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þESLOVAS LAURINAVIþIUS, EGIDIJUS MOTIEKA IR NORTAUTAS
STATKUS APIE GEOPOLITINĊ LIETUVOS VALSTYBŏS PRIPAŽINIMO
PRASMĊ
PRIPAŽINIMO ANOMALIJA
Niekas rimtai negali ginÿyti, kad tarpukariu trys Baltijos valstybŐs gyvavo kaip pripažinti
tarptautinŐs sistemos subjektai ir kad jſ sunaikinimas 1940 m. buvo neteisinis aktas. Kita vertus,
manytume, kad Baltijos valstybiſ nesaugumo situacija, mŻsſ anksÿiau aptarta, negalŐjo neatsiliepti
tſ valstybiſ teisiniam statusui. [...]
Tarpukario laikotarpis

Po Compjeno paliaubſ Vokietijos kariuomenei pradŐjus trauktis iš buvusios Rusijos imperijos
okupuotſ teritorijſ, paskui jĆ Vakarſ link pajudŐjo Raudonoji armija. Siekdama, kad toji armija
pasiektſ Rytſ PabaltijŢ be didesnio pasipriešinimo, bolševikſ vadovybŐ Maskvoje griebŐsi
kamufliažo: 1918 m. gruodžio 8 d. V. Uljanovo-Lenino vardu buvo paskelbtas Estijos Sovietſ
Respublikos nepriklausomybŐs pripažinimas; gruodžio 22 d. panašiai buvo pripažinta Latvijos ir
Lietuvos Sovietiniſ Respublikſ nepriklausomybŐ. Beje, Latvija - su Latgala, o Lietuva - su Vilniumi.
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje Ţkurti sovietiniai organai buvo partiniai bolševikiniai, griežtai pavaldŻs
Maskvai, todŐl apie jokiĆ tſ sovietiniſ respublikſ nepriklausomybċ rimtai kalbŐti netenka 1 .
Maskvos tikslas buvo pasinaudoti Pabaltiju kaip tiltu perkelti bolševikinċ revoliucijĆ Ţ Vakarus.
Baltijos jŻra, anot G. Zinovjevo, turŐjo tapti „socialistinŐs revoliucijos jŻra“, o sovietiniſ respublikſ
nepriklausomybŐs kamufliažas turŐjo neutralizuoti vietinŢ nacionalizmĆ. Tokios neutralizacijos siekŢ
liudytſ ir ta aplinkybŐ, kad sovietiniai organai Pabaltijyje nevykdŐ žemŐs dalijimo (priešingai nei
Rusijoje) 2 . Tuo bŻdu, matyt, siekta prislopinti tradicinŢ konfliktĆ tarp Rytſ Pabaltijo tautſ ir vokieÿiſ
bei lenkſ, kad bŻtſ galima sovietinŢ modelŢ iš Rytſ Pabaltijo perkelti pirmiausia Ţ VokietijĆ,
eventualiai ir Ţ LenkijĆ. [...]
Apskritai AntantŐs valstybŐs, sprċsdamos Rytſ Pabaltijo problemas, sunkiai derino savo
strateginius interesus su demokratijos principais. Palikdamos Pabaltijo tautas Rusijos sudŐtyje, jos
stengŐsi parodyti pagarbĆ savo sĆjungininkŐs legitimioms teisŐms, taÿiau aukojo tautſ laisvo
apsisprendimo principus, nekalban jau apie nuviltus pabaltijieÿius. Kita vertus, eventualaus Pabaltijo
tautſ nepriklausomybŐs pripažinimo atveju AntantŐs valstybŐs neturŐjo priemoniſ garantuoti tſ
tautſ demokratinċ raidĆ, o Pabaltijo atplŐšimu supykintĆ RusijĆ. AntantŐ bŻtſ stŻmusi Ţ priešiškĆ
stovyklĆ. Suprantama, iš tſ dviejſ blogybiſ pirmoji, AntantŐs požiŻriu, buvo mažesnŐ nei antroji. [...]
Lietuvos pripažinimĆ de jure AntantŐ atidŐjo kilus 1920 m. rudenŢ krizei dŐl Vilniaus. Iš tikrſjſ tai
buvo spaudimas Lietuvai. Taÿiau tokios spaudimo politikos atžvilgiu AntantŐs valstybiſ pozicija
nebuvo vienoda. PrancŻzija laikŐsi nuostatos, kad tik spaudimu bus galima priversti lietuvius
atsisakyti karingo nacionalizmo ir tokiu bŻdu pasiekti taikĆ regione. Tuo tarpu Britanija Ţ spaudimĆ
Lietuvai žiŻrŐjo kur kas santŻriau, nes nemanŐ, jog Lenkijos Ţtakos padidŐjimas Lietuvoje suponuotſ
stabilumĆ.
Apskritai Didžiosios Britanijos nuostatoje šalia santŻrumo lietuviſ nacionalizmo atžvilgiu
pastebima tendencija palaikyti ribĆ tarp Lietuvos ir Lenkijos. Dar 1919 m. rugsŐjŢ bŻtent Didžioji
Britanija paskatino visas tris Baltijos valstybes pradŐti taikos derybas su Sovietſ Rusija, o tai tuo metu
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buvo priešinga Lenkijos norams. Ypaÿ ryškus Lietuvos valstybinis atribojimas nuo Lenkijos
pastebimas D. Lloyd GeorgŐs taikos plane 1920 m. vasarĆ Spa konferencijoje. 1921 m. pavasarŢ
Didžiosios Britanijos atstovas J. Simpsonas Lietuvos-Latvijos sienĆ išvedŐ taip, kad Lietuva neprarastſ
ryšio su Rusija (ties 1920 m. liepos 12 d. linijos Šafranovo punktu) ir kad Lenkija negalŐtſ per KuršĆ ir
PalangĆ atkirsti Lietuvos nuo jŻros 3 . Vadinamasis antrasis Hymanso projektas, numatċs Lietuvai
KlaipŐdos kraštĆ ir teritorinŢ sĆlytŢ su Rusija, taip pat buvo britſ iniciatyvos rezultatas 4 . 1922 m.
pavasarŢ vŐlgi britſ diplomatai AntantŐs vardu Lietuvai perdavŐ konfidencialſ pasiŻlymĆ: atsisakyti
karo padŐties su Lenkija (ne Vilniaus) ir už tai pažadŐta KlaipŐda, kreditai ir pripažinimas de jure.
Lietuvai pasiŻlymĆ atmetus, buvo pereita prie kietesnio spaudimo varianto (prancŻziško):
pripažinimas de jure susietas su Lietuvos Ţsipareigojimu internacionalizuoti NemunĆ 5 . Šitaip siekta su
Lietuvos pagalba legalizuoti Lenkijos išsiplŐtimĆ Ţ Rytus pagal Rygos taikos sutarties konceptĆ.
šdomu pastebŐti, kad Lietuvos diplomatija nuo to spaudimo gynŐsi argumentu, kurŢ jiems kadaise
buvo pasiŻlċ tie patys britai: prieš duodant sutikimĆ internacionalizuoti NemunĆ reikalauti iš
AntantŐs, kad ji galutinai pripažintſ Lenkijos rytinċ sienĆ 6 . Tokio reikalavimo potekstŐ buvo ta, kad
AntantŐ, pripažindama Lenkijos išsiplŐtimĆ istorinŐse LDK žemŐse, kŐsintſsi Ţ Rusijos teises, kurias ji
pati buvo formaliai legitimavusi savo 1919 m. gruodžio 8 d. sprendimu. AntantŐ matŐ legalizavimo
keliĆ per LietuvĆ: jei Lietuva priima Nemuno internacionalizavimĆ, kas praktiškai bŻtſ padŐjċ
sureguliuoti santykius su Lenkija, tai ir AntantŐ galŐtſ pripažinti situacijĆ kaip naujĆ Lenkijos ir
Lietuvos susitarimo variantĆ (aliuzija Ţ istorinŐs unijos teisinŢ perimamumĆ). Tuo tarpu Lietuva
reikalavo, kad AntantŐ pirmiau legalizuotſ padŐtŢ.
DŐl viso to 1922 m. gruodžio 22 d. Lietuva gavo pripažinimĆ de jure praktiškai neatidariusi tranzito
Nemunu 7 . Situacija pasidarŐ dinamiška, kai 1923 m. sausio mŐn. Lietuva savavališkai užŐmŐ KlaipŐdĆ,
išstumdama iš ten AntantŐs vardu administravusius prancŻzus. Tai buvo drĆsus žingsnis, nors ir
suderintas su Vokietija bei Sovietſ Rusija. Taÿiau kartu tai buvo bandymas išstumti iš Rytſ Pabaltijo
Antantċ - veiksnŢ, kurio dŐka apskritai buvo galimas Baltijos valstybiſ geopolitinis gyvavimas. Lyg ir
pabŻgusi savo žingsnio, Lietuvos vyriausybŐ pusiaukelŐje sustojo, leido Antantei formaliai grŢžti Ţ
kraštĆ ir net suteikŐ jai arbitražines sprendimo teises. Tuo pasinaudojusi, AntantŐ 1923 m. kovo 15 d.
pripažino Lenkijos faktines rytines sienas (taikos palaikymo motyvas), o Lietuvai sutiko perleisti
suverenitetĆ Ţ KlaipŐdĆ, bet su sĆlyga, kad Lenkija gautſ teisċ naudotis uostu bei tranzitu 8 .
Lietuvai tai buvo vienas iš skaudesniſ smŻgiſ. AntantŐs Ambasadoriſ konferencijos sprendimo dŐl
Lenkijos rytinŐs sienos Lietuva nepripažino (esĆ Lietuva prašiusi pripažinti kitokiĆ(?) Lenkijos sienĆ,
„atsižvelgiant Ţ Lietuvos gyvybinius interesus“). O dŐl KlaipŐdos perdavimo sĆlygſ prasidŐjo ilgos ir
sunkios derybos. Rezultatas vŐlgi ne be britſ bei amerikieÿiſ poveikio, -1924 m. gegužŐs mŐn.
Lietuvai buvo perleistos suverenios teisŐs Ţ KlaipŐdĆ be Ţpareigojimſ suteikti Lenkijai teises Ţ uostĆ
bei tranzitĆ 9 .
Žinoma, galima replikuoti, kad Lietuvos atribojimo nuo Lenkijos politika neatvedŐ Ţ sutarimĆ;
regione liko žiojŐti karo padŐties praraja, ir šia prasme net pirštſsi išvada, kad Didžioji Britanija
faktiškai asistavo Vokietijai ir Sovietſ Rusijai.
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Taÿiau vargu ar Lietuvos spaudimo (prancŻziška) politika bŻtſ buvċ galima pasiekti pozityvesniſ
rezultatſ. Kita vertus, vargu ar buvo praktiniſ galimybiſ padidinti spaudimĆ Lenkijai. Iš tikro buvo
pato situacija.
Vis dŐlto norŐtſsi pabrŐžti skirtumĆ tarp Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Sovietſ Rusijos
politikos Baltijos valstybiſ atžvilgiu. Pirmoji, paremdama LietuvĆ, nesiekŐ palaikyti konflikto, ir nŐra
pagrindo Ţtarti, kad ji bŻtſ trukdžiusi Lietuvos ir Lenkijos susitarimui laisva valia. Kitaip tariant,
Didžioji Britanija linko žiŻrŐti Ţ Baltijos valstybes kaip Ţ potencialias partneres, neignoruodama jſ
demokratŐjimo specifikos, taÿiau ir nesiimdama jſ garantuoti. Kai kuriais duomenimis, jau 1923 m.
lapkritŢ Didžiosios Britanijos vyriausybŐ nusprendŐ nesipriešinti eventualiam Baltijos valstybiſ
prijungimui prie Sovietſ Rusijos.
Panaši buvo ir JAV nuostata. PripažinimĆ de jure Baltijos valstybŐms JAV suteikŐ vienu metu visoms
trims 1922 m. liepos 28 d. Tuo metu JungtinŐs Valstijos jau buvo atsisakiusios aktyvaus vaidmens
Europoje. Taÿiau, atrodo, kad pripažinimo momentas buvo pasirinktas neatsitiktinai; kaip tik tuo metu
AntantŐ buvo pradŐjusi spausti LietuvĆ, kad ši už pripažinimĆ de jure neutralizuotſ NemunĆ, ir gautas
pripažinimas iš didžiosios pasaulio valstybŐs be jokiſ sĆlygſ tapo svarbia atsvara Lietuvai prieš
Antantċ. Šis epizodas, kaip ir amerikieÿio N. Daviso iniciatyva sprendžiant KlaipŐdos problemĆ 19231924 m., leistſ teigti, kad ir JAV buvo linkusios atriboti LietuvĆ nuo Lenkijos. Nors taip pat nŐra jokio
pagrindo Ţtarti, kad JAV galŐjo trukdyti eventualiam Lietuvos ir Lenkijos susitarimui laisva valia10 .
Taÿiau 1922 m. liepos 28 d. pripažinimo tekste buvo pabrŐžta, kad JAV neatsisako Rusijos
nedalomumo principo, ir dŐl šios aplinkybŐs - beje, kaip ir dŐl to, kad pripažŢstamos buvo Baltijos
vyriausybŐs, o ne valstybŐs, - amerikieÿiſ nuostata buvo dviprasmiška 11 .
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