
Lietuvių kovos dėl nepriklausomybės 

Tik atsikūrusi Lietuvos valstybė patyrė labai daug sunkumų. 1918 m. pabaigoje 
Lietuvą užpuolė Raudonoji sovietinė armija. 1919 m. pradžioje netoli Kėdainių įvyko pirmosios 
savanorių kautynės. Kovose su bolševikais žuvo pirmas Lietuvos karys savanoris Povilas 
Lukšys, o po kelių dienų Alytuje – pirmas karininkas Antanas Juozapavičius. Tų pačių metų 
rugpjūčio mėnesį Lietuvos ir Sovietų Rusijos karo veiksmai baigėsi. 1920 m. liepos 12 d. 
Maskvoje buvo pasirašyta Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutartis. Rusija pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę.  

Kariaudama su rusais Lietuva dar turėjo grumtis su bermontininkais. Tai 
plėšikaujantys buvę kariuomenės daliniai, kuriuos sudarė vokiečių ir rusų kareiviai. Jiems 
vadovavo pulkininkas Pavelas Bermontas-Avalovas. Galų gale 1919 m. lapkritį Lietuvos 
kariuomenė sumušė bermontininkus prie Radviliškio, ir jie pasitraukė į Vokietiją.  

Lietuvių siekiams kurti nepriklausomą valstybę labiausiai priešinosi lenkai. Jie 
norėjo atkurti bendrą Lietuvos ir Lenkijos valstybę. 1919 metų pavasarį Lenkijos kariuomenė 
įsiveržė į Lietuvą. Lenkai aiškinosi, esą jie norį apginti valstybę nuo Sovietų Rusijos puolimų, 
bet iš tikrųjų jiems rūpėjo prisijungti Lietuvą. Labiausiai troško atplėšti Vilnių ir jo apylinkes, 
kad miestas taptų Lenkijos rytinių žemių centru.  

Antantės valstybės (Prancūzija, Rusija ir Didžioji Britanija), norėjo nutraukti 
Lietuvos ir Lenkijos karo veiksmus. Paryžiuje buvo sušaukta taikos konferencija. Lietuvių 
delegacija kreipėsi į konferenciją, reikalaudama Suvalkų kraštą priskirti Lietuvai, tikindama, 
kad 

dauguma jo gyventojų yra lietuviai ir tai nuo seno esančios lietuvių žemės.  
Konferencijos metu nustatyta pirmoji demarkacijos linija (riba tarp kariaujančių 

valstybių), skirianti abi šalis. Tačiau jos Lenkija nepaisė ir karo veiksmai tarp lenkų ir lietuvių 
nesiliovė. Demarkacijos linijos buvo iš naujo nustatinėjamos dar kelis kartus, tačiau jos Lietuvos 
ir Lenkijos konflikto dėl sienų neišsprendė.  

Mūšiuose nemažai žuvo ir lenkų, ir lietuvių. Vengdama dar didesnio kraujo 
praliejimo, Lietuvos vyriausybė norėjo surengti konferenciją ir tiesioginėmis derybomis su 
lenkais išspręsti ginčytinus klausimus. 1920 m. rugsėjo mėnesį sutarta pradėti tokias derybas 
Kalvarijoje. 

Lietuvai svarbu buvo atgauti bent jau Punską ir Seinus–  svarbius to meto lietuvių 
kultūros židinius. Lenkai su tuo nesutiko, todėl po trijų dienų derybos buvo nutrauktos. Lenkai 
turėjo aiškų karinį pranašumą, todėl savo teritorinius ir politinius tikslus jie planavo 
įgyvendinti ginklu.  

Jau anksčiau Lenkija pažeidė visas nustatytas demarkacijos linijas, verždamasi į 
Pietryčių Lietuvos teritoriją, kuri buvo lietuviška, lietuviškai gudiška ir tik salelėmis lenkiška, o 
istoriškai – visa lietuviška. Lietuva dėl to tik protestavo, nes nebuvo pajėgi šio puolimo atremti 
ginklu. Mat iki 1919 m. kovo nepriklausomos Lietuvos kariuomenę sudarė tik savanoriai. 

Lietuvos prašymu Tautų Sąjunga ir Didžioji Britanija kreipėsi į Lenkiją, 
reikalaudamos sustabdyti karo veiksmus. Lenkija pasiūlė Lietuvai derybas Suvalkuose.  
Derybos vyko 1920 m. , dalyvaujant kitų šalių stebėtojams. Spalio 7 d. Pasirašyta Suvalkų 
sutartis. Sienų klausimas liko neišspręstas, tačiau sutartimi patvirtinta vadinamoji 
demarkacijos linija, pirmąkart nustatyta dar 1919 m. gruodį. Lietuva suskubo šią sutartį tuoj 
pat įregistruoti Tautų Sąjungoje. 

Atrodė, kad karo veiksmai baigti. Lietuviai nė nenumanė, kad lenkai rengia klastą. 
J. Pilsudskis slapta pavedė gen. Liucijonui Želigovskiui pasirengti žygiuoti į Vilnių. Spalio 8 d. 
generolo vadovaujamos pajėgos puolė Vilnių ir jį užėmė. Lietuviai šio puolimo nesitikėjo, todėl 



Vilniaus gynybai nesugebėjo taip greitai permesti iš Suvalkijos savo karinių dalinių. Suvalkų 
sutartis jau po dviejų dienų lenkų buvo sulaužyta. 

Be Vilniaus ir Vilniaus krašto, Lenkija prisijungė Seinų, Punsko, Suvalkų, Vižainio 
apylinkes. Lietuva nesutiko su tokios didžiulės teritorijos netektimi, todėl kreipėsi į Tautų 
Sąjungą, bet nieko nelaimėjo. 

1920 m. Lietuva nutraukė santykius su Lenkija. Praradus Vilnių, laikinąja Lietuvos 
sostine tapo Kaunas. Vilnius atgautas tik 1939 m., Sovietų Sąjungai užėmus rytinę Lenkijos dalį. 
Suvalkija pasiliko Lenkijos valstybės ribose. Klaipėdos kraštas prijungtas prie Lietuvos 1923 m. 
po pavykusio Klaipėdos sukilimo. 

 
Klasės ir namų darbas Nr.10 

 
1. Kada ir kur buvo pasirašyta Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutartis? 
2. Kas buvo bermontininkai? 
3. Kas ir kodėl labiausiai priešinosi Lietuvos nepriklausomybei? 
4. Kas sudarė Lietuvos kariuomenę? 
5. Koks miestas tapo Lietuvos sostine netekus Vilniaus? 
6. Perskaitę tekstą, sugalvokite penkis savus klausimus. 

 
    


