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ISTORIKAS ALGIMANTAS KASPARAVI IUS APIE SVARBIAUSIAS 
TARPUKARIO LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKOS PROBLEMAS 

 
Aptar me XX a. III dešimtme io vidurio Lietuvos užsienio politikos problemos ir tendencijos. 

Svarbiausi  viet  joje už m  Vilniaus susigr žinimo klausimas, problema, kaip atsilaikyti prieš even-
tual  Lenkijos puolim  ir išvengti galimyb s tapti didži j  valstybi  tarpusavio kompensacij  objektu. 
Taip pat reikšmingi buvo santykiai su Vokietija ir Klaip dos bei užsienio rink  problemos. 

Spr sdama šiuos uždavinius, Lietuva naudojo vairias politines ir diplomatines priemones: ieškojo 
kompromiso su Lenkija, siek  didži j  valstybi , tarptautini  institucij  ir kaimynini  Baltijos šali  
paramos. 1925 m. pabaigoje, po Locarno konferencijos Ryt  ir Vakar  Europai nusta ius skirtingas 
saugumo pakopas, Lietuva, siekdama sustiprinti savo tarptautin  pad t  ir spr sti Vilniaus problem , 
nutar  gerinti santykius su Vokietija ir Soviet  S junga. 

Lietuvos Vyriausyb s naujojoje užsienio politikos programoje Vilniaus problemai spr sti buvo 
numatyti du variantai, kuriuos santykiškai galima pavadinti „Efektas Vakarams“ ir „Ryt  korta“. Pirmasis: 
tariamu suart jimu su Rusija ir Vokietija Lietuva ketino aktualizuoti Vilniaus problem  tarptautin je 
arenoje, j  internacionalizuoti ir priversti didži sias Vakar  politines j gas Ambasadori  Konferencijos 
1923 m. kovo 15 d. sprendim  reviduoti Lietuvos naudai. Antrasis: sudarant politinius paktus su Rusija 
ir Vokietija, projektuota, palankiai susiklos ius aplinkyb ms, inicijuoti tarptautin s Ryt  Europos šali  
konferencijos sušaukim , kurioje b t  pasirašytas tarptautinis protokolas, patvirtinantis Lietuvos teises  
Vilni  ir j  gr žinantis. 

Kita vertus, Lietuvos apsisprendim  stiprinti ryšius su Vokietija ir Soviet  S junga skatino ryšk jantis 
Vokietijos revizionizmas, užsimezg s politinis dialogas tarp Varšuvos ir Maskvos, Vakar  valstybi , 
pirmiausia Didžiosios Britanijos, nenoras duoti joki  saugumo garantij  Ryt  Europos šalims ir 
išryšk jusios tendencijos visus didži j  valstybi  tarpusavio prieštaravimus spr sti silpnesni j  šali  
interes  s skaita. 

Lietuvos diplomat  apskai iavimu, politin s sutartys su Soviet  S junga ir Vokietija tur jo tapti ne tik 
veiksminga priemone Vilniui susigr žinti ir apsisaugoti nuo eventualios lenk  agresijos, bet ir eliminuoti 
ar bent jau susilpninti suinteresuot  didži j  valstybi  projektus Lietuv  padaryti tarpusavio teritorini  
kompensacij  objektu. 

1925-1926 m. sand roje Kaunas m si realizuoti nauj j  užsienio politikos krypt . Užsitikrinusi 
Vokietijos pritarim , Lietuvos Vyriausyb  su Soviet  S junga prad jo derybas d l Nepuolimo sutarties 
sudarymo. Kaunas jai k l  šiuos reikalavimus: patvirtinti 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos ir Rusijos Taikos 
sutartimi nustatytos pietrytin s Lietuvos sienos nelie iamum ; kaip galima aiškiau ir konkre iau vardyti 
Vilniaus krašto okupacijos fakt ; užsitikrinti politin  ir diplomatin  Soviet  S jungos param  lenk  
okupuotoms žem ms atgauti bei politin -karin  param  Lenkijos agresijos atveju; pasiekti, kad Maskva 
pripažint  Lietuvos suverenitet  Klaip dos krašte. Politin  sutart  su Rusija Lietuva siek  sudaryti 
anks iau, negu analogišk  pakt  su pirm ja pasirašys Lenkija. 

1925-1926 m. Soviet  S junga savo užsienio politik  kreip  labiau  Vakarus. Po Locarno 
konferencijos akibrokšto, Vokietijos stojimo  Taut  S jung  ir Lenkijos pri mimo  Taut  S jungos 
Taryb  Maskvai buvo labai svarbu rasti atsvar  s kmingai Berlyno ir iš dalies Varšuvos užsienio 
politikai. Iki 1926 m. geguž s karinio-politinio perversmo Varšuvoje Maskva prioritet  teik  paktui su 
Lenkija, ta iau Jozefo Pilsudskio perversmas jos nusistatym  pakoregavo. Pilsudskio at jim   valdži  
Kremlius interpretavo kaip provokišk  ir proanglišk  j g  laim jim  Lenkijoje, tod l URLK kolegija 
b tinai užsibr ž  tiksl  sudaryti politin  pakt  su Lietuva. Šiam nusistatymui didel  reikšm  tur jo ir 
asmenin  Soviet  galiotojo atstovo Lietuvoje Sergejaus Aleksandrovskio pozicija, kuris nuosekliai 
pasisak  už Rusijos pozicij  stiprinim  šioje šalyje. 

Politine sutartimi su Kaunu Maskva siek : neutralizuoti Lenkijos iniciatyv  Baltijos šalyse ir, 
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pasinaudojant Lietuvos ir Lenkijos konfliktu, pl sti savo politin  tak  regione; išardyti besiformuojant  Bal-
tijos valstybi  blok  ir priversti jas atsisakyti kolektyvin s Nepuolimo sutarties id jos; laikinai sutvirtinti 
prad jusi  skilti politin  aš  Maskva-Berlynas bei s kminga užsienio politika užtušuoti vidaus politines 
problemas. 

Taigi Soviet  S junga vienu metu ieškojo b d , kaip išvengti politin s izoliacijos, ir priemoni  savo 
ekspansinei užsienio politikai vykdyti. Tod l objektyviai Sovietams buvo naudingesnis Vilniaus problemos 
egzistavimas, negu jos išsprendimas, nes tai didino j  politines galimybes. 

Soviet  diplomatijos pasirinkta taktika 1926 m., derybos keliais frontais: su Vokietija, Lenkija, Lietuva, 
Estija, Latvija, Suomija leido laviruoti, naudoti vairaus pob džio spaudimo priemones, riboti kontrahent  
veikimo laisv  ir siekti optimalaus politinio rezultato. Atsižvelgdama  bendras Europos politines 
tendencijas ir atskir  valstybi  interesus, Rusija svarst  ir Ryt  Europos perdalijimo planus, kurie gr s  
Baltijos valstybi , ir pirmiausia Lietuvos, nepriklausomybei. 

Soviet  S jungos politin  pasisekim  lengvino: 1926 m. balandžio 24 d. sudarytas politinis paktas su 
Vokietija; nesuderinta Baltijos valstybi  užsienio politika; karingos Lenkijos pozos Lietuvos atžvilgiu; 
menkas Lietuvos karinis pasirengimas atremti agresij ; susting s, vienaplanis Varšuvos poži ris  
santykius su Lietuva; palyginti neaktyvi ir neefektyvi didži j  Vakar  valstybi  politika Baltijos regione; 
tam tikrais aspektais pasireiškiantis Lietuvos visuomen s antilenkiškumas; kai kuri  Lietuvos politik  
diplomatin s patirties stoka bei nesugeb jimas derybose su Sovietais veiksmingiau išnaudoti politinio 
dialogo (flirto) su Baltijos kraštais ir Lenkija privalum . 

Pasirašiusi politin  sutart  su Lietuva, Rusija sustiprino ar bent jau užkonservavo nepasitik jim  tarp 
Lietuvos ir Lenkijos bei prapl t  galimybes pl sti savo hegemonij   Vakarus. Kita vertus, 1926 m. rugs jo 
28 d. Lietuvos ir Soviet  S jungos Nepuolimo sutartis ir jos priedai patvirtino 1920 m. liepos 12 d. Taikos 
sutarties galiojim  kartu deklaruodami ir Lietuvos suverenitet  Vilniaus krašte. Paktas sužadino vieš j  
pasaulio opinij , paragino daugiau d mesio skirti primirštai Vilniaus problemai ir privert  sitempti 
tarptautines Europos institucijas. Lietuvos užsienio politika buvo pastatyta prieš akyl  Europos politik  ir 
diplomat  observacij . Atsirado ir vairiausi  tarin jim : ar sutartis neslepia Rusijos konsolidacijos ir 
politin s ekspansijos žymi , ar tai n ra jungiamoji grandis tarp Maskvos ir Berlyno, ar nepraskina kelio 
komunizmui  Vakar  Europ ? 

Ta iau kartu svarbiausi Europos politiniai centrai tur jo pripažinti, kad Vilniaus klausimas egzistuoja - 
Ambasadori  Konferencijos 1923 m. kovo 15 d. sprendimas Vilniaus byloje galutinio taško nepad jo. Jos 
sprendim  didžiosios Europos j gos prad jo sieti su laiko faktoriumi. Po Ambasadori  Konferencijos akto 
paskelbimo tai buvo pirmas atvejis, kai Vakarai užsimin  apie Vilniaus problemos perži r jimo 
perspektyvas. 

Lietuvos užsienio politikai paktas apskritai buvo reikšmingas. Derybos ir sutartis su Soviet  S junga 
trumpam išk l  Lietuvos politik   europin s politikos lygmen , kuris br stan iai jaunos valstyb s diplomatijai 
buvo itin naudingas. Po šio žygio Kauno politikai aiškiau pamat  savo galimybes ir kritiškiau gal jo jas vertinti. 
Tai rodo ir 1926 m. ruden  prasid jusios Lietuvos ir Rusijos ekonomin s derybos. Po 1926 m. politini  ir 
diplomatini  patir i  faktin s Vilniaus pad ties nepripažinimas ir šios problemos nuolatinis k limas 
tarptautin se sferose Kaunui tapo priemone laukti patogaus momento jai išspr sti. Vienas iš šios politin s 
programos aktyviausi  k r j  ir gyvendintoj , Mykolas Sleževi ius, 1926 m. spalio 17 d. Domic l s 
Šleževi ien s Kaune užsienio diplomatams surengtame pokylyje šios politikos esm  nusak  taip: „Lietuva  
Paryži  ateis per Maskv “1. 

Galimo Lietuvos ir Lenkijos karinio konflikto atveju Sovietai iš tikr j  nesireng  ginti Lietuvos, ta iau 
deklaratyv s j  pareiškimai bylojo priešingai. D l to, pasak Augustino Voldemaro, tarpukario Lietuvos 
užsienio politikos formul je Rusija tapo „didžiuoju X“, kuris buvo veiksmingiausias neutralizuojant Lietuvai 
nepalanki , o kartais ir priešišk  Lenkijos politik . 

                                                          
1 Aleksandrovskio 1926 10 17 diplomatinis dienoraštis, RFUPA, f. 0151, ap. 13, apl. 26, b. 2662,1. 40. 
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Aišku, negalima nepasteb ti, kad, laikui b gant ir kei iantis politin ms aplinkyb ms, „didysis X“ 
pasidar  praž tingas ir pa iai Lietuvai - nul m  jos valstybingumo žlugim . Ta iau, vertinant Nepuolimo 
sutart , vargu ar tikslinga vienareikšmiškai atsisakyti determinizmo ir taikyti jai tik Immanuelio Kanto 
(Immanuel Kants) „Amžinosios taikos“ vertybinius kriterijus. Juolab kad nuo minimo politinio akto iki 
valstyb s žlugimo pra jo beveik pusantro dešimtme io ir per t  laik  Europos politinis žem lapis pasikeit  
iš esm s. Tod l  problem  ži rint pla i ja prasme - iš laiko perspektyvos ir laikantis istorizmo princip  - 
manytume, galimos dvi definicijos. Pirmoji, išeities pozicijoje paktas Lietuvai buvo reikalingas ir dav  tam 
tikr  politin  naud : papild  Kauno politin  aktyv  kovojant d l Vilniaus susigr žinimo bei eliminuojant 
Lietuvos valstybingumo likvidavimo tendencijas. Antroji, laikui b gant, sutartis prisid jo prie Rusijos 
politinio sigal jimo Lietuvoje ir visame Baltijos regione - ypa  psichologine prasme. 

Jau pasirašius Nepuolimo sutart , 1926 m. ruden  Europos politiniuose sluoksniuose pasklido kalbos, 
jog Maskvos karinio konflikto su Varšuva atveju Soviet  S junga okupuos Latvij  ir Estij . Sužinojusi apie 
tai, URLK kolegija „nerado reikalo paneigti cirkuliuojan i  gand  [...], nors Maskvoje apie tai rimtai 
negalvojama, bet n ra žalinga, kada apie tai tai galvoja Rygoje ir Taline“2.  Ta iau antrosios definicijos 
prasme pakto nereik t  pervertinti. Nors Lietuvos ir Rusijos Nepuolimo sutartis du kartus (1931 ir 1934 
m.) buvo prat sta, ta iau jos vieta ir reikšm  tarpukario Ryt  Europos politin je raidoje nebuvo ir 
negal jo b ti lemiama. Lietuvos ir visos Ryt  Europos likim  toje epochoje l m  svaresni politiniai, 
ekonominiai ir kult riniai veiksniai: didžiosios valstyb s ir j  interesai. 

Analizuodami problem , nesiek me b tinai rodyti ar primesti skaitytojui koki  nors užbaigt  savo 
teorij . Diplomatija ir jos istorija n ra tokia sritis, kuri reikalauja sud lioti visus taškus ant i. Tod l m s  
tikslas, aptariant vairius klausimus ar j  kolizijas, buvo pateikti kuo daugiau argument  už ir prieš, idant 
b t  išryškinti visi manomi problemos aspektai ir kartu erdvu skaitytojo min iai. 

 
Iš: Algimantas Kasparavi ius, Didysis X Lietuvos užsienio politikoje, Vilnius, 1996, p. 320 – 324. 

2 Stomoniakovo 1926 10 26 laiškas Nr. 32275 Aleksandrovskiui, l. 19. 


