviams Vilniuje vis atrodà, jog lenkai þiûrá
á juos iš viršaus ir traktuojà juos, kaip þemesnës kultûros
þmones. Šiuo atþvilgiu lietuviai esà labai jautrûs, tiesiog
liguistai bijà, kad lenkai nelaikytø jø chamais. Taèiau visa
tai esà þemesnio komplekso likuèiai.
Suprastinant nepaprastai komplikuotus reiškinius, paprastas lietuviø inteligentas prieina išvadà, kad tauta netekusi
nepriklausomybës tik dël to, kad neturinti politiniø gabumø
ir realybës pajutimo. Tuo tarpu lietuviai turá to pakankamai
ir todël ne tik sugebëjæ savo maþà valstybëlæ apsaugoti nuo
blogiausiø karo eventualumø, bet dar pavykæ jiems karo audrà
išnaudoti ir atgauti Vilniø. Jø manymu, lenkø psichikoje glûdi
iracionalios uþuomazgos. Kaip gi kitaip paaiškint tà faktà, kad
Lenkija ëmusis taip nelygios kovos su Vokietija, uþuot ëjusi
Èekijos pëdomis. Net dabar neatsiradàs lenkiškas Hacha14, nors
tik panašus á já þmogus galëtø išgelbëti tautà nuo galutinio

14



Emil Hácha (1872–1945), politikas, Čekoslovakijos prezidentas, 1939-03-15 A. Hitleriui pateikus ultimatumą, pasirašė Čekijos perdavimo Vokietijai dokumentą.
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išnaikinimo. Esà, joks lietuvis nepagalvosiàs to, kad jeigu
Lenkija be kovos bûtø pasidavusi Vokietijai, tai šis faktas në
kiek nebûtø pakeitæs josios likimo, nes ir lenkø, ir vokieèiø
priešingumai kyla dël jos geopolitinës padëties, ir Reicho
politiniai tikslai Lenkijos atþvilgiu bûtø likæ tie patys.
Tuo tarpu lenkai, jeigu pasidavime Vokietijai bûtø ieškojæ
sau išsigelbëjimo, pergyventø dar didesnæ vidujinæ tragedijà,
negu dabar, nes tada galvotø, jog su Prancûzijos ir Anglijos
pagalba bûtø galëjæ vokieèiams atsispirti ir tuo bûdu išvengti
baisaus likimo. Juos bûtø persekiojusi taip pat mintis, kad,
jeigu Lenkija bûtø nekapituliavusi, gal bût, vokieèiai bûtø
neišdrásæ su ja pradëti karà, kuris tikriausiai bûtø privertæs
ásikišti sàjungininkams.
Pasak lietuviø, net Varšuvos gynimas išrodæs, jog lenkams
trûksta politinio samprotavimo. Istorijos dëlei buvusi sunaikinta sostinë ir išþudyta daug josios gyventojø. Lietuviai
negali suprasti, kad esà aplinkybiø, kuriose didelës tautos
dël istorijos yra priverstos daryti dideles aukas, kurios vis
dëlto savyje turinèios kûrybiná pasëlá ateièiai. Taip pat ir
tà faktà, kad Rydz Smiglas15 pasirodæs ne tik netinkamu vadu,
bet ir þmogumi be riteriškos dvasios, nes nesugebëjæs mirti
dël istorijos kovos lauke, Kaune esà árašoma lenkø tautos
debitan, nors jor armija davusi nemaþai didvyriškumo pavyzdþiø.
Anot Þóltovskio, jaunimo tarpe yra ásigalëjæs ásitikinimas, jog karas su vokieèiais taip diskvalifikavæs lenkus, kad
Lietuva padariusi tiesiog kvailystæ, priimdama ultimatumà,
nes jinai galëjusi lenkø kariuomenæ gerai pamokyti, jeigu ši
bûtø išdrásusi ásibrauti á jos teritorijà. Nepaprastas lietuviø primityviškumas daràs tai, kad ir kai kurie vyresnio
amþiaus þmonës sutinkà su šia nuomone. Tiek jaunimo, tiek
vyresniosios kartos tarpe lenkø valstybë ir jos organizacija,
lenkø kareivis ir karininkas, kuriø privalumus pripaþinæs
net pats Hitleris, nuolat esà išjuokiami. Neûþauga lietuvis su sadistiniu dþiaugsmu juokiasi iš pargriuvusio lenkø
milþino. Tas lietuvis, kuris jautë lenkø valstybei didelæ
15

Edward Rydz-Śmigły (1886–1941), maršalas, Lenkijos kariuomenės vadas, 1935–1939 m. faktinis valstybės
vadovas.
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pagarbà, dabar juokiàsis iš jos kiek galás. Lietuviø spauda,
norëdama sovietams ir vokieèiams ásiteikti, aštrinanti savo
lieþuvá lenkø tautos ir jos katastrofos sàskaiton. Pakanka
priminti, kad spaudoje pasirodþius þinutei, jog lenkø kariuomenës dalys norinèios pagelbëti Suomijai, liaudininkø, kurie
turá savo þmones vyriausybëje, organas parašë, kad, esà, suomiai pareiškæ, jog nenori savo þemëje matyti lenkø kariuomenës, nes ji mokanti tik bëgti.
Taip pat Latvijoje ir Estijoje, kur lenkø kariuomenë buvusi
labai gerbiama, netekusi savo prestiþo. Ir reikësià nemaþø
veiksmø jos garbei atstatyti maþesniø Lenkijà supanèiø tautø
akyse, kurios esanèios linkusios galvoti panašiai, kaip lietuviai.
Man buvo kalbëta, sako Þóltovskis, kad dël autoritetinio
reþimo Lietuvoje, Pilsudskis ir jo þmona, neþiûrint antagonizmo Lenkijai, daugelyje atvejø buvo statomi pavyzdþiu. Taip
pat nesanti atsitiktinai supuolanti aplinkybë ir tas faktas,
kad po geguþës perversmo Lenkijoje, ávykæs panašus perversmas
1926 m. gruodþio mënesá ir Lietuvoje. Jo ávykdymas ir tikslas
nepaprastai buvæ panašûs á geguþës revoliucijà. Autoritetinis
reþimas Lietuvoje nekartà ieškojæs ákvëpimo Pilsudskio vyriausybës politinës veiklos metoduose ir idealuose [pabraukta
originale]. Dabar gi prezidento Smetonos šalininkai kartu su
demokratinëmis grupëmis kaltinà sanacijos valdþià dël Lenkijos katastrofos ir sakà, jog kiekviena tauta turinti tokià
vyriausybæ, kokios ji uþsitarnaujanti. Visame tame esà daug
piktos valios, nes Lietuva þinanti, jog didelë lenkø dauguma
legioninæ klikà laikà okupantais. Jeigu lenkø tauta jø nenušlavusi nuo politinio gyvenimo paviršiaus, tai tik dël to,
kad þinojusi, jog savo noru nepasitrauksià, o jos patriotizmas neleidæs pradëti vidaus karà. Taip pat jos patriotizmas
liepæs jai išorës baisaus pavojaus akivaizdoje susiburti apie
iš tikrøjø maþai populiarø, nors nepaprastai reklamuojamà,
vyriausià vadà ir neapkenèiamà vyriausybæ.
Tuo tarpu lietuviai nesuprantà, kad pogeguþinis reþimas,
neþiûrint visø jo nusikaltimø uþ valstybës sienø ir jo mirštamø
nuodëmiø uþsieniø politikoje, negalëjæs áspëti katastrofø, tos
tautos, kuri vos 20 metø, kai atgavusi savo nepriklausomybæ,
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ir kuri gyvenanti didele dalimi sunaikintoje teritorijoje, nes
turëjæs susiremti su didþiausia pasaulyje galybe, sukaupusia
savo jëgas á kumštá, nukreiptà prieš Lenkijà. Kaune nesuprantama, kad be geopolitinës Lenkijos padëties, svarbiausia jos
þlugimo prieþastis tai negirdëtas Anglijos ir Prancûzijos
politikos trumparegiškumas savo laiku, kurios, taip pat savo
nelaimei, leidusios augti imperialistinës Vokietijos jëgai,
turëdamos dar neseniai galimumo jà sudrausminti; Anglija net
padëjusi šiai galybei pagrindà, finansuodama savo laiku kartu
su Amerika vokieèiø pramonæ. Susipratusi jinai taip vëlai,
kad daugelis sàjungininkø draugø neutraliose valstybëse nesà
100 % ásitikinæ jø laimëjimu.
Kai kuriø lietuviø vaizduotëje konspiracinë veikla Vilniuje
ágyjanti nepaprastà dydá. Suëmimuose, padarytuose ryšium su
tariamai priešlietuviškø organizacijø išaiškinimu, áþiûrëta
vël naujø árodymø, kad lenkø psichikoje esà iracionaliø uþuomazgø, kurios stumianèios lenkus prie nesàmoningø veiksmø,
prieštaraujanèiø paèiam elementariausiam tikrovës pajutimui.
Ásitikinimas, kad lenkø tautai trûksta politinio pajutimo,
átvirtinàs lietuviuose jø viršenybës pajutimà ir patvirtinàs tvirtos Vilniuje taikomos rankos politikos teisingumà.
Taip pat ši politika remiama esanti tuo, kad Vilniaus lietuviø persekiojimai lenkø laikais duodà pagrindà nesivarþyti su lenkø visuomenæ [pabraukta originale]. Rastas slaptas
vaivados Bocianskio16 memorandumas, kuris buvæs Kaune viešai atspaustas, tapæs pripaþintas nepalauþiamu išrodymu, kad
lenkø administracija siekusi nutautinti lietuviø maþumà. Iš
tikrøjø šis memorandumas liudijàs, kad Pilsudskio17 politika,
pataikaujanti lietuviø provokacijoms, tikintis, jog lietuviai susiprasià, padràsino Kauno vyriausybæ, kad ji beveik
atvirai rëmusi lietuviø ardomàjá darbà Vilniaus krašte. Lietuviø maþuma jokiu bûdu nebuvusi pavojinga lenkø valstybei.
Taèiau, kada po Pilsudskio mirties buvæ nuspræsta baigti šià

16

17

Ludwik Bociański (1892–1970), pulkininkas, Lenkijos seimo narys, 1935–1939 m. Vilniaus vaivada, pasižymėjęs lietuvių ir baltarusių mažumų atžvilgiu griežta politika, po karo emigravo į Didžiąja Britaniją.
Józef Piłsudski (1867–1935), kilęs iš Lietuvos maršalas ir Lenkijos valstybininkas, 1926–1935 m. faktinis
Lenkijos vadovas.
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pro pirštø þiûrëjimo politikà á Kauno provokacijas, nutarta
sudrausti jo machinacijas Vilniaus krašte.
Reikia neuþmiršti, kad vyriausybë, imdamasi drastiniø metodø
Vilniuje, ásigyjanti sau populiarumà krašte, ir uþimdama já
Vilniaus reikalais, turi galimumà nukreipti jo dëmesá nuo
nepaprastai sunkios Lietuvos tarptautinës padëties.
Priešakyje prieþasèiø, kurios paskatinusios taikyti drastinius metodus, stovás taip pat ir noras átikti Maskvai ir
Berlynui, kurie bijàsi, kad Vilnius galás tapti lenkø atgimimo
centru. Sovietø ir vokieèiø spauda bei radijas daug kartø jau
minëjà, kad Lietuva teikianti lenkams Vilniuje perdaug laisvës. Dël to savo nepasitenkinimà pareiškæs polpredas18 Kaune
per sausio mënesio pabaigoje surengtà lietuviø politinëms,
laikraštininkø, mokslo ir kt. sferoms priëmimà. Pasak Prestono19, Pozdniakovas tiesiog pareiškæs, kad „liberalinë“ lietuviø politika Vilniuje esanti palanki lenkø visuomenës nepriklausomybës svajonëms, kurias palaikanti „në kiek nevarþoma“
lenkø spauda, nuolat rašanti apie Angers20. Taigi, sovietø ir
vokieèiø nusistatymas þymiai paveikæs politinio kurso suaštrinimà Vilniuje [pabraukta originale].
Þóltovskis perskaitæs vienam asmeniui tokià ištraukà iš
memorandumo, kurá jam áteikæs lenkø komiteto prezidiumas Vilniuje:
Kauno ir Varšuvos santykiø normalinimo laikotarpyje, prieš
pat karà, lietuviai, mokà galvoti politinëmis kategorijomis, kaskart labiau buvo bepradedà suprasti, kad pretenzijos á Vilniø yra pasenæs dalykas, ir pamaþu kaskart labiau
pradëjo sutikti su mintimi, jog Lietuva neturi jokiø šansø
tai ávykdyti. Lietuva buvo visai nepasirengusi perimti Vilniø [pabraukta originale], netikëtai uþklupta sovietø dovana,
turëjo tenai improvizuoti savo elgesio programà. Dël to visa
18

19

20



Polpredas – rusiško diplomatinio termino польномочний представитель sutrumpinimas lietuvių k.; šiuo
atveju Nikolajus Pozdniakovas (1900–1948), 1938–1940 m. SSSR įgaliotasis pasiuntinys Lietuvai, po aneksijos buvo VKP (b) ir SSSR Liaudies komisarų tarybos įgaliotinis Lietuvos SSR, aktyvus krašto okupacijos ir
sovietizacijos dalyvis.
Thomas Hildebrand Preston (1886–1976), britų diplomatas, 1929 m. konsulas Kaune, nuo 1939 m. charges
d’aﬀairs, nuo 1940-06-12 nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministras Lietuvai. Po sovietų okupacijos dirbo
diplomatinį darbą Ankaroje ir Kaire.
Miestas Vakarų Prancūzijoje, kur 1940 m. buvo įsikūrusi Lenkijos egzilinė vyriausybė.
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eilë lietuviø patvarkymø turi aiškias improvizacijos þymes
[pabraukta originale]. Taip pat Lietuva neturëjo jokio aparato, parengto eiti pareigas Vilniuje. Šis aparatas, sukurtas
ad hoc, negalëjo tinkamai veikti. Ypaèiai þemesnioji administracija ir policija, sudaryta daugiausia iš nepaprastai
primityviø ir kraštutiniu šovinizmu persisunkusios dvasios
þmoniø, pasirodë netinkama savo uþdaviniams.
Lietuviø politiniai metodai Vilniuje pasiþymi savo neatsiþvelgimu, paremtu nebaustinumo pajutimu.
Lietuva esanti policinë valstybë, kuriai teisëtumo principø
laikymas maþiausiai rûpás.
Šie tvirtinimai buvo paremti visa eile pavyzdþiø. Be kitko,
buvæ nurodoma, kad þemesnëje administracijoje esà paplitæs
kyšiø ëmimas. Girdi, uþ kyšius buvo gautos kelios lietuviø
pilietybës.
Perskaitæs šià ištraukà, Þóltovskis pabrëþë, kad, lenkø
komiteto prezidiumo manymu, premjeras Merkys21 priklausàs
tiems negausiems lietuviø politikams, kurie suprantà, kad
Vilniuje taikomi metodai nesà tinkami. Tokià pat nuomonæ Þóltovskis išgirdæs iš anglø chargé d‘affaires Prestono, kuris
esà neseniai su Merkiu kalbëjæs Vilniaus tema. Þóltovskis
tvirtina, kad Prestonas jam pareiškæs, jog šovinistiniø sferø
átaka esanti taip didelë, kad net vyriausybës galva negalás
perforsuoti savo paþiûros.
Þóltovskis sako girdëjæs, be ko kita, iš Prestono ir prancûzø pasiuntinybëje, kad Kaunas esàs ásitikinæs, jog Lietuva
Vilniaus reikalu turinti labai rimtø argumentø ir eventualioje Vilniaus byloje jos balsas galás sverti daugiau, negu
Lenkijos. Tame Þóltovskis mato miegalomanijos pasireiškimà,
kuri esanti labai tipiška lietuviø primityviai prigimèiai.
Šià miegolomanijà didinàs ásitikinimas, kad lenkø valstybës
þlugimas árodæs, jog lietuviai turá didesná, negu lenkai,
politiná ir tikrovës pajautimà. Neþiûrint jau to, jog Lietuvos
kokybinis svoris visada bûsiàs menkas, palyginus su Lenkijos,

21

Antanas Merkys (1887–1955), karininkas, politikas, 1927–1932 m. Klaipėdos gubernatorius, 1934–
1939 m. Kauno burmistras, 1939 m. spalį paskirtas Lietuvos įgaliotiniu Vilniuje, 1939-11-21–1940-06-17
paskutinis Lietuvos ministras pirmininkas.
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balsas nukankintos ir karþygiškos tautos, kuri nepasidavusi
vokieèiams ir kurios armija kovojusi šalia sàjungininkø,
bûsiàs visada svaresnis, negu tø valstybiø, kurios ne tik
nieko nepadariusios laimëjimui pasiekti, bet, kaip Lietuva,
laiþësi pasaulio padegëjams vokieèiams ir sovietams. Nusistatymà tokiø valstybiø, nusikalstomos Berlyno-Maskvos bendrovës
ágàsdintø, galima esà pagaliau ir suprasti, taèiau šios valstybës taikos konferencijoje turësianèios tikriausiai labai
menkà balsà.
Taip pat, turbût, bûsiàs atkreiptas dëmesys ir á tai, kad
Vilniuje taikoma Lietuvos politika nesutinkanti su idealais,
dël kuriø kovojà sàjungininkai. Anglø ir prancûzø opinija
pradedanti suprasti, kad ši politika daugelyje atvejø imanti
pavyzdá iš prûsø ar tiesiog hitleriškø metodø. Štai pavyzdþiui „Victoire“ atspaudë straipsná, lyginantá lietuvius su
„bošais“ (vokieèiais). Jo autorius pasakojæs lietuviams teisybæ tokioje formoje, kad net pasiuntinys Dulong buvæs šiek
tiek pasipiktinæs.
„Stiprûs“ lietuviø argumentai Vilniaus reikale esà ne kas
kita, kaip smarkiai išplësti istoriniai argumentai, paremti
namine historiozofija, kuri esanti skubios politikos patarnavimas ir kuri tuo bûdu neturinti nieko bendro su mokslu.
Kai dël „pasisekimø“ šiame reikale tarptautinëje plotmëje,
išskyrus sovietø nusistatymà, pradedant pirmàjà sutartimi su
Lietuva 1920 m., apsiribojà, tiesà sakant, Haagos Tribunolo
1931 m. sprendimà dël Lentvario-Kaišiadorio linijos atidarymo.
Kitas dalykas, kad lietuviø diplomatija stengsiantis išnaudoti savo argumentà, turëdama savo rankose Vilniø. Ir atrodà,
kad Lietuva nesutiksianti savo noru su nepalankiu jai atitinkamø, tarptautiniø veiksniø sprendimu, jeigu šie nesugebësià
ar nenorësià priversti jà klausyti, kas pagaliau reikià pripaþinti neátikëtina. Viskas pasisakà uþ tai, kad tik tikrai
grieþtø santykiø átakoje Lietuva sutiksianti gràþinti Vilniø
teisëtam jo savininkui.
Þóltovskis priduria, kad šia tema jis daug kalbëjæs su
Prestonu, kuris tik paviršutiniškai paþástàs Vilniaus reikalà
bei daugelio dalykø jame nesuprantàs.
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Lietuviø reikalas, anot Þóltovskio, bûtø buvæs jau seniai
išspræstas atitinkamai Lenkijos interesams, jeigu Pilsudskis
uþuot þygiavæs á Kijevà, bût pasukæs á Kaunà. Sugriovus savo
laiku kinø sienà, kurià iškëlë Kauno tautininkai, Lietuva bûtø
neatsispyrusi lenkø kultûros, o vëliau ir politikos penetracijai. Taigi, mûsø rankose bûtø atsiradæs raktas á Pabaltijá,
kokiu yra Lenkijai Lietuva. Savaime Lenkija bûtø turëjusi
tapti lemiamu veiksniu Pabaltijyje, o visø pirma jos sena
provincija Inflantai, kur lenkø kultûros ir kalbos átaka yra
ásišaknijusi tiek stipriai, kaip ir Lietuvoje, bûtø patekusi á
mûsø rankas. Ir kaþin, ar tada nebûtø tiek rimtas bendrininkas
Prancûzijai ir Anglijai, kad lenkø savo laiku padarytas áspëjimas dël vokieèiø pavojaus nebûtø likæs balsu, šaukianèiu
tyruose, ypaè jeigu Lenkija ne tik bûtø tvirta šiaurës rytø
Baltijos pakrantëse, bet dar turëtø karinæ sàjungà, sudarytà
su Èekoslovakija dar pirmaisiais nepriklausomybës metais. Be
to, turëdama karinæ sutartá su Rumunija, Lenkija dël savo
geopolitinës padëties bûtø labiau skirta vadovauti Maþajai
Santarvei, negu nutolusi Prancûzija, kurios sàjungos su šios
Santarvës dalyviais visada iš esmës buvusios iliuzorinës. Iš
tikrøjø, galingai Lenkijai, susitariusiai su Èekoslovakija
ir Rumunija bei per Lietuvà dominuojanèiai Pabaltyje, bûtø
galëjæ pavykti sucementuoti Maþàjà Santarvæ taip, kad kartu
su ja sudarytø galingà politiná blokà nuo Baltijos iki Adrijos
ir Juodosios jûros. Sàjunga su tokia Lenkija bûtø visada labai
vertinga Prancûzijai. Tada Lenkija bûtø buvusi iš tikrøjø rimtas bendrininkas ir jai, ir Anglijai.
Kaip tik tokio bendrininko trûkumas Europos Rytuose niekais
pavertë Anglijos ir Prancûzijos politikà Vokietijos atþvilgiu, o visa tai savo ruoþtu pastûmëjo á klaidingà kelià Pilsudskio-Becko uþsienio politikà.
Pilsudskis uþsieniø politikoje padarë dvi pagrindines klaidas [pabrëþta originale]: 1) uþuot paëmæs Lietuvà Lenkijos
globon, o tatai buvo galimas lengvai padaryti, sumušus sovietø
armijà, leido Kaunui susisiekti su lenkø priešais ir paremti
savo uþsieniø ir vidaus politikà priešlenkiškais šûkiais;
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2) ágydamas valdþià 1926 metais sutrukdë Aleksandrui Skrzynskiui22 susitarti su Èekoslovakija.
Pagal esamas þymes, sako toliau Þóltovskis, lietuviai tiki,
kad jø ûkio aparatas su visu jo kooperatyvø tinklu bus tas
árankis, kurio pagalba bus galima palenkti sau plaèias gauto
Vilniaus krašto dalies miestø ir kaimø gyventojø mases. Visø
pirma iš vietos lenkø kalbø matyti, kad šis aparatas nekaip
veikia. Antra vertus, daugëja þymiø, kad Lietuva Vilniuje ir
jo provincijoje stojo tokiø ekonominiø uþdaviniø akivaizdoje,
kurie prašoka josios išgales, ypaè dabartiniais laikais, kada
jos finansinë padëtis, dël devizø23 áveþimo stokos, kiekvienà
mënesá blogëja. Vokietijos ir Sovietø spaudþiama, Lietuva
turi kreipti savo eksportà á šias valstybes, gauna uþ tai iš
jø bûtinas prekes, o kartais ir nieko: pasiþadëjimà atsiskaityti ateityje. Pelningas eksportas á Anglijà, duodàs devizas,
nutrûko. Tokiomis aplinkybëmis bûtiniausiø prekiø áveþimas
maþëja baimæ kelianèiu bûdu. Šis reikalas Lietuvai yra tuo
blogesnis, kad ji pati savo gyventojams pateikti gali tik ûkio
gaminius ir tai su sàlyga, kad kaimas turi gyventi iš uþsieniø
visà eilæ pramonës gaminiø, bûtinø ûkio gamybai.
Visa tai rodo, kad bûvio sàlygos Lietuvoje bus kaskart sunkesnës, ir to pagaliau pati vyriausybë neslepia. Plaèiosios
masës paprastai kaltina dël to vyriausybæ. Kadangi pasirodë,
kad Vilniuje prieš 1939 m. rugsëjo mënesá buvo lengva gyventi,
tai, visø manymu, lietuviai pasirodæ blogesni uþ lenkus. Šis
ásitikinimas augs didëjant ekonominiams sunkumams. Prieþastis
dël nepasitenkinimo yra didelë, nes atleidimo aukø yra daug ne
tik inteligentø, bet ir plaèiøjø masiø tarpe. Gausiø atbëgëliø
išsiuntimas iš Vilniaus, prie kuriø lietuviai taip pat priskaito dar ir daugelá vietiniø gyventojø, në kiek nepagerins
gausiø palikusiø tenai bedarbiø padëties. Neturinèiø darbo
þmoniø vertimas dirbti miškuose ar išsiuntimas jø á krašto
gilumà yra tik paliatyvas. Vyriausybë neturi programos, kuri
numatyt bedarbës problemos išsprendimà Vilniuje.
Lietuviø tvirtinimuose, kad lenkø vyriausybë skriaudusi
22
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Aleksander Skrzyński (1882–1931), politikas, 1925–1926 m. Lenkijos ministras pirmininkas, 1922–
1926 m. užsienio reikalų ministras.
Devizas – polonizmas, susiformavęs dėl prancūzų kalbos įtakos, šiame dokumente reiškia valiutą.

P RO F E S O R I AU S A D A M O ŻÓ ŁTOW S K I O V I Z I TA S L I E T U VO J E I R 1 9 3 9  1 9 4 0 M . L E N K Ų I R L I E T U V I Ų S A N T Y K I Ų AT K A R PA

Vilniaus kraštà, yra daug neteisybës ir demagogijos. Dël daugelio prieþasèiø Kauno Lietuva negali prilygti Vilniaus kraštui. Pavyzdþiui, Lietuva neturi në šiek tiek panašaus muštø
keliø tinklo, kaip Vilniaus kraštas. Geleþinkeliø stotys Vilniaus krašte daugiausiai turi europeiškà išvaizdà, tuo tarpu
Lietuvoje riogso apiplëštos maskoliø paliktos bûdos. Kiekviename þingsnyje krintàs á akis nepaprastas primityvumas, kuris
charakterizuojàs taip pat ir þmones.
Þóltovskio manymu, ekonominis Vilniaus krašto lygis prie
lietuviø valdþios nusmuksiàs atitinkamai Lietuvoje esamiems
santykiams. O viltis, kad pavyksià gyventojus laimëti sau jø
bûvio sàlygø pagerinimu, neišsipildysianti, kad ir dël to, jog
toks pagerëjimas negalás ávykti, nes jis neturás jokiø daviniø
lietuviø tikrovëje.
Ekonominiai išskaièiavimai turá nuvilti, o tokiø idëjiniø
atþvilgiu, dël kuriø lenkas galëtø solidarizuoti su lietuviø
politika Vilniuje, nesà.
Tolimesniuose išvedþiojimuose Þóltovskis sako: pagal teisingà kai kuriø lenkø komiteto prezidiumo nariø manymà, lietuviø politika Vilniuje yra lošimas „krajovcams“ ir prastiems
þmonëms laimëti.
Jeigu Liudvikas Abramovièius išgirstø24, kaip lietuviai
interpretuoja jo ideologijà, apsiverstu karste, nes jie nesupranta, kaip tatai išrodo, be ko kita, publicistiniai prof.
Mykolo Roemerio25 pareiškimai, kad „krajovcø“ programa netelpa
tautinës lietuviø valstybës rëmuose. Ji sukosi apie koncepcijà valstybës, apimanèios istorines Lietuvos þemes, bûtent
ji (programa) operuoja daugelio tautybiø sàvokomis ir todël
yra tautinës valstybës ar kiekvieno šovinizmo antitezë.
Zoologiškas šovinizmas padarë tai, kad lietuviai nustûmë
nuo savæs „krajovcus“. Dar ne taip seniai Stanevièius26 ir
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Ludwik Abramowicz-Niepokójczycki (1879–1939), Vilniaus lenkų veikėjas, redaktorius, žinomas vad. krajovcų ideologijos šalininkas, pripažino Vilnių istorine Lietuvos sostine.
Mykolas Roemeris (1880–1945), profesorius, teisininkas, Lietuvos konstitucinės teisės vienas žymiausių
tyrinėtojų.
Witold Staniewicz (1887–1966), ekonomistas, Stepono Batoro universiteto profesorius, Lenkų komiteto
narys.
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Jundzilla27 mëgino surasti su kai kuriais lietuviais bendrà
kalbà, bet, neþiûrint viso jø kompromisiškumo, tatai jiems
nepavyko padaryti.
Taip pat turi nuvilti lošimas ir prastam þmogui laimëti.
Lenkø visuomenei Vilniuje yra þinoma, kad skubotas ir ákyrus
lietuviø kalbos primetinëjimas kiekviename þingsnyje taip pat
labai piktinàs ir prastà þmogø. Vilniaus veþëjas niekada neuþmirš to, kad lietuviai grasindami darbo atëmimu, vertë per du
mënesius išmokti lietuviø kalbà, nors šis sumanymas kol kas
dar neágijo administracinio ásakymo formos.
Lietuvinimo patvarkymai sutinka kuo didþiausià pasipriešinimà iš prastø Vilniaus lenkø þmoniø pusës. Gi brutalûs
lietuviø policijos metodai sukelia tiesiog plaèiø masiø pasipiktinimà. Ir netrûksta þymiø, kad pardavëja, veþëjas, smulkus prekybininkas, namø sargas ir pan. liks nepermaldaujamais
lietuviø priešais, kuriuos, jausdami savo tautos kultûriná
aukštumà, laiko þemesnës rûšies okupantais. Jeigu lenkas,
kilæs iš kitos krašto dalies, ne visada buvo „pilko“ vilnieèio maloniai sutinkamas, tai atëjûnai iš Lietuvos kelia jame
tiesiog neapykantà ir paniekà.
Išskaièiavimai laimëti Vilniaus prastà þmogø negali išsipildyti, nes visi to miesto lenkai, neišskiriant në þemesniø
sluoksniø, per ilgus amþius davë daug árodymø, kad jø lenkiškumas, dël kurio atkakliai kovojo su maskoliais, nëra konjunktûrinis.
Visi charakterizuoja lietuvius, kaip blaivius ir praktiškus
þmones. Eiti „su lazda prieš saulæ“ nëra jø prigimtyje. Bet
dël lietuviø galimumø Gedimino mieste realiame lietuviø prote,
romantiškos Vilniaus koncepcijos apvaisintame, kilo vylius.
Šá pasiryþimà stiprina ásitikinimas, kad jeigu lenkiškà Kaunà
pavykæ sulietuvinti, tai tà patá bûsià galima padaryti ir su
Vilniumi. Taèiau uþmirštama, kad Vilnius ilgus šimtmeèius
buvo centras, puikiø lenkø patrijotiniø, kultûriniø ir intelektiniø vertybiø, spinduliuojanèiø á plaèias krašto sritis,
ir visada turëjo dideliø lenkiškø tradicijø, kuriø në didþiausia svetima prievarta negalëjo uþgesinti. Tuo tarpu Kaune,
27



Zygmunt Jundziłł, profesorius, laikraštininkas, rašęs Vilniaus lenkų laikraštyje „Gazeta Codzienna“.
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buvo tolima provincija, turás negausià lenkø inteligentijà,
kuri, atgavus Lietuvai nepriklausomybæ, dalinai emigravo á
Lenkijà. Likusioji dalis išmirë. Šiandien lenkø inteligentø,
gyvenanèiø Kaune, yra maþa saujelë. Esant tokioms sàlygoms,
lietuviams buvo lengva já sulietuvinti.
Taèiau vis dëlto lietuviams visiškai išnaikinti lenkiškumà
Kaune nepavyko. Dar ir šiandien galima jø rasti po lietuviškumo pokostu. Nors ir persekiojamas ir þeminamas, bet vis
dëlto gyvuoja. Nors valstybës tarnautojams ir draudþiama naudotis lenkø kalba, taèiau daþnai ji girdima gatvëje ir kitose
viešose vietose. Kalbëta man, sako, Þóltovskis, kad lenkø
kalba ypaè esanti paplitusi Kauno priemiesèiuose, kur gyvena
vargingi lenkai. Jie neturi ko netekti, todël ir nesiskaità
su valdþios pykèiu ir nesivarþà naudotis lenkø kalbà gatvëje
ir pan.
Jeigu Kaune yra taip po 20 metø grieþtos kovos su lenkiškumu, kaip gi bergþdþios yra lietuviø viltys, kad jiems pavyksià nutautinti prastà þmogø Vilniuje.
Iš pasikalbëjimø su Prestonu bei iš savo pastebëjimø Þóltovskis priëjæs išvadà, kad uþsieniø politikoje lietuviø
paþiûros ir nuotaikos yra dinamiškos, o nusistatyme Vilniaus
atþvilgiu dominuoja statikos elementai [pabraukta originale].
Pirmas dalykas pasireiškia daugiausiai nuotaikos Maskvos ir
Berlyno atþvilgiu. Kada atvykau á Kaunà, sako Þóltovskis, šios
nuotaikos buvo kitokios, negu vëliau. Taigi, per taip trumpà
laikà jas fluktavo. Sausio mënesyje manyta, jos visa pasisako
uþ tai, kad santykiai tarp Sovietø ir Pabaltijo valstybiø
iki karo pabaigos nepasikeisià. Nebent vokieèiai ir sovietai
pakeistø savo interesø sferas, ir tada Lietuva arba ir visos
kitos Pabaltijo valstybës patektø vokieèiø átakos orbiton.
Þinoma, tik nuo Berlyno ir Maskvos priklausys, ar panorës jie
šiuos kraštus mëtyti kaip sviediná iš rankø á rankas.
Taèiau pagal turimas vyriausybës informacijas, to tikëtis
nesà reikalo. Sovietai esà gan smarkiai suinteresuoti išlaikyti neseniai ásigytas pozicijas Pabaltijyje ir tikriausiai
nuo jø neatsisakysià savo noru. Aišku, vokieèiai dël dabartinës tarptautinës jø padëties gerbs savo sutartis su sovietais,
net ir tà, kuri buvo sudaryta Pabaltijo valstybiø reikalu.
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Be to, tikëta, kad sovietai gerbsià savo sutartis su Pabaltijo valstybëmis ir nestatysià naujø reikalavimø.
Bet jau vasario mënesyje kilo baimë, kad sovietai galá
pasirodyti nelojalûs. Vyriausybë pradëjo bijoti, kad sovietai
artimiausiu laiku galá pareikalauti naujø koncesijø karinio
pobûdþio, kaip pav. águlø skaièiaus bei jose esamos kariuomenës padidinimo. Taèiau laikyta, kad Lietuvos padëtis esanti
geresnë, negu kitø dviejø Pabaltijo valstybiø, nes manyta,
kad sovietai jokiu bûdu Lietuvos visiškai neokupuosià. Mat,
vokieèiai esà suinteresuoti tuo, kad Lietuva bûdama Klaipëdos
uþnugaris, liktø ekonomiškai nepriklausoma, ir todël neleisià
josios sovietinti. Ryšium su tuo, viešpatauja ásitikinimas,
kad reikià bet kokia kaina siekti palaikyti gerus santykius
su vokieèiais, kurie apdraudþià Lietuvà nuo sovietø pavojaus.
Atsiþvelgiant á tai, kad vokieèiø susidomëjimas Lietuva turi
ekonominá pagrindà, vyriausybë turinti pildyti jø ekonominius
reikalavimus, nors visa tai blogina finansinæ krašto bûklæ.
Taèiau, norint išgelbëti nepriklausomybës likuèius, reikia
mokëti uþ tai vokieèiams.
Berods yra daug lietuviø, kurie mano, kad vokieèiai turá
daugiau šansø karui laimëti. Jø manymu, jau dabar reikià
ásiteikti bûsimajam nugalëtojui, kad vëliau bûtø Lietuvai
geresnis. Pavyzdþiu turinti bûti Èekija, kurios pasidavimas padaræs tai, kad jos likimas esàs nepalyginti geresnis,
negu Lenkijos. Þemai lankstantis Berlyne ir spëliojant tenai
vyriausybës mintis, galima esà daug laimëti. Taip esà elgiàsi
èekai ir slovakai, ir jiems neperblogiausiai sekasi.
Prestonas tvirtinàs, kad vyriausybës sluoksniuose netrûksta
supratimo, jog Lietuva galëtø išsigelbëti tik tada, jeigu
karas palauþtø reþimus Sovietuose ir Vokietijoje. Taip galvojanèiø lietuviø simpatijos yra sàjungininkø pusëje. Bet
Anglija ir Prancûzija esanèios toli, o sovietai ir vokieèiai
arti. Tad Lietuva, bûdama tarp vokieèiø kûjo ir sovietø priekalo, turinti rodyti didelá nuolaidumà Maskvai ir Berlynui ir
negalinti parodyti, jog geidþianti sàjungininkø laimëjimo,
ko, pagaliau neleidþià sau daugelis kitø neutraliø kraštø,
kurie esà þymiai maþiau eksponuoti.
Þóltovskio nuomone, panaši paþiûra nesutinkanti su Lietuvos
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politika Vilniuje, nes jeigu jos vyriausybës sluoksniai matà
krašto išgelbëjimà alijantø laimëjime, tai tada turi skaitytis su neišvengimu atgaivinimu Lenkijos, kuri netoleruosianti
nesàmoningos šovinistinës politikos lenkiškame Vilniuje.
Jeigu vyriausybë iš tikrøjø savo ateitá kurianti alijantø
laimëjimo išskaièiavimu, tai jos politika Vilniuje pereinamuoju laikotarpiu neturinti logikos. Esà, lietuviø vyriausybë
ásitikinusi, kad, neþiûrint karo rezultatø, sovietø teritorija visada skirs Vilniø nuo Lenkijos. Šià išvadà Þóltovskis
galëjæs padaryti jau Paryþiuje iš pasiuntinio Klimo28 þodþiø.
Prestono politinëms nuomonëms neteikiàs didelës reikšmës.
Jis galás sukurti operetæ, bet neturás në maþiausiø politiniø
kvalifikacijø. Šis simpatingas ir malonus þmogus esàs greièiau ribotas.
Dël Vilniaus problemos viskas rodà, kad tiek vyriausybë,
tiek visuomenë esanti tvirtai nusistaèiusi, jog dabartinis
laikotarpis labiausiai tinkàs lietuviø aspiracijoms ávykdyti
Vilniuje. Èia dinamika paþiûrose ir nuotaikose pasireiškianti
vien tame, kad kaskart labiau ásitvirtinàs ásitikinimas, jog
lietuviø tikslams realizuoti Vilniuje reikià lauþyti be atodairos visas kelyje stovinèias kliûtis. Prie to skatinà ir net
skubinà vienu balsu vokieèiai ir sovietai, tad nesà ko bijotis bûsimosios Lenkijos, kurios atgaivinimas esàs, apskritai,
abejotinas dalykas ir todël šiandien neturás bûti á já kreipiamas dëmesys, darant realius politinius apskaièiavimus. Tik
tokioje šviesoje lietuviø politika Vilniuje ágyjanti savotiškos logikos.
Prieškarinëje Lenkijoje, sako Þóltovskis, buvæs ásitvirtinæs ásitikinimas, kad jeigu ne Reichas ir Sovietai, kurie
visada kurstæ Lietuvà prieš Lenkijà, santykiai su lenkais
nebûtø buvæ tokie priešingi. Net trumpas pobûvis Lietuvoje
átikinæs Þóltovská, kad ši paþiûra nebuvusi teisinga. Anaiptol, sovietams ir vokieèiams nereikëjæ inspiruoti Kaunui
priešlenkiškà politikà, kuri buvusi svarbiausias nepriklausomos Lietuvos programos pagrindas; Berlynas ir Maskva tik
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Petras Klimas (1891–1969), istorikas, Lietuvos diplomatas, 1925–1940 m. nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministras Prancūzijoje.
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iš principo parëmæ neigiamà jos nusistatymà Lenkijos atþvilgiu. Dabartiniai vokieèiø sovietø skatinimai taikyti Vilniuje
aštrø kursà sutinkà kuo palankiausià dirvà.
Lietuviø tikslai Vilniuje esà fantastiški, o išskaièiavimai laimëti lenkø visuomenæ paremti svaièiojimais. Kaskart
didëjanèios Vilniaus proletarizacijos akivaizdoje, net lenkø
sanacinë valdþia imsianti rodytis visiems vilnieèiams kaskart geresnë, o kultûra ir paproèiais lietuviai niekam neuþimponuosià. Lietuviø administracija daranti baisias klaidas, kuriø net negalime lyginti su lenkø valdþios klaidomis.
Gaunamas áspûdis, kad Vilniø uþëmæ pusiau laukiniai þmonës,
kurie randà sau malonumà naikinti viskà, kad yra vertingesnio. Pavyzdþiui, iš prof. Jagmino29 atskaitomybës esà matyti,
kad jis nemoka elgtis su sudëtingais linø apdirbimo fabriko
aparatais, kuriuos pagrobæ, tur bût, tam, kad sunaikintø.
O bandymai primesti Vilniui lietuviø kalbà esà tiesiog juokingi. Pakanka pasakyti, kad bretonai turëtø daugiau daviniø
primesti savo kalbà Anglijai. Lietuviø eksterminacinë politika ir brutalûs policinës priespaudos metodai tik grûdinsià
Vilniaus lenkiškumà visai taip pat, kaip tatai buvo rusø
jungo metu. Lenkø visuomenëje augsianti panieka þmonëms,
kurie, po sovietø ir vokieèiø priedanga, norá sunaikinti
lenkiškumà Vilniuje ir stengiàsi sumindþioti lenkø tautinæ
garbæ.
Tuo tarpu esàs kitas pavojus. Suprantamas dalykas, kad Vilniuje galima tikëtis rimtesnës, negu iki šiol, konspiracinës
akcijos ir tokiø ar kitokiø naujø priešlietuviškø pasireiškimø
[pabraukta originale]. Ir vienas, ir kitas galá lengvai tapti
naujø suëmimø ir naujø represijø prieþastimi. Kaip paprastai
tokiais atvejais atsitinka, aukomis taptø vertingiausi tautiniai vienetai. Lenkija dar pareikalaus, kad visi Vilniaus
lenkai, galá nešioti ginklà, nesigailëtø sveikatos ir gyvybës
tëvynei [pabraukta originale], tad reikia juos išlaikyti iki
to laiko, kad mûsø vyriausybë pašauks prie veiksmo. Kol kas
dabar reikia laikytis ramiai [pabraukta originale], ne vien
tik dël lietuviø saugumo organø. Vilniuje dar esà sovietø
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politinës policijos valdininkø, net ir Gestapo agentø. Bolševikams reikalaujant, lietuviai suëmë ar išsiuntë iš Vilniaus
visà eilæ asmenø.
Esà þiniø, kad vokieèiai okupuotoje Lenkijoje norá surengti
sukilimà, kad geriau išgaudytø ir išnaikintø aktyvius gaivalus. Tad reikia bijotis, kad sovietø lietuviø bendrovë Vilniuje, ar vokieèiø prikalbëta ar pati savaime, nesugalvotø
tokios pat taktikos. Þóltovskis pranešæs vyriausybei Angers,
kad reikià dël to áspëti tiek lenkø visuomenæ Vilniuje, tiek
ir visame krašte apie gresiantá pavojø ir bûtinà reikalà laikytis ramiai. Iš savo pusës jis padaræs Vilniuje irgi atitinkamø þygiø. Áspëjinëjæs, kur tik galëjæs, kad lenkai nepasiduotø eventualioms provokacijoms.
Lenkø visuomenë turinti laikytis drausmingai ir visiškai klausyti Angers vyriausybës [pabraukta originale]. Deja,
kaip tatai gen. Sikorskis30 konstatavo savo pranešime tautinës tarybos posëdyje pirmomis karo dienomis, pilsudskininkø
tarpe esà tokiø, kurie nenori klausyti legalios vyriausybës ir norá veikti patys [pabraukta originale]. Taèiau pilsudskininkø taip nekenèianti visuomenë, kad jie galá veikti
tik saviškiø tarpe. Vyriausybë padësianti visas pastangas,
kad sudraustø bet kokià seperatinæ akcijà. Savo tarpe ji
turinti keletà sàþiningø ir blaiviø pilsudskininkø su gen.
Sosnkowskiu priešakyje, kurie surasià bûdà tokiai akcijai
sudrausti.
Lenkø patriotai Vilniuje, kaip neabejotinai ir visur kitur,
pergyvenà moralines kanèias. Kad galëtø jie perkæsti baisaus
bandymo laikotarpá, kurá likimas skyrë, reikià trijø dalykø.
Pasitikëjimo savo tauta ir jos vadais. Tikëjimo, jog laimës
alijantai, šalia kuriø kovos lenkø armija. Jeigu šiø dalykø
nebûtø, lenkus apimtø beviltiškumo jausmas, nusiminimas ir
apatija. O tada priešai turëtø lengvà kovà, nes lenkams pritrûktø jëgø gintis. Treèias dalykas esàs tas, kad reikià, jog
lenkø širdyse liepsnotø meilë tëvynei.
Deja, Vilniuje pasitaikà reiškiniø, kurie silpnina, ypaè
maþai inteligentiškø þmoniø tarpe, pasitikëjimà savo tauta.
30

Władysław Sikorski (1881–1943), generolas, 1939–1943 m. Lenkijos egzilinės vyriausybės premjeras.
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Tatai vyksta dël šiø prieþasèiø. Þmoniø grupë, kuri yra susibûrusi prie laikrašèio „Gazeta Codzienna“, smarkiai šmeiþia
lenkø katastrofos kaltininkus. Juos apkaltino gen. Sikorskio
vyriausybë, ir tie, kuriuos pasieks teisinga atgimusios Lenkijos ranka, bus atitinkamai nubausti. Šiø kaltininkø smerkimo þodþiai yra savaime suprantami kiekvieno lenko lûpose,
taèiau blogai, kad „Gazeta Codzienna“ mato juos visur: ne tik
sanacijos valdþioje, bet ir opozicijoje, kuri, jos manymu,
tingëjusi „smerktinuose ginèuose“, uþuot siekusi prievarta
nuversti pogeguþiná reþimà; visuose visuomenës sluoksniuose,
kurie esà toleravæ piktà, uþuot këlæ maištà. Kai kurie sanacijos puolimai turi paskvilio pobûdá Lenkijos sàskaiton. Kaltinimai, nukreipti prieš reþimà, yra taip suformuluoti, kad
jø átakoje ypaè maþai politiškai išsilavinæ protai bendrina
kaltæ ir atsakomybæ dël lenkø tragedijos: supuvæs buvo ne tik
viešpataujàs reþimas, bet ir visas politinis lenkø pasaulis;
demoralizuota pasirodþiusi ne tik legiono klika armijoje,
bet ir visas kariškas korpusas, apgavusios baisiai ne tik
viršûnës, bet ir visa biurokratija ir pan. Pagaliau, ypaè
maþiau kritiškuose protuose, kylanti mintis, kad lenkai praþudæ Lenkijà. Tokia mintis yra baisi kiekvienam patrijotui, o
visus lenkus veikia slegiamai, palauþdama pasitikëjimà savo
tauta. Þóltovskis ásitikinæs, kad tautieèiai jauèià didelá
palengvëjimà, kada jiems aiškinama, jog lenkai anaiptol nesà
savo tautos laidotojai. Sanacijos nusikaltimai yra neginèijami, bet, nepriklausomai nuo to, kieno rankose bûtø buvusi
Lenkijos valdþia, negalima buvo jos išgelbëti tuo metu, kada
iš Vakarø uþpuolë jà didþiausia pasaulyje kariška galybë, o
jos Rytø kaimynas ásmeigë á jos nugarà savo kalavijà.
Šis reikalas turás principinës reikšmës. Þóltovskis pasiûlysiàs Angers, jog pamokytø visà lenkø spaudà ir visus vadovaujanèius vienetus visuomenëje, kad taip traktuoti prieškarinës Lenkijos ir jos katastrofos prieþastis negalima, nes
tatai galá palauþti pasitikëjimà savo tauta ir paskleisti
defetizmà. Nes kas gi lenkams beliktø, atëmus šá pasitikëjimà,
ypaè jeigu karas, kaip atrodo, uþsitæstø ilgai.
„Gazeta Codzienna“ nusistatymas dar blogiau veikia Kaunà,
negu Vilniø, nes Kauno Lietuvoje tautieèiai skaità lietuviø
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spaudà, kuri vis šaukianti, kad patys lenkai esà kalti dël
savo tragedijos. Šios tezës patvirtinimas lenkø spaudoje
skleidþiàs josios teisingumà.
Tuo tarpu dël „Gazeta Codzienna“ kraštiškos krypties, Þóltovskis negalás pasakyti nieko blogo, nes „krajovcø“ ideologija, taip pat kaip ir lenkø nacionalizmas, yra šovinizmu
persisunkusios lietuviø valstybës amþinas priešas.
Dël „Dzien Polski“ redaktoriø nesutarimo, išklausæs abi
šalis, Þóltovskis sakosi pasmerktø Paškevièiø31 ir Majevská32.
Neátariàs jø taip, kaip kai kurie asmens, dël blogiausiø
dalykø, taèiau sutinkàs, kad vertas yra bausmës bûdas, kuriuo
jie ásigijo laikraštá, esantá viešàja nuosavybe.
Kiek Þóltovskis esàs ásitikinæs, kad lietuviø siekimai
nulenkinti Vilniø duos minimalius vaisius, tiek bijàs, kad
lietuvinimo procesas Kauno krašte padarysiàs þymià paþangà.
Tiesà sakant, lenkø kalba esanti vis dar kai kuriuose apylinkëse ir miestuose paplitusi. Taèiau buvæs painformuotas, kad
antroji medalio pusë esanti ta, jog kaskart sutinkama daugiau
þmoniø, kurie, nors ir naudojasi šalia lietuviø kalbos savo
gimtàja lenkø kalba, bet jauèiasi lietuviai. Èia esàs panašumas su Klaipëdos lietuviais. Reikia bijotis, kad tokiø þmoniø
dabar smarkiai gausësià. Daugelá nuo galutinio sulietuvëjimo sulaikiusi nuovoka, kad lenkø tauta turinti nuosavà savo
valstybæ. Ir priklausyti šiai tautai nesanti gëda. Tuo tarpu
šiandien, kada lietuviai turá tokià mûsø tautos paikinimo ir
šmeiþimo dirvà, gausësiàs lenkø pabëgëliø skaièius. Ypaè, kad
priklausymas jai uþdaràs dabartiniu metu, daugiau negu kitados, daugelá gyvenimo galimumø.
Þóltovskis þinàs, kad jau seniai lenkø švietimo veikla Lietuvoje buvusi suvesta prie tokio minimumo, jog visiškas jos
uþdraudimas visai maþai tepablogintø padëtá. Tik du veiksniai
veikæ naudingai lenkiškumo išlaikymui: lenkø radijas bei „Chata
Rodzinna“33 , pasiekianti lenkø pastogæ. Kada nutilo lenkø
radijas, o „Chata Rodzinna“ buvo uþdaryta, lenkai Lietuvoje
31

32
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Bohdan Paszkiewicz (1892–1982), laikraštininkas, Kaune ėjusio „Dzień Kowienński“ (nuo 1935 m. „Dzień
Polski“), redaktorius.
Józef Majewski (1905–1984), laikraštininkas, Kauno lenkų veikėjas, lenkų spaudos leidėjas.
1923–1940 m. Lietuvos leistas lenkų savaitraštis.
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netekæ vieninteliø šaltiniø, iš kuriø plaukæs á juos lenkiškumas. Esanti dar Lenkø ûkininkø sàjunga. Jeigu ši organizacija
nesanti uþdaryta, tai tik dël to, kad jos veikla labai menka.
Ji tenkinasi tik kreditø teikimu ûkininkams. Jeigu ji parodytø
bet kokià organizacinæ paþangà, tai tuojau bûtø uþdaryta.
Janèevskis34 manàs, kad jam dar gal bût pavyksià, dël paþinèiø su premjeru Merkiu išgelbëti „Chatà“. Þóltovskis taèiau
sutinkàs su nuomone tø, kurie, kaip pavyzdþiui Mirovskis (lenkø
banko direktorius), tvirtinà, kad „Chata“ uþdaryta galutinai. Þlugus lenkø valstybei, vyriausybë, kuri mokëjusi varyti
eksterminacinæ politikà, nusprendusi su didesne energija ir
neatsiþvelgimu naikinti lenkiškumà tikrojoje Lietuvoje tuo
metu, kada tai gali daryti visiškai nebaudþiamai.
Vienintelis dalykas, kurá galima bûtø padaryti lenkø visuomenei Kauno krašte, tai pašalinti suskilimà, kuris pasidaræs pravedus Katelbachui35 jame garsiø Drimerio „reformø“,
kurios uþsieniø lenkø tarpe pasëjusios tik sumišimà ir nepasitenkinimà. Paliatyvas šia kryptimi esàs naujai sudarytas
komitetas, kuris turimø galimumø ribose turás dirbti visuomenës konsolidacijos labui ir apgalvoti, kokiu bûdu sudaryti
jo vyriausià organizacijà, kuri turëtø visuotinà pasitikëjimà. Tegu visuomenë turinti bent tà satisfakcijà, kad jai
vadovauja þmonës, verti pagarbos ir turá kaþkokius visuomenës nuopelnus. Padràsinimo ir paguodos þodþiai tokiø þmoniø
pasakyti tautieèiui, kuris ástotø á savo neveiklià kultûrinæ ir švietimo organizacijà, tikriausiai bûtø vertingi ir
pasklistø toliau.
Nereikia bûti pesimistu, kad prieitum išvadà, jog lenkø
turtui Kauno Lietuvoje gresiàs rimtas pavojus.
Þóltovskis sakosi Kaune turëjæs du pasikalbëjimus su Uþsieniø Reikalø Ministru36, kuriam jis pasakæs, kad ministrà
Zalæská37 charakterizuojàs visø pirma politinis realumas, ir
34
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Kazimierz Janczewski (1878–1959), Lietuvos lenkų vienas žymiausių veikėjų, 1919–1925 m. Kauno miesto
tarybos narys.
Tadeusz Katelbach (1897–1977), lenkų politikas ir laikraštininkas, ketvirtajame dešimtmetyje Kaune palaikė neoﬁcialius Lenkijos kontaktus su Lietuvos vyriausybės atstovais.
Pasikalbėjimai, matyt, vyko su tuometiniu Lietuvos užsienio reikalų ministru Juozu Urbšiu (1896–1991).
August Zaleski (1883–1972), diplomatas, 1926–1932 m. Lenkijos užsienio reikalų ministras, 1939–1941 m.
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leidæs jam suprasti, kad dël dabartinës Lenkijos padëties,
Lietuvos atþvilgiu jis nepareiškiàs jokiø reikalavimø. Jis
manàs, kad pokarinëje mûsø dalies Europos struktûroje Lietuva
bûsianti reikalingas veiksnys. Taèiau jis esàs nusistatæs,
jog Lietuva tiek savo uþsieniø, tiek vidaus politikoje, turësianti árodyti savo gerà valià Lenkijos atþvilgiu.
Taip pat Þóltovskis paþymëjæs, kad lietuviai turëjæ visus
davinius lenkø visuomenës simpatijoms laimëti Vilniuje, taèiau
šià progà visiškai niekais pavertæ.
Kai ministras pareiškæs nepasitenkinimà, kad vyriausybë
Angerse varanti propagandà prieš Lietuvà, Þóltovskis atsakæs,
jog lietuviø politika Vilniuje turinti sukelti lenkø vyriausybës reakcijà. Bûnà atsitikimø, kada propaganda negali bûti
niekuo kitu, kaip kritika.
Po karo Vilnius turësiàs gráþti teisëtam savininkui. Lietuviai galá svajoti, kad šá miestà išlaikysià. Bet vis dëlto,
jeigu turá sveikà protà, tai neturá galvoti, kad Lenkija
ramiai þiûrësianti á pastangas išnaikinti lenkiškumà Vilniuje. Jeigu lenkø vyriausybë nepasipriešintø tam su reikiama
energija ir leistø tenai naikinti lenkiškumà, bûtø nušluota
nuo politinio gyvenimo paviršiaus.
Lietuviai esà nusistatæ išnaikinti lenkiškumà Vilniaus ir
Kauno kraštuose, o paskui palaikyti gerus santykius su lenkø
vyriausybe. Svarbiausias lietuviø vidaus politikos motoras
buvo ir yra kova su lenkiškumu. Lietuviai net išbraukià lietuviø lenkø praeitá, nevengdami net prasèiausiø istorijos
klastojimø. Kovoja ir šmeiþia lenkø kultûrà, kuri didelia
dalimi yra jø paèiø kultûra, kaip liudijàs apie tai Mickevièiaus, Oþeškienës, Kraševskio38 ir kit. kultas. Juokingas noras pasisavinti šiuos þymius þmones, prisidengus pretekstu, kad jie esà sulenkëjæ lietuviai, në kiek nekeièiàs
reikalø padëties. Kaip lietuviams yra artima lenkø kultûra,
be ko kita, árodàs ir lenkø filmø pasisekimas, neþiûrint
šovinistø protesto ir pasipiktinimo šauksmø. Daugelis vie-
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užsienio reikalų ministras gen. W. Sikorskio egzilinėje vyriausybėje.
Adam Mickiewicz (1798–1855), Eliza Orzeszkowa (1841–1910) ir Józef Ignacy Kraszewski (1812–1887) –
žymūs lenkų rašytojai, kurių literatūrinėje veikloje atsispindėjo Lietuvos istorijos ir buities tematika.
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tos lenkø atkreipæ Þóltovskio dëmesá á tai, kad prasèiausia lenkø filma daug daugiau sakanti lietuviams, negu panaši
vokieèiø ar amerikieèiø. Kliûtys statomos lenkø kultûrai,
kuri giliai ásišaknijusi lietuviø tarpe, esanèios dirbtinos
ir seniai bûtø sugriuvusios, jeigu kiekvienas prolenkiškø
simpatijø pasireiškimas nebûtø laikomas tiesiog išdavimu,
o susidomëjimas lenkø kalba – baustinu dalyku. Esà, nepriklausomos Lietuvos literatûra pasiþyminti tiesiog išimtinu
neproduktingumu, nors vyriausybë nesigailinti paramos. Þóltovskio manymu, tai esà galima paaiškinti tuo, kad ji stengiasi nutraukti ryšius su lenkiškomis tradicijomis ir ieško
svetimø pavyzdþiø net sovietuose.
Þóltovskio ásitikinimu, atgaivinta Lenkija negalësianti
toleruoti tokios Lietuvos, kuri atkakliai laikysianti lenkiškumo naikinimo politikos. Tik liovus kovoti su lenkiškumu
Kauno Lietuvoje, galëtø susidaryti pagrindai geriems Kauno
ir Varšuvos santykiams palaikyti. Lenkija turësianti reikalauti pašalinti iš valdþios tautininkø klikà [pabraukta originale], kuri jau eilæ metø kovoje su lenkiškumu mato svarbiausià tautinës ir valstybinës Lietuvos tikslà ir seniai
jau skleidþia jaunimo tarpe neapykantà visam, kas yra lenkiška. Jokios lietuviø uþsieniø politikos vadovø deklaracijos dël bièiuliško kaimyninio sugyvenimo su Lenkija neturësianèios jokios vertës tol, kol Lietuva nenutrauksianti savo
priešlenkiškos vidaus politikos. Kol tai nebûsià padaryta,
ji kiekviena proga darysianti sàmokslus prieš Lenkijà su
kiekvienu jos priešu, kaip tatai buvæ per paskutiniuosius
20 metø.
Pilsudskio taktika, toleruojant priešlenkiškà Lietuvos
šëlimà tikintis, kad kada nors ji susiprasianti, padariusi
tai, kad brolis pavirtæs atkakliu priešu. Tiesiog neátikëtinas dalykas, kad didelë valstybë leistø tokiam reiškiniui ávykti per maþà kaimynà. Tatai geriausiai árodà, kiek
Pilsudskis nebuvo valstybës vyras. Istorijoje jis bûsiàs
minimas, kaip fantastas, kuris politikoje vadovavosi svajonëmis. Pagaliau ir po jo mirties nebuvusi pradëta reali
politika, nes ultimatumas, kuriuo reikalauta diplomatiniø
santykiø, buvæs absurdas [pabraukta originale]. Dël tokio
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tikslo negalima buvæ kelti triukšmo visame pasaulyje ir ásipykti Prancûzijai ir Anglijai. Reikëjæ bent išreikalauti,
kad bûtø liautasi spausti lenkø maþumà. Jeigu ne išsiblaškymas lietuviø, tai ultimatumas bûtø apjuokæs Lenkijà paèiø
lietuviø akyse.
Priešlenkiška propaganda, kurià su tokiu atkaklumu ir konsekvencija Kaunas varæs ir tarptautinëje dirvoje, iš lenkø
pusës sutikusi tiek menkà pasipriešinimà, kad net kai kuriose
palankiose lenkams valstybëse susidarë nuomonë, jog lietuviø
tezës yra teisios. Kaip gi galëjæ bûti kitaip, jeigu pavyzdþiui toks Prestonas paties Þóltovskio klausia, kaip yra pagaliau su Mickevièium, kuris Lietuvà vadinæs tëvynæ.
Anot Þóltovskio, gerai, kad lenkø propaganda liovësi Lietuvà
palankiai traktavusi. Paskutiniame vyriausybës informaciniame
biuletenyje kalbama tiesiog apie lietuviø okupacijà ir tenai
taikomus barbariškus metodus. Tik lenkø vyriausybë savo propagandine akcija, vadindama teisingu vardu lietuviø elgesá,
bei alijantø spaudoje besirodà tokie straipsniai, kaip laikraštis „Victoire“, gali, kaip šaltas vanduo, paveikti ákaitusias lietuviø šovinistø galvas.
Lenkijos propagandos ministerija turinti pasistengti, kad
rimtuose prancûzø ir anglø laikrašèiuose sistemingai bûtø
registruojami priešlenkiški lietuviø þygiai Vilniuje bei
patys charakteringiausi jø turëtø bûti aptarti specialiuose
straipsniuose. Patiems stipriausiems argumentams priklausytø tvirtinimas, jog alijantai dël to kovojà, kad niekas po
karo negalëtø taikyti tokios politikos, kaip lietuviai Vilniuje. Panašus argumentas turás lietuvius sutriuškinti ir
ágàsdinti.
Þóltovskio manymu, po karo atgimusi lenkø valstybë, turinti
Lietuvà pastatyti tokios alternatyvos akivaizdoje: arba visai
išsiþadëti priešlenkiškos politikos, arba kuo labiausiai ásipykti Lenkijai. Pirmu atveju, lietuviai rasià lenkuose geriausius bièiulius, antru – ásigysià nepermaldaujamà priešà, kuris
dësiàs visas pastangas, kad išgydytø Lietuvà vienà kartà visam
amþiui nuo priešlenkiškos manijos. Kol kas turá bûti kuo plaèiausiai išnaudoti propagandiniai galimumai tam, kad priverstø
Lietuvà skaitytis su lenkais ir atsisakyti nuo provokacinës
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politikos Vilniuje, kuri skaudþiai palieèianti vietos lenkus.
Nors viename krašto kampelyje lenkø likimas turás bûti pakenèiamas.

Siûlë bendradarbiauti propagandos srityje
Teko patirti, kad prof. A. Þóltovskis, išvaþiuodamas iš
Lietuvos, kai kuriems þymesniems vietos lenkams yra pasiûlæs
bendradarbiauti propagandos srityje. Tø asmenø buvo prašoma
šiø dalykø:
1. Rašyti iš Lietuvos korespondencijas, kurias propagandos
ministerija panaudosianti lenkø bei santarvininkø spaudoje.
2. Siøsti á Angers kiek galint daugiau pavardþiø ir adresø
tø lietuviø, kurie esà palankûs anglams ir prancûzams. Jiems
bûsià siuntinëjami laiškai, pasirašyti kurio nors þymaus
lenkø, anglø ar prancûzø politiko bei mokslininko. Laiškuose
bûsianèios nurodinëjamos lietuviø politikø klaidos ir jø
pasekmës.
3. Kuriame nors lietuviø laikraštyje mëginti straipsniais
árodinëti, kad klystama galvojant, jog Lenkijos katastrofa
ávykusi dël trûkumo politinio apdairumo, realybës pajutimo ir
tt.
Uþ toká darbà, anot Þóltovskio, lenkø propagandos ministerija atsilygintø.
Visà šità medþiagà bûsià galima siøsti per Mykolà Tiškevièiø39, gyvenantá Vilniuje. Tiškevièius èia paliekàs Þóltovskio
vietoje. Jam esàs uþtikrintas susisiekimas su Angers diplomatiniu keliu per anglø pasiuntinybæ.
Pagaliau Þóltovskis pareiškæs savo pasitenkinimà, kad jau
išvykstàs, nes apie jo buvimà Lietuvoje plaèiai suþinota ir
jis tapæs generaliniu iþdininku: beveik visi pabëgëliai pradëjæ á já kreiptis pašalpø reikalu.
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Michał Tyszkiewicz (1903–1974), grafas, dvarininkas, Vilniaus lenkų veikėjas, 1940 m. priėmė Lietuvos
pilietybę, po sovietų okupacijos areštuotas, išsiųstas į Liublianką, 1941 m. paleistas, dirbo W. Sikorskio
vyriausybės diplomatinėje tarnyboje Teherane.

P RO F E S O R I AU S A D A M O ŻÓ ŁTOW S K I O V I Z I TA S L I E T U VO J E I R 1 9 3 9  1 9 4 0 M . L E N K Ų I R L I E T U V I Ų S A N T Y K I Ų AT K A R PA

Þóltovskio siuntëjai norëtø, kad jis dar sugráþtø á Lietuvà, bet tatai ávyksià ne anksèiau, kaip birþelio pradþioje.
Tikásis gauti ir ávaþiavimo vizà.

[parašas]

Aug. Povilaitis
Departamento Direktorius



