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ISTORIKAS ESLOVAS LAURINAVI IUS APIE 1920 M. TAIKOS SUTART  
SU SOVIET  RUSIJA 

Pirmiausia nor tume patvirtinti istorik  jau anks iau padarytas išvadas. B tent, kad lietuvi  tauta 
niekada nebuvo atsisakiusi savo valstybingumo tradicij  ir nesitaikst  su Rusijos imperijos jai 
primesta pad timi. Tik keli , kuriais lietuvi  tauta jo laisv s link, buv s ne vienas. Vadinasi,  lietuvi  
tautin s valstyb s susidarym  negalima ži r ti vien kaip  mažos tautos pastangas apsisaugoti nuo 
imperij  ištikusios anarchijos po bolševik  perversmo. Tos išvados nereikia pamiršti, kai kalba eina 
apie lietuvi  tautos istorini  teisi  aktualizavim . Antra vertus, galimyb  sukurti nepriklausom  
valstyb  — tiek lietuviams, tiek ir kitoms Ryt  Baltijos pakrant s tautoms — atsiradusi tik po to, kai 
Rusijoje kilusi revoliucija. Net ir sugriuvus imperijai, jos kaip suvereno inercija tebeveik : rusišk j  
politini -karini  j g  (tiek balt j , tiek raudon j ) agresija prieš Baltijos valstybes komplikavo pas-
tar j  pastangas stabilizuoti sav j  vidaus pad t  bei gyti tarptautin  pripažinim . 

        Baltijos valstybi  tarpusavio nesutarimai — ir vis  pirma konfliktas tarp Lietuvos ir Lenkijos 
— sutrukd  kolektyvinio saugumo sistemos k rim  Ryt  Pabaltijyje.  taiking  santyki  
normalizavim  regione buvo prad ta eiti bilateralini  sutar i  keliu — tarp Soviet  Rusijos ir 
pavieni  Baltijos valstybi . Toks kelias Soviet  Rusijai sudar  galimyb  taikant vairias spaudimo 
priemones, traukti Baltijos valstybes  savo takos sfer  ir apriboti j  veikimo laisv . Nors, antra 
vertus, bilateralin s sutartys su Soviet  Rusija Baltijos valstyb ms neužbrauk  kolektyvin s saugos 
perspektyv . 

         Lietuvai santyki  su Soviet  Rusija normalizavimas buvo svarbi politin  atrama ginantis nuo 
Lenkijos. Mat Lenkija, panašiai kaip ir Rusija  (bei Vokietija), band  kurti sav j  takos sfer ,  kuri  
steng si vis  pirma traukti  Lietuv .  Kadangi  imperialistin s  „ takos sfer “ bei „buferi “ sistemos 
k rimas buvo grindžiamas istorine teise, Lietuvai tapo labai svarbu, kad b t  pripažintos ir jos 
istorin s teis s. 

        Derybose su Soviet  Rusija tai pasiekti nebuvo lengva. Soviet  atstovai Lietuv  steng si 
traktuoti tik kaip etnin  bendrij  ir jos apsisprendim  sieti su socialiniu pakilimu — lietuvi  valstie i  
kova prieš lenk  dvarininkus. Lietuvos delegacijai pavyko išreikalauti, kad Taikos sutartyje (1920 m. 
liepos 12 d.) b t  pripažinta Lietuvos teis   jos etnografin -istorin  teritorij  bei  LDK turt  —  
pastar j , tiesa, ne be išlyg  (pagal sutarties 9 str.). Ta iau padariusi šias nuolaidas sovietin  
diplomatija kartu sugeb jo išgauti iš Lietuvos delegacijos dokument  (pried  prie sutarties 2-ojo 
straipsnio), pagal kur  faktiškai buvo pateisinami Soviet  Rusijos veiksmai paver iant Lietuv  savo 
karini  veiksm  su Lenkija zona. Realios karin s s jungos su Soviet  Rusija sudarymas ano meto 
politiniame kontekste Lietuvai b t  buv s praž tingas. 

       Kadangi Lietuvos vyriausyb  neatsisak  pastang  išlaikyti Lietuv  neutralumo ribose, netrukus 
po Taikos sutarties su Soviet  Rusija pasirašymo Baltijos valstyb ms v l atsiv r  perspektyva 
formuoti kolektyvinio saugumo sistem  Ryt  Europoje. Tokia perspektyva reišk  galimyb  
neutralizuoti imperialistines Rusijos (evantualiai Vokietijos) tendencijas ir kompensuoti jaun  iš 
esm s etnografiniu pagrindu susik rusi  valstybi  pilietin s konsolidacijos stok . Deja, ir toji 
galimyb  nebuvo išnaudota. Daugiausia — d l agresyvios Rusijos ir Lenkijos politikos Soviet  Rusija, 
socialin s revoliucijos doktrin  susiejusi su Buvusios imperijos ekspansin mis tradicijomis, r m si j -
ga bei klasta. O Lenkija, j gos politikai siekdama priešpriešinti j g , taip pat nesiskait  su 
priemon mis. Strategin s išminties pristigo ir mažoms Baltijos valstyb ms. Lietuvai nepavyko 
išlaikyti reikiamos pusiausvyros tarp Rusijos ir Lenkijos — Lietuvos politikoje pasireiškusios 
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tendencijos sudaryti s jung  su sovietais buvo geras pretekstas Želigovskio akcijai. Ta iau Lietuvos 
politikos nes km  aiškintume ir objektyviomis priežastimis. 

         tampos laukas tarp Rusijos ir Lenkijos apskritai nebuvo naujiena Lietuvai. Nes ji nuolat buvo 
veikiama dviej  civilizacij :  rus  ir lenk -pranc z . To poveikio atspindys lietuvi  politikoje liudyt  
tautos geb jim  ne tik kokybiškai perimti kit  taut  politin  mint  bei suvokti save pasaulin s 
politin s minties kontekste, bet ir leist  galvoti apie Lietuvos atvejui svarbi  galimyb  — dviej  
kaimynini  priešing  politini  j g  neutralizavim . Ta iau postlegitimistin je aplinkoje prasid jusi 
iškrova neabejotinai sutrikd  iki tol vykus  — kad ir sunkiai bei prieštaringai — lietuvi  visuomen s 
konsolidacijos proces . Tod l labai rezervuotai ži r tume  istoriografin  teigin  apie Spalio 
revoliucijos Rusijoje pozityv  poveik  Lietuvos valstyb s susik rimui. 

        Tautos, turin ios neišbaigt  socialin  strukt r , šuolis  valstybin  gyvenim  suponavo didel  
psichologinio faktoriaus vaidmen . Soviet  manipuliacijos su deklaratyviais Lietuvos pripažinimo 
pareiškimais ir atvirkš iai — Antant s šali  vengimas suteikti Lietuvai pripažinim , vadinamojo 
domino principo arba „apsupimo politikos“ efektai ir gal  gale šantažas d l Vilniaus — visa tai rodo, 
kad didžiosios valstyb s ignoravo lietuvi  tautos apsisprendim  arba net band  t  apsisprendim  
palaužti. Toks poži ris  Lietuv  reikalavo didel s lietuvi  politik  ištverm s ir sant rumo. 
Neneigdami tiesiogin s demokratijos priemoni  reikšm s, vis d lto manytume, kad Lietuvos politika 
daugiausia laim jo tais atvejais, kai buvo stengiamasi palaikyti konstruktyvius kontaktus su visomis 
suinteresuotomis pus mis. 

        Po 1920 met  rudens dramos Taikos sutartis su Rusija neprarado savo galios; v liau ji buvo 
tvirtinama dar keletu sutar i  su Soviet  Rusijos p dine — SSRS — 1926, 1931, 1934, 1939 metais 
(nors tos sutartys, deja, vis labiau kaust  Lietuvos suverenitet ). 1920 met  Taikos sutartis 
tebegaliojo ir po 1940 met  sovietin s agresijos, per visus penkiasdešimt nelaisv s met  teikdama 
lietuvi  tautai atgaiv  bei pasitik jim . [...]

(Iš: eslovas Laurinavi ius, Lietuvos – Soviet  Rusijos Taikos sutartis, Vilnius, 1992, p. 167-169) 


