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ISTORIKAS þESLOVAS LAURINAVIþIUS APIE 1920 M. TAIKOS SUTARTš
SU SOVIETž RUSIJA
Pirmiausia norŐtume patvirtinti istorikſ jau anksÿiau padarytas išvadas. BŻtent, kad lietuviſ tauta
niekada nebuvo atsisakiusi savo valstybingumo tradicijſ ir nesitaikstŐ su Rusijos imperijos jai
primesta padŐtimi. Tik keliſ, kuriais lietuviſ tauta Őjo laisvŐs link, buvċs ne vienas. Vadinasi, Ţ lietuviſ
tautinŐs valstybŐs susidarymĆ negalima žiŻrŐti vien kaip Ţ mažos tautos pastangas apsisaugoti nuo
imperijĆ ištikusios anarchijos po bolševikſ perversmo. Tos išvados nereikia pamiršti, kai kalba eina
apie lietuviſ tautos istoriniſ teisiſ aktualizavimĆ. Antra vertus, galimybŐ sukurti nepriklausomĆ
valstybċ — tiek lietuviams, tiek ir kitoms Rytſ Baltijos pakrantŐs tautoms — atsiradusi tik po to, kai
Rusijoje kilusi revoliucija. Net ir sugriuvus imperijai, jos kaip suvereno inercija tebeveikŐ: rusiškſjſ
politiniſ-kariniſ jŐgſ (tiek baltſjſ, tiek raudonſjſ) agresija prieš Baltijos valstybes komplikavo pastarſjſ pastangas stabilizuoti savĆjĆ vidaus padŐtŢ bei Ţgyti tarptautinŢ pripažinimĆ.
Baltijos valstybiſ tarpusavio nesutarimai — ir visſ pirma konfliktas tarp Lietuvos ir Lenkijos
— sutrukdŐ kolektyvinio saugumo sistemos kŻrimĆ Rytſ Pabaltijyje. š taikingĆ santykiſ
normalizavimĆ regione buvo pradŐta eiti bilateraliniſ sutarÿiſ keliu — tarp Sovietſ Rusijos ir
pavieniſ Baltijos valstybiſ. Toks kelias Sovietſ Rusijai sudarŐ galimybċ taikant Ţvairias spaudimo
priemones, Ţtraukti Baltijos valstybes Ţ savo Ţtakos sferĆ ir apriboti jſ veikimo laisvċ. Nors, antra
vertus, bilateralinŐs sutartys su Sovietſ Rusija Baltijos valstybŐms neužbraukŐ kolektyvinŐs saugos
perspektyvſ.
Lietuvai santykiſ su Sovietſ Rusija normalizavimas buvo svarbi politinŐ atrama ginantis nuo
Lenkijos. Mat Lenkija, panašiai kaip ir Rusija (bei Vokietija), bandŐ kurti savĆjĆ Ţtakos sferĆ, Ţ kuriĆ
stengŐsi visſ pirma Ţtraukti LietuvĆ. Kadangi imperialistinŐs „Ţtakos sferſ“ bei „buferiſ“ sistemos
kŻrimas buvo grindžiamas istorine teise, Lietuvai tapo labai svarbu, kad bŻtſ pripažintos ir jos
istorinŐs teisŐs.
Derybose su Sovietſ Rusija tai pasiekti nebuvo lengva. Sovietſ atstovai LietuvĆ stengŐsi
traktuoti tik kaip etninċ bendrijĆ ir jos apsisprendimĆ sieti su socialiniu pakilimu — lietuviſ valstieÿiſ
kova prieš lenkſ dvarininkus. Lietuvos delegacijai pavyko išreikalauti, kad Taikos sutartyje (1920 m.
liepos 12 d.) bŻtſ pripažinta Lietuvos teisŐ Ţ jos etnografinċ-istorinċ teritorijĆ bei Ţ LDK turtĆ — Ţ
pastarĆjŢ, tiesa, ne be išlygſ (pagal sutarties 9 str.). Taÿiau padariusi šias nuolaidas sovietinŐ
diplomatija kartu sugebŐjo išgauti iš Lietuvos delegacijos dokumentĆ (priedĆ prie sutarties 2-ojo
straipsnio), pagal kurŢ faktiškai buvo pateisinami Sovietſ Rusijos veiksmai paverÿiant LietuvĆ savo
kariniſ veiksmſ su Lenkija zona. Realios karinŐs sĆjungos su Sovietſ Rusija sudarymas ano meto
politiniame kontekste Lietuvai bŻtſ buvċs pražŻtingas.
Kadangi Lietuvos vyriausybŐ neatsisakŐ pastangſ išlaikyti LietuvĆ neutralumo ribose, netrukus
po Taikos sutarties su Sovietſ Rusija pasirašymo Baltijos valstybŐms vŐl atsivŐrŐ perspektyva
formuoti kolektyvinio saugumo sistemĆ Rytſ Europoje. Tokia perspektyva reiškŐ galimybċ
neutralizuoti imperialistines Rusijos (evantualiai Vokietijos) tendencijas ir kompensuoti jaunſ iš
esmŐs etnografiniu pagrindu susikŻrusiſ valstybiſ pilietinŐs konsolidacijos stokĆ. Deja, ir toji
galimybŐ nebuvo išnaudota. Daugiausia — dŐl agresyvios Rusijos ir Lenkijos politikos Sovietſ Rusija,
socialinŐs revoliucijos doktrinĆ susiejusi su Buvusios imperijos ekspansinŐmis tradicijomis, rŐmŐsi jŐga bei klasta. O Lenkija, jŐgos politikai siekdama priešpriešinti jŐgĆ, taip pat nesiskaitŐ su
priemonŐmis. StrateginŐs išminties pristigo ir mažoms Baltijos valstybŐms. Lietuvai nepavyko
išlaikyti reikiamos pusiausvyros tarp Rusijos ir Lenkijos — Lietuvos politikoje pasireiškusios
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tendencijos sudaryti sĆjungĆ su sovietais buvo geras pretekstas Želigovskio akcijai. Taÿiau Lietuvos
politikos nesŐkmċ aiškintume ir objektyviomis priežastimis.
štampos laukas tarp Rusijos ir Lenkijos apskritai nebuvo naujiena Lietuvai. Nes ji nuolat buvo
veikiama dviejſ civilizacijſ: rusſ ir lenkſ-prancŻzſ. To poveikio atspindys lietuviſ politikoje liudytſ
tautos gebŐjimĆ ne tik kokybiškai perimti kitſ tautſ politinċ mintŢ bei suvokti save pasaulinŐs
politinŐs minties kontekste, bet ir leistſ galvoti apie Lietuvos atvejui svarbiĆ galimybċ — dviejſ
kaimyniniſ priešingſ politiniſ jŐgſ neutralizavimĆ. Taÿiau postlegitimistinŐje aplinkoje prasidŐjusi
iškrova neabejotinai sutrikdŐ iki tol vykusŢ — kad ir sunkiai bei prieštaringai — lietuviſ visuomenŐs
konsolidacijos procesĆ. TodŐl labai rezervuotai žiŻrŐtume Ţ istoriografinŢ teiginŢ apie Spalio
revoliucijos Rusijoje pozityvſ poveikŢ Lietuvos valstybŐs susikŻrimui.
Tautos, turinÿios neišbaigtĆ socialinċ struktŻrĆ, šuolis Ţ valstybinŢ gyvenimĆ suponavo didelŢ
psichologinio faktoriaus vaidmenŢ. Sovietſ manipuliacijos su deklaratyviais Lietuvos pripažinimo
pareiškimais ir atvirkšÿiai — AntantŐs šaliſ vengimas suteikti Lietuvai pripažinimĆ, vadinamojo
domino principo arba „apsupimo politikos“ efektai ir galſ gale šantažas dŐl Vilniaus — visa tai rodo,
kad didžiosios valstybŐs ignoravo lietuviſ tautos apsisprendimĆ arba net bandŐ tĆ apsisprendimĆ
palaužti. Toks požiŻris Ţ LietuvĆ reikalavo didelŐs lietuviſ politikſ ištvermŐs ir santŻrumo.
Neneigdami tiesioginŐs demokratijos priemoniſ reikšmŐs, vis dŐlto manytume, kad Lietuvos politika
daugiausia laimŐjo tais atvejais, kai buvo stengiamasi palaikyti konstruktyvius kontaktus su visomis
suinteresuotomis pusŐmis.
Po 1920 metſ rudens dramos Taikos sutartis su Rusija neprarado savo galios; vŐliau ji buvo
tvirtinama dar keletu sutarÿiſ su Sovietſ Rusijos ŢpŐdine — SSRS — 1926, 1931, 1934, 1939 metais
(nors tos sutartys, deja, vis labiau kaustŐ Lietuvos suverenitetĆ). 1920 metſ Taikos sutartis
tebegaliojo ir po 1940 metſ sovietinŐs agresijos, per visus penkiasdešimt nelaisvŐs metſ teikdama
lietuviſ tautai atgaivĆ bei pasitikŐjimĆ. [...]
(Iš: þeslovas Laurinaviÿius, Lietuvos – Sovietſ Rusijos Taikos sutartis, Vilnius, 1992, p. 167-169)

