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ISTORIK  ALDONA GAIGALAIT  APIE NEUTRALUMO POLITIKOS 
IŠTAKAS 

 
Ir neutralumas 

Lietuvos užsienio reikal  ministras S. Lozoraitis, per m s Ministerij  [...], daug d mesio skyr  
kolektyvinio saugumo problemoms ir d jo vilt   Lietuvos saugum  sudarius kolektyvinius paktus. 
Ta iau S. Lozoraitis buvo politikas, plataus profilio diplomatas ir d l to negal jo atmesti kit  galim  
Lietuvos nepriklausomyb  ir saugum  garantuojan i  b d . Jau 1935 m. S. Lozorai io vasaros 
kelion  po Europ  Šveicarijos spauda, kurios žinias perspausdino Lietuvos laikraš iai, vertino kaip 
Baltijos šali  paieškas gauti iš didži j  valstybi  garantijas j  neutralumui. Tuo metu S. Lozoraitis 
atostogavo Pranc zijoje ir susitiko ten su užsienio reikal  ministru P. Lavaliu bei kitais ministerijos 
atsakingais darbuotojais. Jis mat  liepos m nes  Paryžiuje vykusias didžiules pranc z  
demonstracijas, nukreiptas prieš nacionalsocialistines nuotaikas Vokietijoje ir pa ioje Pranc zijoje, 
už taik  ir saugum . To meto Europos ir Amerikos spaudoje vis dažniau buvo prisimenamas 
Šveicarijos pavyzdys Pirmojo pasaulinio karo metais. Jis ypa  žav jo maž j  taut  diplomatij . 
Tik ta, kad tik neutralumas gali suteikti mažai valstybei saugum . Keliamas ir Baltijos šali  
neutralumo klausimas, teigiama, kad tik paskelb  neutralum  jos netaps didži j  šali , ypa  SSRS, 
pastumd l mis. Lietuv  pasiek  žinia apie JAV prezidento 1935 m. rugpj io 31 d. kalb  parla-
mente ir jo pasi lyt  neutralumo rezoliucij . 

Lietuvos užsienio reikal  ministerijoje jau 1935 m. imtas rengti neutralumo statymo projektas. T  
met  lapkri io 2-3 d. Taline susitik  Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio reikal  ministerij  ekspertai 
perži r jo j  parengtus projektus ir m si juos vienodinti. Pareng  bendr  projekt  ir teik  savo 
šali  vyriausyb ms. Rengdami projekt  vis  trij  Baltijos šali  ekspertai vadovavosi Skandinavijos 
krašt  statymais. Parengiamasis darbas vyko. Lietuvos užsienio reikal  ministras ieškojo geriausios 
išeities savo krašto nepriklausomyb s ir saugumo garantijai galimo naujo karo atveju. Jo poži r   
neutralumo statym  ir pam stymus rodo išlik s 1936 m. spalio 29 d. pro memoria po spalio 21 d. 
vykusio pokalbio su Pranc zijos atstovu Lietuvoje Ž. Diulongu apie Belgijos neutralumo deklaracij . 
S. Lozoraitis to pokalbio metu akcentavo, kad Belgijos deklaracijoje svarb s yra du dalykai: 
pasekm s, kuri  gali tur ti deklaracija, ir motyvai, kurie  j  atved . Kai d l motyv , tai atrodo, kad 
belgus paveik  netikrumo Europoje atmosfera, atsiradusi d l didži j  valstybi  neryžtingumo 
priešintis taikos ir tvarkos ardymui. Vien tik didži j  valstybi  pasisakymo prieš avanti ras pakakt , 
kad niekas nedr st  j  daryti. Ta iau aiškaus ir griežto žodžio iki šiol nesame gird j . Belgij  
paveik  ir pranc z -rus  pakto sudarymas. Belgijos karaliaus deklaracija gali tur ti t  neigiam  
reikšm , kad ji gali dar labiau padidinti netikrum  ir paveikti kitas valstybes, kurios irgi prad s ieškoti 
b d  likti nuošal je nuo galim  komplikacij , ir, kas b t  neigiamiausia, nuošal je nuo pastang  
organizuoti kolektyvin  saugum . 

Ir toliau teikdamas pirmenyb  kolektyvinio saugumo priemon ms, S. Lozoraitis neatmet  ir 
neutralumo galimybi , ta iau priimti statymo nesiskubino. Apie neutralum  buvo kalbama Baltijos 
santarv s konferencijose, užsimenama spaudoje. Kai 1938 m. geguž s 27 d. Danija, Suomija, 
Islandija, Norvegija ir Švedija pasiraš  neutralumo deklaracij  ir t  šali  neutralumo laikymosi tai-
sykles, neutralumo statymui m  ruoštis ir Lietuva. 

Lietuvos užsienio reikal  ministras S. Lozoraitis Lietuvos pozicij  laikytis neutralumo tarptautini  
konflikt  metu pirmiausiai išd st  1938 m. rugs jo 21 d. kalb damas Taut  S jungos plenariniame 
pos dyje Ženevoje. Tarptautiniame forume neutralumo id j  S. Lozoraitis pateik  kaip nesikišim   
ne savo reikalus Europoje, kaip „laisv  rank “ politik  d l Taut  S jungos pakto 16 straipsnio 
sipareigojim . Ten jo pranešimas susilauk  d mesio ir tam tikro pritarimo. Gr ž s  Kaun  Lietuvos 
užsienio reikal  ministras rugs jo 29 d. skait  pranešim  apie tarptautin  pad t  Tautinink  partijos 
susirinkime. Jis akcentavo, kad kilus tarptautiniams konfliktams Lietuva laikysis neutralumo. Tuo 
tik josi išlaikyti savo valstyb s saugum . „M s  užsieni  politikos vyriausias, vienintelis uždavinys 
šiandien, — teig  jis kiek v liau spaudos atstovams, — yra apdrausti visomis prieinamomis 
priemon mis ir toliau stiprinti visomis linkm mis m s  turim  nepriklausom  žem “ 
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(paryškinta tekste —A.G.). „Kai d l santyki  su kitomis valstyb mis, (...) tai aiškus ir tvirtas 
nusistatymas nesikišti  kit  valstybi  savitarpio gin us, kas išreiškiama žodžiu neutralumas. 
Kadangi ir kitos Baltijos valstyb s eina tuo keliu, tai, savaime aišku, kad šis d snis yra bendras 
visoms trims Baltijos valstyb ms“. 

Visos trys Baltijos valstyb s 1938 m. pabaigoje m  skatinti priimti neutralumo statym . 1938 m. 
lapkri io 18 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio reikal  ministrai pasiraš  protokol , kuriame 
nutar  „daryti žygi “ Taline ekspert  parengtam neutralumo statymui kiekviename krašte veikian ia 
tvarka išleisti. Ministrai net sutar , kad vis  trij  šali  parengtas neutralumo statymas ateityje, 
visoms trims valstyb ms nepasitarus, nebus kei iamas. Lietuvoje buvo jis paskelbtas spaudoje 
1938 m. lapkri io 25 d. statyme aiškinama, kad Baltijos valstyb s vyki  ver iamos tur jo 
susir pinti, kaip ir Skandinavijos šalys, savo saugumo reikalais ir pasirinkti vienintel  keli , likus  po 
kolektyvinio saugumo suirimo. Tod l teko pasinaudoti paskutin je Taut  S jungos sesijoje vykusiu 
garsiojo Taut  S jungos pakto 16 sankcij  straipsnio interpretavimu. Juo daugumai maž j  ir 
vidutini j  valstybi , nusivylusi  tarptautin mis institucijomis d l savo saugumo patikimumo, buvo 
nurodyta, kad Taut  S jungos pakto 16 straipsnis, pareigojantis dalyvauti sankcijose prieš 
užpuolikes valstybes, mažoms šalims yra neprivalomas. Tai iš tikr j  reiškia t  šali  neutralumo 
pozicijos, kilus ginkluotam konfliktui, jei ne aprobavim , tai bent Taut  S jungos toleravim . Taigi 
Latvijai, Lietuvai ir Estijai, faktiškai atsipalaidavusioms nuo pakto užd t  pareig , — dalyvauti 
egzekucijose prieš užpuolik  ir net nuo prievol s suteikti pasyvi  pagalb  užpultai valstybei — 
nesunku tapo savo neutralum  ir jam gyvendinti priemones užfiksuoti statymu. Trys Baltijos 
valstyb s, vykdydamos Baltijos santarv s sutarties nuostatus, ypa  j  straipsn , kuriame jos 
pasižad jo teikti viena kitai politin  ir diplomatin  pagalb , bendradarbiavim  politin se ir kitose 
srityse, konsekventiškai pasielg  nutardamos suvienodinti savo statymus neutralumo siekiams 
gyvendinti. 

Neutralumo statyme pla iai aptarta kariaujan i j  šali  teis s ir pareigos neutrali  šali  
vandenyse ir teritorijose, draudimas steigti karo bazes, rinkti žvalgybinio pob džio žinias, leisti per 
neutralios šalies teritorij  kariuomen  ir kt. 

statymo pabaigoje pažymima, kad j  pri mus, Baltijos santarv s valstyb s nori efektyviomis 
priemon mis apsisaugoti ir ginti savo krašto neutralum  nuo pasik sinimo iš bet kurios pus s. 
statymu Latvija, Lietuva ir Estija prisideda prie sunkios valstybi  kovos už taikos ir 
nepriklausomyb s išlaikym . Ministr  Taryba ir Seimas neutralumo statym  pri m  jau S. 
Lozorai iui pasitraukus iš Lietuvos užsienio reikal  ministerijos. 

Taigi S. Lozorai iui, vadovaujan iam Lietuvos užsienio politikai, ieškant optimalaus sprendimo 
krašto saugumui ir nepriklausomybei garantuoti, teko parodyti nepaprasto lankstumo. Jis galutinai 
atsisak  tradicin s krašto tarptautin s politikos linkm s remtis Vokietija ir Soviet  S junga. 
ži r damas pagrindin  br stant  konflikt  tarp Vokietijos ir Soviet  S jungos ir per m s Lietuvos 
užsienio politikos vair , S. Lozoraitis band  ieškoti galimybi  apsaugoti šal  kolektyvinio saugumo 
garantijomis, remtis Taut  S jungos autoritetu. Kai šios id jos ir pastangos d l agresyvios ir 
nenusp jamos Vokietijos politikos simaišymo, taip pat d l Didžiosios Britanijos netoliaregiškos ir 
nepaslankios politikos liko ne gyvendintos, S. Lozoraitis kylan io tarptautinio konflikto atveju lietuvi  
tautos ateit  susiejo su neutralitetu. Ši S. Lozorai io nuostata tuo metu pasirod  abejotina bei 
nepriimtina kai kuriems diplomatams. Ji buvo bandoma reviduoti kilus Antrajam pasauliniam karui. 
Kritikuojama buvo bendraamži  politik , publicist  karo ir pokario metais, dar ir šiandien. Ta iau 
daug daugiau iki šiol yra publicist , istorik  amžinink , S. Lozorai io tuo metu užimtos pozicijos 
šalinink . Jie mano, kad nesavanoriškas, o prievartinis Lietuvos v limas  kar , nors ir atneš s 50 
met  okupacij , tautai buvo palankesnis. Nem ginsime nei vien  girti, nei kit  peikti, o tik 
konstatuosime, kad d l savo geopolitin s pad ties maža Lietuvos valstyb  pasaulinio gaisro metu 
negal jo vykdyti jokios savarankiškos užsienio politikos. Ji buvo paj gi tik šiek tiek vairuoti vidaus 
gyvenimo reiškinius, kiek kolaboravo su vienais ar kitais okupantais, dar teisingiau, kiek šie leido 
kolaboruoti. 

 
                Iš: Lietuvos užsienio reikal  ministrai, Kaunas, 1999, p. 335 – 337. 


