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Pratarmë
1999 m. rugpjûèio – rugsëjo mënesá Baltijos valstybëse buvo minimas
Baltijos kelio deðimtmetis. Ðiai sukakèiai paþymëti buvo surengtos foto
parodos Vilniuje ir Rygoje, tarptautinë konferencija Rygoje, tarptautinis
estafetinis bëgimas „Baltijos kelias“, koncertai jaunimui ir kt. Vienas rengi
niø – 1999 m. rugsëjo 28 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seimo rûmuose,
vykusi tarptautinë konferencija „Molotovo–Ribbentropo paktas. Baltijos
valstybiø dabartis ir ateitis“. Ði konferencija tapo Baltijos kelio 10-meèio
minëjimo bei Molotovo–Ribbentropo pakto, jo slaptøjø protokolø pasek
miø vertinimo renginiø, vykusiø Baltijos valstybëse, baigiamuoju akordu.

Ðià Baltijos Asamblëjos iniciatyva surengtà tarptautinæ konferencijà
globojo Lietuvos Ministras Pirmininkas Rolandas Paksas, kuris buvo ir
jos garbës pirmininkas.
Konferencijoje buvo aptariamos Molotovo–Ribbentropo pakto pasek
mës – okupacijos, tremtys, genocidas, rezistencija, taip pat Baltijos vals
tybiø nepriklausomybës atkûrimas, Sovietø Sàjungos þlugimo pasekmës,
XXI amþiaus iððûkiai, kuriuos teks áveikti Europos valstybëms, tarp jø ir
trims Baltijos ðalims. Konferencijos dalyviai ið ðeðiø deðimtmeèiø perspek
tyvos politiniu ir istoriniu aspektu vertino Molotovo–Ribbentropo pakto,
jo slaptøjø protokolø pasekmes Europos valstybëms ir tautoms, kalbëjo
apie Baltijos valstybiø ateitá ir vaidmená naujojo ðimtmeèio Europoje.
Konferencija prasidëjo parodos „Lietuva þemëlapiuose XIV–XX am
þiuje“ atidarymu Lietuvos nacionaliniame muziejuje, taip pat Vilniaus
universiteto Didþiojoje auloje vykusia Baltijos Asamblëjos apdovanojimø
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Konferencijoje Vilniuje dalyvavo politikai, politologai, istorikai ið
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Danijos, Islandijos, Rusijos, Èekijos, Rumuni
jos, Lenkijos, Norvegijos, Prancûzijos, Suomijos bei Baltarusijos, taip pat
Lietuvos Kovo 11-osios Akto signatarai, uþsienio valstybiø ambasadoriai,
Baltijos valstybiø parlamentiniø politiniø partijø lyderiai, Lietuvos didþiø
jø miestø merai, universitetø rektoriai, dvasininkijos atstovai.

áteikimo prof. Vytautui Landsbergiui, Edgarui Savisaarui (Estija), Dainiui
Ivanui (Latvija) bei Tunnei Kelamui (Estija) ceremonija bei jø pagerbimo
vakaru.

Versti puslapį

Pirmasis Lietuvos Sàjûdþio pirmininkas V. Landsbergis, Estijos Liau
dies fronto pirmininkas E. Savisaaras, pirmasis Latvijos Tautos fronto
pirmininkas D. Ivanas bei Estijos Kongreso pirmininkas T. Kelamas uþ
ypatingus nuopelnus ir indëlá atkuriant Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepri
klausomybæ Baltijos Asamblëjos Prezidiumo sprendimu buvo apdovanoti
Baltijos Asamblëjos nuopelnø þymenimis – Baltijos Asamblëjos Garbës
Juostomis ir diplomais. Baltijos Asamblëjos Garbës Juostomis buvo apdo
vanoti ir Islandijos bei Danijos – pirmøjø valstybiø, pripaþinusiø Lietuvos
nepriklausomybæ, – tuometiniai uþsienio reikalø ministrai Jonas Baldvinas
Hannibalssonas bei Uffe Ellemannas-Jensenas.
Ðie Baltijos Asamblëjos Prezidiumo ásteigti apdovanojimai gali bûti
skiriami Estijos, Latvijos bei Lietuvos visuomenës lyderiams, þymiems po
litikams uþ indëlá atkuriant Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybæ,
stiprinant Baltijos valstybiø vienybæ bei solidarumà. Ðiuo apdovanojimu
Baltijos Asamblëjos Prezidiumo sprendimu taip pat gali bûti apdovanoti
ir uþsienio valstybiø pilieèiai uþ indëlá atkuriant Baltijos valstybiø nepri
klausomybæ.
Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimu iðleisdami tarp
tautinës konferencijos „Molotovo–Ribbentropo paktas. Baltijos valstybiø
dabartis ir ateitis“ medþiagà lietuviø ir anglø kalbomis, á leidiná sudëjome
ðioje konferencijoje skaitytus praneðimus, diskusijø dalyviø kalbas, kon
ferencijai atsiøstus sveikinimus bei praneðimà spaudai, priimtà konfe
rencijos dalyviø. Leidinyje skaitytojas ras ir kai kurias kalbas, pasakytas
áteikiant Baltijos Asamblëjos Prezidiumo apdovanojimus Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomybës atkûrimui nusipelniusiems politikams
bei visuomenës veikëjams.
Dr. LAIMA ANDRIKIENË
Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkë,
Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblëjoje vadovë
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LAIMOS ANDRIKIENËS,
Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblëjoje vadovës,
Seimo narës, kalba, pasakyta 1999 m. rugsëjo 27 d.
Vilniaus universitete sveikinant
buvusá Islandijos uþsienio reikalø ministrà
J. E. Jonà Baldvinà Hannibalssonà

Ekscelencijos,
ponios ir ponai,
daugelis èia susirinkusiøjø esame liudytojai, kad tuoj po kruvinøjø sausio
ávykiø á Lietuvà buvo atvykæs Islandijos uþsienio reikalø ministras J.E.
Jonas Baldvinas Hannibalssonas.

Pareiðkimas skelbë: „Ð. m. vasario 11 d. Islandijos Altingas priëmë
nutarimà, kuriuo patvirtino ankstesná, 1922 metø, Lietuvos Respublikos
nepriklausomybës pripaþinimà ir pavedë Islandijos Vyriausybei kuo
greièiau uþmegzti diplomatinius santykius su Lietuvos Respublika. […]
Islandija jau þengia ryþtingà þingsná, nepaisydama ðiurkðtaus politinio
spaudimo grësmës. Lietuva priima iðtiestà Islandijos rankà su gilia pa
garba ir broliðku dëkingumu.“
1991 m. rugpjûèio 26 d. Reikjavike trijø Baltijos valstybiø uþsienio
reikalø ministrai pasiraðë dokumentus dël diplomatiniø santykiø atkû
rimo. Tai – sausi istorijos faktai, bet mes, tø ávykiø liudytojai, þinome ðiø
þodþiø reikðmæ ir kainà tuomet, 1991-aisiais.
Maþutës Islandijos vardas buvo visø mûsø lûpose ir ðirdyse. Ði
valstybë ir ðiandien mûsø ðirdyse turi savo vietà, kurios niekas kitas jau
nebegalës uþimti. Atmintyje ir ðirdyse yra ir dar vienas vardas – Jonas
Baldvinas Hannibalssonas, kuris neatsiejamas nuo Islandijos, Lietuvos ir
1991-øjø metø ávykiø.
Ambasadorius Jonas Baldvinas Hannibalssonas ðiandien yra su mu
mis. O man didelë garbë ir privilegija mûsø visø vardu pasakyti jam aèiû
Turinys 
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O 1991 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba
paskelbë pareiðkimà, kuris vadinosi „Dël Islandijos Altingo rezoliucijos“.

ir uþriðti lietuviðkà juostà, kuri visais laikais mûsø ðalyje buvo didelës
pagarbos, dëkingumo ir meilës þenklas.
LAIMOS ANDRIKIENËS,
Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblëjoje vadovës,
Seimo narës, kalba, pasakyta 1999 m. rugsëjo 27 d.
Vilniaus universitete áteikiant Baltijos Asamblëjos apdovanojimà
Vytautui Landsbergiui
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Ekscelencijos,
ponios ir ponai,
èia pat, ðalia mûsø, ant senosios Alma Mater Vilnensis astronomijos obser
vatorijos sienos, yra senas rektoriaus Poèobuto laikø lotyniðkas uþraðas:
TEMNITUR HIC HUMILIS TELLUS: HINC ITUR AD ASTRA – „Pasilikite,
rûpesèiai þemës, ið èia kylama á þvaigþdes“.
Jau kelis ðimtmeèius Vilniaus universiteto studentai, skaitydami ðá
áraðà, áskaito jame daug daugiau negu vien kvietimà per teleskopà pa
þvelgti á þvaigþdëmis nusëtà dangø virð Lietuvos. Jame – ir kvietimas
svajoti, siekti ið pirmo þvilgsnio nepasiekiamai atrodanèiø tikslø. Tamsiau
siais priespaudos, okupacijø metais ðis áraðas buvo tarsi gyvas raginimas
siekti Tëvynës, tautos laisvës, nepaisant visø pavojø ir kliûèiø. Nes juk
labai nedaug kas yra aukðèiau tokiø vertybiø kaip laisvas þmogus, laisva
tauta, laisva Tëvynë.
Neatsitiktinai ir mes ðiandien susirinkome Vilniaus universiteto aulo
je uþ ypatingus nuopelnus ir indëlá atkuriant Lietuvos, Latvijos ir Estijos
nepriklausomybæ pagerbti keturiø valstybës vyrø. Dar taip neseniai, vos
prieð deðimtá metø, kai trys Baltijos tautos, Sàjûdþio ar Liaudies frontø
pakviestos, petys petin sustojo Baltijos kelyje, ne vienam atrodë, kad
siekiame to, kas nepasiekiama. Sovietø imperija, nors supuvusi, dauge
liui atrodë neáveikiama ir nesugriaunama. Demokratinis pasaulis svaigo
nuo perestroikos ir glasnost idëjø, sklindanèiø ið Maskvos. O Lietuvoje
gimæs Sàjûdis jau þinojo, kad ekonominio suvereniteto ir Maskvos leidi
mo atviriau kalbëti neuþteks. Nepriklausomybës idëja diena po dienos,
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mitingas po mitingo darësi vis tikresnë, apèiuopiamesnë, realesnë. Nie
kas kitas – tik Sàjûdis sugebëjo po viena vëliava suburti ávairiø tautybiø,
religijø, skirtingø ásitikinimø þmones ir vesti juos iki pergalingo tikslo –
Nepriklausomybës paskelbimo, jos pripaþinimo, svetimos, okupacinës
kariuomenës iðvedimo.
Sàjûdþio laivà per visus rifus ir audras vedë tvirta pirmojo Sàjûdþio
pirmininko Vytauto Landsbergio ranka. Nelengvame kelyje bûta visko: ir
pakilimø á begalines aukðtumas, ir kritimø, bûta iðkiliø ir pilkø dienø, ta
èiau iðvengta to, kas baisiausia: dideliø þmoniø aukø, kerðto, neapykantos
kitø tautø ar kito tikëjimo þmonëms, tarpusavio pjautyniø, kurios kai kam
bûtø buvusios labai naudingos. Niekada ir niekas ið þmonijos atminties
jau nebeiðtrins sàsajos: Landsbergis – Sàjûdis arba Sàjûdis – Landsbergis.

Ypaè sunkiomis 1991-øjø sausio dienomis kaip aðara skaidrus ir per
ðvieèiamas tapo Vytauto Landsbergio kovos tikslas, esmë, prasmë, versmë
ir giesmë. Þinodama, kad tikrai negalësiu pasakyti geriau uþ já patá, skaitau
V. Landsbergio Sausio 13-osios testamentà:
„Lietuvos Respublikos pilieèiai, kurie tikite Lietuva, kurie mylite sa
vo graþià gimtàjà þemæ, tëvø ir motinø kalbà ir dainas, – visa tai, kas yra
Tëvynë ir kà praradæs lieki naðlaitis, kurie trokðtate, kad Lietuva bûtø
laisva ir garbinga valstybë, þinokite: ji tokia bus, ji amþinai atgims, nes
bus iðlikusi Jûsø ðirdyse. Atëjo dar viena naktis, kuri nebebus ilga, kaip
nebebûna ilgas tamsiausias metas prieð auðrà.“
Ðiame testamente – Vytauto Landsbergio meilë, tikëjimas ir viltis. Ja
me – jo pasiryþimas ir valia. Jame – tai, kas nubrëþia ribà tarp politiko ar
politikieriaus ir valstybës vyro, valstybininko, kurio vardas lieka þmoniø
ir tautø atmintyje.
O mes visi, mylintys ir nelabai mylintys profesoriø Landsbergá, bent
mintyse sau atsakykime á klausimà: Kur mes ðiandien bûtume be jo?

Turinys 
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Kaip neámanoma iðtrinti ir kitos gijos: Landsbergis – Lietuvos Res
publikos Aukðèiausioji Taryba. Aukðèiausioji Taryba, kuri 1990-øjø kovo
11-àjà, „reikðdama tautos valià“, nutarë ir paskelbë, „kad yra atstatomas
1940 metais svetimos jëgos panaikintas Lietuvos Valstybës suvereniø galiø
vykdymas, ir nuo ðiol Lietuva vël yra nepriklausoma valstybë“.

Ekscelencijos,
ponios ir ponai,
iðkilmingai skelbiu, jog uþ ypatingus nuopelnus ir indëlá atkuriant
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybæ Vytautas Landsbergis, pirmasis
Lietuvos Sàjûdþio pirmininkas, Lietuvos Aukðèiausiosios Tarybos – Atku
riamojo Seimo Pirmininkas, Baltijos Asamblëjos Prezidiumo sprendimu
apdovanojamas Baltijos Asamblëjos Garbës Juosta.

LAIMOS ANDRIKIENËS,
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Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblëjoje vadovës,
Seimo narës, kalba, pasakyta 1999 m. rugsëjo 28 d.
sveikinant buvusá Danijos uþsienio reikalø ministrà
Uffæ Ellemannà-Jensenà

Gerbiamieji pirmininkai, ponios ir ponai, að dabar turiu padaryti tarp
tautinëje konferencijoje labai neáprastà dalykà. Noriu priminti jums, kad
vakar vakare Vilniaus universiteto auloje mes visi buvome liudytojai
ceremonijos, kurios metu Baltijos Asamblëjos apdovanojimai buvo áteik
ti pirmiesiems Liaudies frontø pirmininkams, taip pat Jonui Baldvinui
Hannibalssonui, Islandijos ambasadoriui, buvusiam Islandijos uþsienio
reikalø ministrui. Vakar vakare su mumis kartu nebuvo dar vieno þmo
gaus, kuris tik kà prieð jus stovëjo tribûnoje, – buvusio Danijos uþsienio
reikalø ministro pono Uffës Ellemanno-Jenseno. Að negaliu bûti arbitrë
ir iðspræsti dviejø vikingø disputo, kuris buvo pirmasis arba kuri valsty
bë buvo pirmoji pripaþástant Baltijos valstybiø nepriklausomybæ. Noriu
pasakyti, kad jûs abu ir abi tos ðalys yra mums be galo brangios ir labai
svarbios. Ir kaip að vakar sakiau, jos turës savo vietà kiekvieno mûsø ðir
dyse. Vietà, kurios niekada negalës uþimti jokia kita ðalis. Todël að noriu
pakviesti Uffæ Ellemannà-Jensenà dar kartà sugráþti èia ir priimti lietuviø
tautinæ juostà, kaip mûsø didelës pagarbos, meilës ir dëkingumo þenklà.
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J. E. VALDAS ADAMKUS
Lietuvos Respublikos Prezidentas

Konferencijos sveikinimo kalba
Gerbiamieji konferencijos dalyviai ir sveèiai,
ponios ir ponai!

Vis dëlto Molotovo–Ribbentropo paktas gerai parodo jëgos politikos
sprendimø laikinumà. Prieð tautø ir valstybiø valià priimami bei natûralià
istorijos tëkmæ iðkreipiantys susitarimai anksèiau ar vëliau yra pasmerkti
þlugti. Nuo pirmojo Lietuvos ir Lenkijos valstybës padalijimo jëga prime
tami sprendimai Baltijos jûros regione nebuvo sëkmingi. Þlugo ir dviejø
totalitariniø galybiø prieð 60 metø sudarytas sandëris. Baltijos ðalys vël
atgimë, nes jos natûraliai priklauso kitai, vakarietiðkai, civilizacijos erdvei.
Atkreipèiau dëmesá á tai, kad ðiandien valstybiø santykiai ðioje Eu
ropos dalyje yra geriausi per visà istorijà. Bûtent ðiandien, kai sunyko
Turinys 

13

Versti puslapį

Sveikinu jus, susirinkusius á ðá tarptautiná renginá. Dþiaugiuosi, kad pa
rodëte susidomëjimà ðia konferencija, ir tikiu, jog ji bus prasminga savo
naujomis idëjomis. Taip pat dëkoju Baltijos Asamblëjai uþ pastangas
konkreèiais darbais praturtinti Baltijos ðaliø bendradarbiavimà. Ðie metai
gausûs „apvaliø datø“. Vienos sukaktys, pavyzdþiui, 50-osios NATO ákû
rimo metinës, ðaltojo karo pabaiga ir Baltijos kelio deðimtmetis, priklauso
istorijos baltiesiems puslapiams, kuriuos noriai skaito dabarties ir skaitys
ateities kartos. Taèiau kitas sukaktis – Molotovo–Ribbentropo pakto ir
Antrojo pasaulinio karo pradþios, Jaltos konferencijos metines – mieliau
uþraðytume á istorijos paraðtes, kurios laikui bëgant nudyla. Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje sunku rasti ðeimà, kurioje Stalino ir Hitlerio slaptøjø
susitarimø padariniai nebûtø palikæ pëdsako. Nuo Vilniaus iki Talino
ðiandien dar gyvi tûkstanèiai ano suokalbio aukø – politiniø kaliniø ir
tremtiniø, tëvynæ ar laisvæ praradusiø þmoniø, kuriø kanèiomis ir skaus
mu paraðyta Baltijos valstybiø okupacijos istorija.

Versti puslapį

ðimtmeèiais èia vyravæ jëgos politikos principai ir regiono valstybës tiki,
kad sprendimai, lemiantys jø likimà, „uþ akiø“ nebus priimami. Baltijos
valstybiø ilgalaiká stabilumà uþtikrins tik jø natûrali raida. Deja, ir ðiandien
dar girdime kai kurias valstybes kalbant apie „gyvybinius interesus“ ir jø
lemiamà Europos saugumo sistemos sutvarkymà. Po Antrojo pasaulinio
karo Vakarø Europos ðalys tarpusavio santykiuose atmetë politikos, kaip
nulinës sumos þaidimo, sampratà. Nustota manyti, kad vienai valstybei
kaþkà gaunant, kitos tiek pat praranda. Ði permaina leido iðplësti ben
dradarbiavimo dvasià ir uþtikrinti ilgalaikes saugumo prielaidas. Europos
Sàjunga ir NATO yra ðiuolaikinës Europos natûralûs dariniai, kuriuose
þaidþiama pagal partnerystës politikos taisykles. Europinë ir transatlantinë
integracija Lietuvai, Latvijai ir Estijai reikalinga kaip jø natûralios raidos
sàlyga. Kaip sàlyga sukurti Europà, kurioje jëgos politikos sprendimai
neámanomi.
Jau ðiandien Baltijos valstybës savo elgesiu ir sprendimais átvirtina
ðiuolaikinio bendradarbiavimo prielaidas: stiprina regiono saugumà bei
stabilumà, skatina dialogà su kaimynais.
Besiformuojanèiame Baltijos jûros bendradarbiavimo modelyje gali
bûti suderinti skirtingiausi interesai. Pavyzdþiui, Baltijos jûros valstybiø
Tarybos iniciatyva bendruose projektuose sëkmingai dalyvauja Rusijos
Kaliningrado sritis. Vis didesná pagreitá pastaruoju metu ágyja Europos
Sàjungos remiama ðiaurës dimensija.
Tai tik keli pavyzdþiai, rodantys mûsø savarankiðkos plëtros galimy
bes. Galime ásivaizduoti, kà bûtume pasiekæ, jei Molotovo–Ribbentropo
paktas 50-èiai metø nebûtø áspraudæs mûsø valstybiø á nenormalø bûvá.
Ponios ir ponai, baigdamas noriu palinkëti jums konstruktyvios dis
kusijos ir vaisingo darbo.
Aèiû uþ dëmesá.
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Dr. LAIMAI ANDRIKIENEI
Tarptautinës konferencijos organizacinis komitetas

Kaunas, 1999 08 24

Dëkoju uþ pakvietimà dalyvauti tarptautinëje konferencijoje „Molotovo–Ribbentropo paktas. Baltijos valstybiø dabartis ir ateitis“ ir labai
apgailestauju, kad dël savo tiesioginiø pareigø negalësiu dalyvauti. Labai
norëèiau pasveikinti visus konferencijos dalyvius ir palinkëti, kad tragiðkø
istorijos ávykiø apmàstymas taptø akstinu kurti tokià ateitá, kurioje betei
siðkumas neturëtø vietos, o ateities vizija, visi planai, visos þmoniø teisës
bei ásipareigojimai bûtø grindþiami Dekalogu. Meldþiu Dievo palaimos
konferencijos darbams.
Versti puslapį

Pagarbiai
Arkivyskupas S. Tamkevièius
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LAIMA ANDRIKIENË
Tarptautinës konferencijos „Molotovo–Ribbentropo paktas.
Baltijos valstybiø dabartis ir ateitis“
organizacinio komiteto pirmininkë

Konferencijos sveikinimo kalba

Versti puslapį

Ekscelencijos,
ponios ir ponai,
kolegos parlamentarai!
Konferencijos organizacinio komiteto, kuriam turëjau garbës vadovauti,
vardu sveikinu visus, susirinkusius á tarptautinæ konferencijà „Molotovo–
Ribbentropo paktas. Baltijos valstybiø dabartis ir ateitis“. Konferencijoje
dalyvauja 14 valstybiø – Estijos, Latvijos, Rusijos, Suomijos, Èekijos,
Lenkijos, Ðvedijos, Norvegijos, Islandijos, Danijos, Baltarusijos, Rumuni
jos, Prancûzijos ir, þinoma, Lietuvos atstovai. Ði tarptautinë konferencija
vyksta Baltijos Asamblëjos iniciatyva, taèiau jà taip pat rëmë Lietuvos
Respublikos Vyriausybë bei Seimas. Lietuvos Respublikos Ministras Pir
mininkas Rolandas Paksas yra ðios konferencijos garbës pirmininkas.
Ðiandien – rugsëjo 28-oji. Lygiai prieð 60 metø, 1939 m. rugsëjo 28 d.,
Maskvoje buvo pasiraðyta Vokietijos ir Sovietø Sàjungos sienø nustatymo
ir draugystës sutartis. Tà paèià dienà Sovietø Sàjungos uþsienio reikalø
ministras Viaèeslavas Molotovas ir Vokietijos Reicho uþsienio reikalø
ministras Joachimas von Ribbentropas pasiraðë dar vienà dokumentà –
slaptàjá papildomà protokolà, kuris skelbë: „1939 m. rugpjûèio 23 d. pa
siraðyto slaptojo papildomo protokolo pirmas paragrafas keièiamas taip,
kad Lietuvos valstybës teritorija atitenka SSRS interesø sferai (þr. þemëlapá
prie ðiandien pasiraðytos SSRS ir Vokietijos sienø nustatymo ir draugystës
sutarties)…“ To þemëlapio kopija – ant jums skirtø konferencijos aplankø.
Taip prieð 60 metø du diktatoriai – Hitleris ir Stalinas – pasidalijo tai,
kas jiems nepriklausë. Pasidalijo vos ne visà Rytø Europà, mëlyno ir rau
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dono pieðtuko brûkðniais likviduodami Lenkijà, Latvijà, Lietuvà ir Estijà.
Ðie dokumentai – rûstus kaltinimas uþ milijonus nuþudytø, suluoðintø,
iðtremtø, uþ iðtrintas ið þemëlapio iðtisas valstybes. Uþ ðiø dokumentø – ir
mano Tëvynës tragedija.
Tai – ir liûdna istorija, kaip mano tëvynë Lietuva tapo didþiausia
pasaulio valstybe. Didþiausia valstybe, nes jos siena ëjo Baltijos jûra, jos
sostinë buvo Maskvoje, o tauta – Sibire.
Taèiau ði konferencija – ne skaudþiø prisiminimø vakaras. Konferen
cijos tikslas – po 60 metø ávertinti pakto ir slaptøjø protokolø pasekmes.
Ði konferencija – ir apie Baltijos valstybiø nepriklausomybës atkûri
mà, diplomatiná jø pripaþinimà, apie trijø Baltijos valstybiø solidarumà.
Ði konferencija – ir apie XXI a. Europà, Baltijos valstybiø vietà XXI a.
Europoje, apie Baltijos valstybiø integracijà á NATO ir Europos Sàjungà.
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Að dar turësiu galimybæ kalbëti konferencijoje, skaitysiu praneðimà
vëliau. Todël dabar baigiu organizacinio komiteto bei Baltijos Asamblëjos
vardu linkëdama konferencijai sëkmingo darbo.

VALERIU MATEI
Moldovos Respublikos parlamento narys,
Demokratiniø jëgø partijos vadovas,
Parlamentiniø ryðiø su Europos Parlamentu
komiteto pirmininkas

Gerbiamieji kolegos!

Versti puslapį

Tarptautinë konferencija Molotovo–Ribbentropo pakto pasiraðymo ðeðias
deðimtmeèio proga – svarbus ávykis, palaikantis gyvà visø Europos tautø
atmintá, telkiantis jëgas kurti darnià demokratinæ ateitá, kai tarptautinës
teisës normos bus privalomos ir vienodai taikomos, kai bus paðalinta
bet kokia galimybë sudaryti tokias sutartis, suokalbius kitø ðaliø ir tautø
atþvilgiu.
Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva ir Rumunija – valstybës, kurios la
biausiai kentëjo dël Molotovo–Ribbentropo pakto ágyvendinimo, dabar
dalyvauja integracijos á Europos Sàjungà ir NATO procese. Iðkentusios
teritorijø apkarpymus, okupacijas ir totalitarinius komunistinius reþimus,
ðiø valstybiø tautos gerai iðmoko savo pamokà ir dabar stiprina demok
ratijos ir Europos bei euroatlantinës integracijos galimybes.
Atsiradusi Rumunijos teritorijoje, Rusijos imperijos okupuota ágy
vendinant Molotovo–Ribbentropo paktà Moldovos Respublika kaip ir
Baltijos valstybës dalyvavo pilietinio ir nacionalinio atgimimo procese
1987–1990 m., o 1990–1991 m. paskelbë savo suverenitetà.
Moldovos Respublikos gyventojai vis dar kenèia Molotovo–Ribben
tropo pakto padarinius. Sovietinë okupacinë valdþia su savo gyventojais
atliko pragariðkus eksperimentus: Rumunijos teritorijà padalijo á tris dalis;
ið 2 milijonø 600 tûkstanèiø Moldovos Respublikos gyventojø daugiau ne
gu 800 tûkstanèiø buvo nuþudyta ir deportuota á komunistinius gulagus;
buvo sugriauta kultûriniø ir istoriniø paminklø (baþnyèiø, vienuolynø,
tvirtoviø); rumunø meno ir literatûros didþiøjø meistrø darbai buvo uþ
drausti; persekiojimais ir prievarta asimiliuojant buvo bandyta sukurti
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naujà tautà ir naujà kalbà, kuri „skirtøsi“ nuo rumunø kalbos, – vadina
màjà „moldavø kalbà“ ir „moldavø tautà“. Molotovo–Ribbentropo pakto
padarinys taip pat yra ir Moldovos Respublikos teritorijoje separatistø
anklavai, ið kuriø dar neiðvesta sovietinë rusø armija.
1987–1991 m. kartu su Estija, Latvija ir Lietuva mes uþdraudëme
totalitariná komunistiná reþimà ir iðsilaisvinome ið sovietinio okupacinio
jungo. Mûsø valstybiø parlamentai tada nusprendë priimti politiná bei
teisiná sprendimà dël Molotovo–Ribbentropo pakto ir pateikë nuomonæ
dël padariniø savo tautoms.
Bûdamas parlamentinës Molotovo–Ribbentropo pakto padariniø ty
rimo komisijos pirmininkas ir Specialiosios Lietuvos nepriklausomybës
pripaþinimo komisijos 1990 m. kovo 11 d. pirmininkas, dar kartà paste
bëjau gerus bendradarbiavimo su kolegomis ið Baltijos valstybiø ryðius
ir dël to reiðkiu padëkà.

Linkime visiems konferencijos dalyviams sëkmës ir pasitikime ben
dradarbiavimu, kuriuo siekiama sugráþti á Europos demokratiniø tautø
ðeimà.
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Ðiuo metu mûsø valstybës ir mûsø ðaliø þmonës dalyvauja Europos
þemyno pertvarkymo ir nustatymo ið naujo procese, NATO plëtroje á Ry
tus. Reikðminga, kad ði tarptautinë konferencija paþymës Estijos, Latvijos
ir Lietuvos raidà Baltijos kelyje, kuris mums buvo ir yra gráþimo á Euro
pos ðeimà pavyzdys. Tiktai tapus Europos Sàjungos ir NATO narëmis,
Molotovo–Ribbentropo paktas bus visiðkai panaikintas ir mûsø tautø
ateitis bus uþtikrinta.

Versti puslapį

Versti puslapį

I. Molotovo–Ribbentropo paktas:
istorinis ir politinis
vertinimas

Versti puslapį

JANIS STRAUME
Latvijos Respublikos Saeimos Pirmininkas

Molotovo–Ribbentropo paktas
ir jo istorinis bei politinis ávertinimas

Sovietø Sàjungoje Stalino valdþia treèiajame ir ketvirtajame deðimt
metyje vis stiprëjo. Stalinas griebësi þiauriø priemoniø – buvo pralietas
kraujas, nepagailint nieko paaukota daug gyvybiø – ir taip átvirtino savo
reþimà. Sovietinë Rusija, ið Rusijos imperijos paveldëjusi ekspansionizmo
dvasià, po truputá ëmë atsiimti anksèiau imperijai priklausiusias teritorijas.
Kadangi Sovietø Sàjunga á Baltijos valstybes visada þiûrëjo kaip á poten
cialø grësmës ðaltiná, kurá reikia iðnaikinti ið pagrindø, Baltijos valstybiø
suverenumo panaikinimas buvo tik laiko klausimas.
Pagal santykius su uþsieniu ketvirtojo deðimtmeèio pabaigoje Sovietø
Sàjunga buvo izoliuota valstybë. Atsiþvelgdama á savo ankstesnius pra
laimëjimus, ji atsikratë minties apie pasaulinæ revoliucijà. Taèiau kartu su
savo geografiniais interesais ir pretenzijomis Sovietø Sàjunga puoselëjo
mintá kitoms ðalims primesti komunistinæ ideologijà. Kaip ir Rusijos im
perija, Sovietø Sàjunga savo saugumo politikà matë per ekspansijos priz
mæ. Prisiminkime, kad Rusijos imperija daþniausiai vykdydavo paprastà
geografinæ ekspansijà, o Sovietø Sàjunga prie savo vykdomos ekspansijos
politikos dar pridurdavo ideologinius aspektus.
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1920 m. rugpjûèio 11 d. Latvija ir Sovietø Sàjunga Rygoje pasiraðë taikos
sutartá. Antrajame paragrafe Rusija pripaþino Latvijos nepriklausomybæ,
autonomijà ir suverenitetà: „perleidþia visiems laikams visas aukðèiausiosios
valdþios teises, kurias Rusija turëjo Latvijos gyventojø ir teritorijos atþvil
giu“. Taèiau istoriniai ávykiai parodë, kad taikos sutartá Rusija pasiraðë
veikiama savo vidaus ir iðorës silpnumo, nes ið tikrøjø Rusija niekada
nebuvo susitaikiusi su Baltijos valstybiø praradimu „visiems laikams“.

Ketvirtojo deðimtmeèio viduryje susidariusi situacija leido diploma
tiniø santykiø prasme izoliuotai Sovietø Sàjungai prisidëti prie Europos
ir pasaulio diplomatinio proceso eigos ir pareikðti bei ágyvendinti savo
uþsienio geopolitinius interesus.

Versti puslapį

Pradëjusi dalyvauti Europos prieðkario diplomatiniame procese, So
vietø Sàjunga galëjo pasirinkti jame savo vaidmená. Taèiau dël valstybinës
ideologijos ir Stalino represijø Sàjunga negalëjo rasti sàjungininkiø ið de
mokratiniø tautø. Taigi suprasdama, kad në viena demokratinë valstybë
nepritars jos ciniðkø tikslø ágyvendinimui, Sovietø Sàjunga pasistengë
uþmegzti dialogà su Vokietija jau 1938 metais.
Vokietijos ir Sovietø Sàjungos tarpusavio diplomatinës pastangos
iðsirutuliojo á nepuolimo sutarties pasiraðymà 1939 m. rugpjûèio 23 d. Ði
sutartis buvo akivaizdþiai ciniðkas iððûkis pasaulio demokratinëms vals
tybëms, kadangi joje nebuvo jokiø apribojanèiø nuostatø, ji nepaisë jokiø
nepuolimo principø. Svarbiausia integrali Molotovo–Ribbentropo pakto
dalis buvo jo slaptas protokolas dël átakos zonø pasidalijimo Rytø Europo
je. Tai buvo neteisëtas ir nesàþiningas susitaikymo sandëris treèiøjø ðaliø
sàskaita. Molotovo–Ribbentropo paktas buvo amoralus visais atþvilgiais.
Tai buvo skiriamàsias linijas nubrëþæs paktas; taèiau ðis padalijimas ne tik
nustatë átakos zonas, bet ir numatë valstybingumo panaikinimà.
Molotovo–Ribbentropo pakto iðdava: Sovietø Sàjunga ágijo taip ilgai
lauktà galimybæ netrukdomai plësti savo teritorijà á maþas kaimynines
valstybes.
Komunistinë ideologija ir svetima valdþia buvo prievarta primesta
naujai uþimtoms teritorijoms – daþniausiai iðsiunèiant gyventojus á ma
sines imigrantø stovyklas ir rusinant.
Kai 1939 m. rugsëjo 1 d. prasidëjo Antrasis pasaulinis karas, dauguma
latviø, taip pat ir Latvijos kariðkiai nieko neþinojo apie Molotovo–Ribbentropo paktà. Jie taip pat neþinojo, kad jiems vaidmuo ðiame kare jau
buvo paskirtas.
1939 m. rugsëjo pabaigoje – spalio pradþioje Sovietø Sàjunga priver
të visas tris Baltijos valstybes pasiraðyti savitarpio pagalbos paktà, kuris
vëliau baigësi sovietiniø kariniø baziø ákûrimu Latvijoje, Lietuvoje bei
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Estijoje. Ið esmës Baltijos valstybës tapo Sovietø Sàjungos protektoratu.
Po to Baltijos valstybës buvo okupuotos – Latvija, Lietuva ir Estija buvo
átrauktos á Sovietø Sàjungos sudëtá; atitinkamai Antrojo pasaulinio karo
fronto linija persikëlë á Baltijos teritorijà.
Neaiðku, kas bûtø atsitikæ, jei ketvirtojo deðimtmeèio pabaigoje visos
trys Baltijos valstybës bûtø sugebëjusios veikti sutartinai, kad ágyvendintø
bendrà saugumo politikà. Ir kas bûtø atsitikæ, jei susivienijusios Baltijos
ðalys bûtø pasekusios Suomijos pavyzdþiu ir karinëmis priemonëmis
gynusios savo nepriklausomybæ? Taèiau tokiu metu ir tokiomis aplinky
bëmis Sovietø Sàjungos strategija buvo paprasta, bet efektyvi. Sovietø
Sàjunga þinojo, kad Baltijos tautos niekada negyveno sutartinai viena
su kita. Negalima buvo tikëtis, kad tokioje krizinëje situac ijoje jos staiga
taps solidarios. Baltijos valstybës buvo maþos ir silpnos ir jos negalëjo
tapti didesnës ar stipresnës.

Deja, antroji pakto pusë – Sovietø Sàjunga – ne tik iðsisuko negavu
si istorinio nuosprendþio, kurio ji nusipelnë, taèiau, tokia jau buvo karo
pasekmë, terorizavo visas Rytø Europos valstybes daugiau negu pusæ
amþiaus. Komunizmo propaguotojai kaip ir nacionalsocialistai vykdë
masines þudynes, ákûrë gulagus – koncentracijos lagerius, vykdë ge
nocidà þmoniø, kurie prieð savo valià buvo paversti Sovietø imperijos
gyventojais, bei ëmësi negailestingø represijø prieð disidentus ir tuos,
kurie netapo konformistais. Uþ ðiuos þiaurumus jie iki ðiol nëra pasmerkti
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Prieð ðeðiasdeðimt metø dvi labiausiai kraujo iðtroðkusios valstybës
slaptai tarpusavy pasidalijo átakos zonas ir paniekino maþø valstybiø teisæ
á nepriklausomybæ bei laisvà raidà. Tai iðsirutuliojo á labiausiai niokojantá
karà pasaulio istorijoje – karà, kurio metu buvo vykdomos tokios þudynës
ir etninis valymas, kokiø anksèiau dar nebuvo buvæ. Ðio karo pasekmë –
viena ið nusikaltimus vykdþiusiø supervalstybiø patyrë pralaimëjimà, o
kitos ideologija ir nacionalistinis socializmas gavo ko nusipelnë – teisingà
istoriná sprendimà, kuris pasmerkë já civilizuoto pasaulio akyse, tikësimës,
visiems laikams. Taèiau Vakarø sàjungininkiø palaikoma Vokietija pakilo
ið griuvësiø kaip demokratiðka, ekonomiðkai klestinti valstybë ir ðiandien
ji – viena ið suvienytos Europos varomøjø jëgø.

tarptautiniu mastu. O tai reikëjo padaryti. Laikui bëgant Rusijos impe
rialistø, militaristø ir ðovinistø braiþas nepasikeitë – jam bûdingas melas,
provokacijos ir smurtas.

Versti puslapį

Jei paþvelgtume á pasaulio þemëlapá, koks jis buvo iki Antrojo pa
saulinio karo ir po jo, bûtø akivaizdu, kad labiausiai nuo Molotovo–Ri
bbentropo pakto nukentëjo Baltijos valstybës, kurios neatgavo savo
valstybingumo ir toliau egzistavo tik de jure. Nors formaliai Vakarai ir
nepripaþino Baltijos valstybiø inkorporavimo á Sovietø Sàjungà, jie nesië
më jokiø praktiniø pastangø, kad apsaugotø ðiø ðaliø þmones nuo Stalino
ir jo ápëdiniø vykdomos represijø, genocido ir kolonizavimo politikos.
Netgi þmogaus teisiø organizacijø ir Vakarø þmogaus teisiø komisarø
balsai palyginti buvo gana tylûs per visà Sovietø Sàjungos egzistavimà,
bent jau dël ðio regiono.
Kai po pusës amþiaus Sovietø Sàjunga galø gale subyrëjo ir Latvi
ja, kaip ir kitos Baltijos ðalys, atgavo nepriklausomybæ, ji aiðkiai parodë
savo orientacijà á demokratinio pasaulio pripaþintas vertybes bei kursà
á europines ir transatlantines struktûras. Visos po atgimimo sudarytos
Latvijos vyriausybës tvirtai vedë Latvijà integracijos su Europa keliu.
Taèiau ðiame kelyje mes susiduriame su problemomis – problemomis,
bûdingomis visoms posovietinëms ðalims, ir problemomis, bûdingomis
tik Baltijos valstybëms, ypaè Latvijai, nes Molotovo–Ribbentropo pakto
padariniai èia buvo ypaè skaudûs.
Bendrosios problemos siejasi su perëjimu nuo komandinës ekono
mikos prie rinkos ekonomikos. Latvijoje, kaip ir Lietuvoje bei Estijoje,
okupacinis reþimas suþlugdë normalø ekonomikos augimà, ir ðiandien,
kai mes stengiamës pasiekti iðsivysèiusiø Europos valstybiø lygá, turime
per daug trumpesná laikà ágyvendinti tai, kà Vakarø Europa ávykdë pa
laipsniui, natûralia plëtra ir per ilgesná laikà. Reformø laikas sunkus dël
dviejø svarbiausiø prieþasèiø.
Pirma, ekonominës reformos neduoda staigaus teigiamo socialinio
rezultato – daugelio þmoniø gyvenimo lygis trumpam net buvo smukæs.
Jausdami, kad mikroekonomikos paþanga jokio teigiamo poveikio jø ðei
mos biudþetui ir áplaukoms nedaro, daugelis þmoniø nusivylë ir nusiteikë
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skeptiðkai. Jie skundþiasi, kad þemës ûkis ir ekonomika suþlugdyti, nors ið
esmës abu ðie sektoriai buvo suþlugdyti 1940-aisiais, o ne 1990-aisiais me
tais. Dabar reikia tik laiko bei geros valios ðiø abiejø sektoriø kompetencijai
ðiuolaikinëje pasaulio rinkoje ir atitinkamu technologiniu lygiu atkurti.
Antra, socializmas paliko gilø pëdsakà þmoniø sàmonëje. Dauguma
þmoniø ið esmës pritarë politiniams pokyèiams ir totalitarinio reþimo
pakeitimui demokratiniø valdþios institucijø sistema. Visgi kai kuriems
asmenims buvo daug sunkiau prisitaikyti prie pakitusiø sàlygø, pakeisti
profesijà, karjerà ir, jei bûtina, prisiimti visiðkà atsakomybæ uþ save, sa
vo vaikus ir nebepajëgianèius dirbti tëvus. Þmonës nori, kad valstybë
padarytø dël jø tai, kà jie gali padaryti patys. Atrodo, tai bendras visø
posovietiniø visuomeniø bruoþas.

Pirma, ðalims kandidatëms iðkelti ekonominiai ir socialiniai kriterijai
yra iðdëstyti specialiose ES direktyvose, o politiniai reikalavimai daþnai
remiasi subjektyvia tarptautinëms organizacijoms atstovaujanèiø atskirø
pareigûnø nuomone, bet ne tarptautinës teisës objektyviais principais ir
standartais. Be to, jø nuomonës daþnai keièiasi. Reikëtø paminëti, kad
priimto Latvijos pilietybës ástatymo versijai Europos institucijos ið pra
dþiø buvo pritarusios.
Antra, ESBO rekomendacijos politiniais klausimais daþnai atspindi
Rusijos nuomonæ aptariamu klausimu. Daþnai susidaro áspûdis, kad ES
ðalys narës vengia nuomoniø su Rusija susikirtimo; uþuot ieðkojusios
Baltijos valstybëms teisingø sprendimø, kurie padëtø iðspræsti Molotovo–
Ribbentropo pakto pasekmes, jos linkusios ðias pasekmes legalizuoti. Tai
kuria palankià dirvà euroskepticizmui, kadangi neatsakoma á klausimà,
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Taèiau sunkiausia sovietinës okupacijos pasekmë Latvijoje – pasi
keitusi etninë gyventojø struktûra; tai tikslingos politikos rezultatas. Ði
pakitusi etninë struktûra sàlygoja pagrástà tenykðèiø þmoniø nerimà dël
Latvijos tautos iðlikimo ir jos etninio identiteto iðsaugojimo. Todël Europos
integracijos kontekste pateikiami vadinamieji politiniai kriterijai daþnai
iðprovokuoja skirtingà þmoniø reakcijà. Prisimindami debatus dël Piliety
bës ástatymo pataisø, kai visuomenës nuomoniø susikirtimà reikëjo spræsti
referendumu, turime pripaþinti, kad á kelis klausimus liko neatsakyta.

ar net ir dalinis ðiø politiniø reikalavimø ágyvendinimas vël nepakenks
pagrindiniam motyvui ástoti á ES – norui iðsaugoti Latvijos saugumà ir
tautiná identitetà.
Dabar ðis klausimas tapo aktualus dël naujo Valstybinës kalbos ásta
tymo, kurá turi priimti Seimas. Okupacijos metais vykdytas rusinimas,
kaip viena ið priemoniø ágyvendinti kolonizacijos politikà, sukûrë tokià
situacijà, kad dabar kai kuriuose Latvijos regionuose latviø kalba dar
nevyrauja kaip oficiali valstybinë kalba, o asmens laisvë vartoti ðià kalbà
visose srityse vis dar negarantuota. Dar daugiau, ne visi latviø vaikai gali
lankyti mokyklas, kuriose dëstoma latviø kalba.

Versti puslapį

Nors ðios problemos ir labai skaudþios, Latvijos gyventojai pradeda
suprasti socialinës integracijos svarbà tolesnei ðalies integracijai.
Baigdamas norëèiau pasakyti, kad reikia suprasti ir ávertinti kiekvie
nà komplikuotà istorijos stadijà. Galvodami apie Molotovo–Ribbentropo
paktà bei apie Antràjá pasauliná karà ir jo pasekmes matome, kad ðie
ávykiai labai paveikë Baltijos valstybiø istorijà. Matome, kokia svarbi yra
naujai atsikûrusiø Baltijos valstybiø vykdoma politika, politika, orien
tuota á europines ir transatlantines struktûras. Ðiuo poþiûriu kiekvienas
praktinis Latvijos vyriausybës þengtas þingsnis tampa labai svarbus, nes
jis remia ðià integracijà ir skatina tarptautinæ bendrijà teigiamai ávertinti
ðiuos þingsnius bei gerbti Latvijos tautà ir jos vadovus. Tik kai tai atliksi
me, galësime vertinti Molotovo–Ribbentropo paktà ir jo pasekmes kaip
uþverstà istorijos puslapá.
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FRANCOISE THOM
Sorbonos universiteto dëstytoja, Prancûzija

Molotovo–Ribbentropo paktas

Ðis aiðkinimas neatitinka faktø. Pirma, Stalinas visada laikësi dvigubos
diplomatijos. Paraleliai Litvinovo linijai per Prekybos ministerijà bei NKVD
kanalais buvo dedama daug pastangø susitarimui su nacistine Vokieti
ja pasiekti (pavyzdþiui, kai 1935 m. liepos mën. Kominterno kongresas
paskelbë naujà sàjungos su socialdemokratija linijà kovai prieð faðizmà,
Stalinas pasiuntë ágaliotàjá pasiuntiná Kandelaká susitikti su Schachtu ir
perduoti vokieèiams, kad sovietai norëtø pagerinti politinius santykius
tarp Vokietijos ir Sovietø Sàjungos; 1936 m. gruodþio mën. Suritzas susitiko
su Göringu; 1937 m. Kandelakis vël pasiûlë Schachtui pradëti derybas).
Po 1935 m. prancûzø-sovietø sàjungos Stalinas nebuvo linkæs ið tikrøjø
pereiti á Vakarø valstybiø pusæ. 1937 m. Litvinovas paraðë Potiomkinui,
kad Maskva nepageidauja derybø tarp prancûzø ir sovietø generaliniø
ðtabø. Archyvai rodo, kad per Miuncheno krizæ Sovietø Sàjunga svarstë
kariniø veiksmø prieð Lenkijà galimybæ – tariamai ginti Èekoslovakijos.
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Mes visi þinome, kiek daug laiko prireikë Sovietø Sàjungai pripaþinti,
kad yra slaptieji Molotovo–Ribbentropo pakto dokumentai. Vakaruose
ðie dokumentai pirmà kartà buvo iðspausdinti 1946 m. Taèiau ilgà laikà
komunistinë propaganda sugebëjo Vakaruose pateisinti ðá dviejø despotø
sudarytà sandërá. Mokyklose mus mokë taip: po 1934 m. Stalinas ruoðësi
kurti naujà kolektyvinio saugumo sistemà. Kai buvo pasiraðytos Miunche
no sutartys, tariamai suprato, kad Vakarø jëgos ciniðkai rengiasi nukreipti
Hitlerá á Rytus. Taigi jis neturëjo kito kelio, kaip tik bandyti sudaryti laikinà
susitarimà su nacistine Vokietija, kad laimëtø laiko ir galëtø pasiruoðti
karui. Ir nors Stalinas vis dar bandë derëtis su prancûzais ir britais, ðie
dël savo aklo antikomunizmo nekreipë dëmesio á Stalino pastangas. Taigi
Stalinas buvo priverstas pasukti prie Hitlerio.

Versti puslapį

Savo kalba, pasakyta KP XVIII suvaþiavime 1939 m. kovo 10 d., Stalinas
aiðkiai suteikë Vokietijai palankià progà.
Teigimà, kad Vakarø valstybës bandë nukreipti Hitlerá á Rytus, pa
neigia faktas, jog po to, kai 1939 m. kovo mën. viduryje Hitleris ásiverþë á
Èekoslovakijà, o tiksliau – á tai, kas ið jos buvo likæ, britai suteikë garantijas
Lenkijai (kovo mën. 31 d.) ir Rumunijai. Dar kovo 18 d. Prancûzijos uþ
sienio reikalø ministras Bonnetas susitiko su sovietø pasiuntiniu Suritzu
ir perdavë jam, kad Prancûzija ir Didþioji Britanija nusprendë veikti, jei
Vokietija imtøsi agresijos, bei pasiteiravo Suritzo, kokià pozicijà uþims
Sovietø Sàjunga. Nuo tada Stalinas þinojo, kad jis nestovës prieð Hitlerá
vienas. Vokietija turës kariauti dviem frontais, jei Hitleris uþpultø Lenkijà.
1939 m. pavasará, nepaisant sovietø propagandos tvirtinimø, prancûzai
ir britai rimtai màstë apie sutartá su Sovietø Sàjunga. Tiesiog britai buvo
atsargesni ir ne tokie entuziastai kaip prancûzai. Balandþio mën. prancû
zø generalinio ðtabo vadai Weygandas ir Gamelinas tvirtai rëmë sàjungà
su sovietais, ir Sovietø Sàjunga tai þinojo. Balandþio mën. 17 d. sovietai
pasiûlë savitarpio pagalbos paktà tarp Prancûzijos, Didþiosios Britanijos
ir Sovietø Sàjungos ir bendras ðiø trijø valstybiø garantijas Rytø Europos
ðalims, áskaitant Estijà, Latvijà ir Suomijà. Tà paèià dienà sovietø amba
sadorius susitiko su Vokietijos valstybës sekretoriumi von Weizsäckeriu
ir uþsiminë, kad ideologiniai skirtumai neturëtø paveikti ðaliø santykiø.
Bet Hitleris svyravo. Tai pasakytina ir apie britus: jie nenorëjo prisiimti
bendrø garantijø Estijai, Latvijai ir Suomijai, nes ðios ðalys atkakliai sten
gësi iðlaikyti savo neutralumà, nepaisant stiprëjanèiø sovietø grasinimø
ir spaudimo. Taèiau Maiskis teisingai raportavo Molotovui geguþës mën.
17 d. : „Manau, kad Chamberlainas norëtø pasiraðyti su mumis sutartá
kuo greièiau…“ Kità dienà jis paaiðkino kodël: „Jei britai nepasiraðys su
mumis sutarties, jø garantijos (Lenkijai ir Rumunijai) baigsis britø kariniu
pralaimëjimu, jei Didþioji Britanija laikysis þodþio…“ Prancûzijos paragin
ta Didþioji Britanija galø gale sutiko su sovietø pasiûlyta triðale sàjunga.
Geguþës 27 d. Prancûzija ir Didþioji Britanija pasiûlë Sovietø Sàjungai
paktà. Molotovas atsisakë dël, be kita ko, projekto 5 punkto. Ðis punktas
numatë, kad „savitarpio pagalba negali paþeisti kitø valstybiø teisiø“, jis
átrauktas maþoms ðalims apginti. Savaitæ prieð tai, geguþës 20 d., Moloto
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vas buvo uþsiminæs Schulenburgui, kad bûtina suteikti politiná pagrindà
Sovietø Sàjungos ir Vokietijos ekonominëms deryboms. Geguþës 30 d.
Hitleris priëmë sprendimà ir ásakë Schulenburgui pradëti derybas. Birþelio
10 d. Molotovas pareiðkë prancûzams ir britams, kad jei Sovietø Sàjunga
negaus Baltijos valstybiø „garantijos“, Maskva sutarties nepasiraðys. Surit
zas pareiðkë (birþelio 19 d.): „Prancûzija ir Britanija Baltijos klausimu turës
mums nusileisti.“ Liepos 25 d. Prancûzija ir Britanija nusprendë pradëti
karines derybas su Sovietø Sàjunga. Po dviejø dienø Hitleris sutiko derëtis
su Stalinu. Rugpjûèio 14 d. Voroðilovas, bûdamas atsakingas uþ derybas
su prancûzø ir britø karinëmis delegacijomis, papraðë teisës Raudonajai
armijai perþengti Lenkijos ir Rumunijos sienas. Vëlgi, prieðingai sovietø
propagandos teiginiams, prancûzai ir britai sugebëjo, nors ir sunkiai, gauti
ðá leidimà ið labai jau nenorinèiø já duoti lenkø (rugpjûèio 23 d.).

Antra komunistinë legenda sukurta apie tariamai gynybiná pakto
pobûdá. Þinoma, tuo metu Stalinas norëjo laikytis nuoðaliai nuo karo.
Taèiau jam paktas (ypaè jo slaptasis protokolas) buvo pirmoji jo plano
dominuoti Europoje ir padaryti jà komunistinæ stadija. Stalinas tikëjosi,
kad Vakarø valstybës nusilpnins viena kità ir, kai jos bus iðsekusios nuo
karo, Raudonoji armija ateis iðlaisvinti Europos proletariato. Dabar yra
dokumentiniai ðio plano árodymai. Be kita ko, tai paaiðkina lenkø kari
ninkø nuþudymà Chatynëje: Lenkijos armija buvo Lenkijos valstybës
pagrindinë jëga. Karininkø iðnaikinimas prilygo Pilsudskio dvasios pa
lauþimui ir kelio komunizmui atvërimui.
Treèia komunistinë legenda neigia realø Vokietijos ir Sovietø Sàjungos
aljansà po pakto, o ypaè po rugsëjo mën. 28 d. pasiraðytos sutarties, kuri
Lietuvà taip pat átraukë á átakos zonà. Kominterno propagandos maðina
palaikë Vokietijà ir apipylë áþeidinëjimais „prancûzø ir britø karo kursty
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Viskà susumavus: tikriausiai nuo pat pradþiø Stalinas buvo labiau
linkæs derëtis su nacistine Vokietija negu su Vakarø demokratijomis.
Kiekvienà kartà, kai tik Prancûzija ir Didþioji Britanija sutikdavo su jo
sàlygomis, jis iðkeldavo naujas. Ði taktika sulëtino derybas ir sustiprino
britø átarimà. Tik dël Hitlerio svyravimo ir nenoro sulëtëjo sutarties su
Vokietija pasiraðymas.

Versti puslapį

tojus“. Vokieèiai reikalavo ið sovietø laivyno meteor ologinës informacijos,
kad Vokietijos oro pajëgoms bûtø lengviau bombarduoti Anglijà. Vokieti
jos laivynas galëjo naudotis árenginiais sovietø uostuose. Kai Molotovas
nuvyko á Berlynà 1940 m. lapkrièio mënesá, Stalino tikslas buvo ne „iðloðti
laiko“, kaip tvirtina sovietofilai. Ið tikrøjø jis siekë naujo susitarimo su Vo
kietija. Molotovas atveþë á Berlynà Stalino pageidavimø sàraðà: Bulgarijà
ir Rumunijà pasiima Sovietø Sàjunga, Turkijà pasidalija su Vokietija pagal
Lenkijos modelá. Pagal tokias sàlygas Stalinas buvo pasirengæs prisidëti
prie triðalio Vokietijos, Italijos ir Japonijos pakto.
Labiausiai stebina tai, kaip Stalinas sugebëjo iðlaikyti Molotovo–Ribbentropo pakto naudà, kai perëjo á kità aljansà. Gruodþio 14 d. uþsienio
reikalø tarnybos vadovas Edenas atvyko á Maskvà aptarti karinës situ
acijos. Jis apstulbo, kai Stalinas áteikë visà sàraðà reikalavimø bûsimai
taikos sutarèiai: jis jau norëjo, kad Britanija pripaþintø Baltijos valstybiø
ir Besarabijos aneksavimà. Ir tai buvo gruodþio mën. 14 d., kai vokieèiai
buvo prie Maskvos vartø! Stalinui atrodë, kad didþiausià pavojø jo uþ
maèioms kelia Lenkijos vyriausybës tremtyje planai dël Vidurio Europos
konfederacijos. Pirmiausia ðiuos planus apsvarstë lenkø ir èekø vadovai
1940 m. vasarà po to, kai, kritus Prancûzijai, Europoje atsirado vakuumas.
Pagal lenkø projektà Vidurio Europos konfederacijai turëjo priklausyti ir
Baltijos valstybës. Didþiosios Britanijos padedamas ðis Vidurio Europos
blokas bûtø galëjæs kontroliuoti sovietø pastangas skverbtis gilyn á Eu
ropà. 1942 m. pradþioje sovietai iðreiðkë prieðiðkumà ðiam anglø ir lenkø
planui. 1942 m. pavasará Stalinas laimëjo svarstant Baltijos klausimà,
ðantaþuodamas britus atidaryti antràjá frontà. Dabar mes þinome ið Mo
lotovo pokalbiø su Cuev
 u, kad sovietø vadovybë puikiausiai þinojo, jog
iðsilaipinti Prancûzijos krante 1942 m. techniðkai buvo neámanoma. Taèiau
Stalinas atkakliai stengësi átikinti sàjungininkus sutikti su jo ambicingais
këslais Europoje. 1943 m. Stalinas átikino Èekijos prezidentà Beneðà pa
siraðyti dviðalæ sutartá su Maskva, o spalio mën. privertë britus pripaþinti
ðià sutartá, ir tai uþbaigë visus planus dël Vidurio Europos konfederacijos.
Taigi Molotovo–Ribbentropo paktas buvo tik pirmas þingsnis Stalino
kelyje á Vakarus. Stalinas norëjo su savo naujais sàjungininkais pasiekti
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tikslà, kurio jis ëmësi 1939 m. rugpjûèio mën. Ir tai dar vienas faktas, á
kurá nebuvo atkreipta dëmesio: Stalinas laikësi absoliuèiai nuoseklios po
litikos, nesvarbu, kokià etiketæ jai klijuotume, – ar tai bûtø „prancûzø ir
britø karo kurstytojai“ prieð birþelio 14, ar „antifaðizmas“ po birþelio 14.
Deja, ðio nuoseklumo Stalino sàjungininkai ið Vakarø neatskleidë, taip
pat ir su Europa susijusiø jo uþmaèiø.

Versti puslapį
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STANISLAV ÐUÐKEVIÈ
Pirmasis nepriklausomos Baltarusijos Respublikos
parlamento Pirmininkas

Versti puslapį

Pone pirmininke, Jûsø Ekscelencijos,
ponios ir ponai!
Mëgëjui sunku kalbëti po tokiø analitiniø kalbø, kurias pasakë tokie þy
mûs þmonës, tuo labiau kad að esu atstovas valstybës, kurioje ne viskas
taip gerai kaip jûsø ðalyse. Molotovo–Ribbentropo paktas – tai diktatoriø
suokalbio konstatavimas, valdþios pasidalijimas. Á jokias moralinës kul
tûros normas nekreipë dëmesio nei Stalinas, nei Hitleris. Jie negalvojo
nei apie þmoniø, nei apie dideliø ar maþø tautø teises, jie savo veiksmus
norëjo paslëpti po ávairiomis skraistëmis. Taèiau esmë viena – valdþios,
neribotos valdþios noras.
Atrodo, politikai ir tautos turëjo daug ko pasimokyti, pergyvenæ sta
linizmà, hitlerizmà, taèiau yra ne taip. Politikai, kurie pagal savo padëtá
turëtø visø pirma dirbti tautø gerovei, t. y. mokytis ið istorijos, elgiasi visiðkai
kitaip, vadovaujasi grynai savo norais, savo siekiais. Baltarusijoje valdan
èiojo reþimo veiksmai padiktuoti paprasèiausios miesèioniðkos sàmonës,
o greièiau – netgi instinktø, begalinio noro iðlaikyti neribotà valdþià.
Baltarusija iðkrenta, jeigu dar neiðkrito, ið bendro Europos demokra
tijos proceso, ji tapo maþiau civilizuoto socialinio eksperimento objektu.
Èia bandoma sukurti mobilizacinio tipo ekonomikà. Baltarusija ið esmës
tapo komunistinio revanðo zona ir ekonomine, ir politine prasme. Kodël
taip vyksta? Taip vyksta todël, jog dël grynai menamos demokratijos,
menamos demokratinës valdþios valdþioje atsidûrë þmonës, kurie neturi
valdymo patirties, ir ði valdþia vadovaujasi paprasèiausia buitine pasà
mone. Tokia situacija labai tenkina mûsø Rytø kaimynà, ir, deja, gaila, bet
tenkina ir daug kà Vakaruose. Taèiau apie tai vëliau.
Baltarusijos ekonomika dabar iðgyvena krachà. Að pateiksiu tik kai
kuriuos skaièius. Mûsø valiuta, palyginti su Rusijos, nuvertëjo daugiau
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kaip 200 kartø, nors mes pradëjome nuo tø paèiø skaièiø. Ðiandien uþ
pusæ milijono Baltarusijos rubliø duoda vienà dolerá, tiek pat moka ir
uþ 25 Rusijos rublius. Matote, koks skirtumas. Infliacija pagal oficialiàjà
statistikà per ðeðis mënesius sudarë 86,6 proc.
Uþsienio investicijos vienam þmogui, vienam Baltarusijos pilieèiui
per metus sudaro 5–7 dolerius. Tai ið esmës nulis. Laikinas bendrojo
vidaus produkto pagyvëjimas buvo pasiektas dël to, kad mes faktiðkai
pravalgome visas pajamas, taèiau ðiais metais netgi oficiali propaganda
negali pateikti bendrojo vidaus produkto augimo skaièiaus. Skraistë, kuria
dengiama tokia sudëtinga ekonominë situacija Baltarusijoje, – tai visiðkas
valstybës, taip pat visos þiniasklaidos monopolizavimas.

Norëdamos pateisinti tai, kad ilgai dirbo Baltarusijoje, Vakarø diplo
matija ir konsultacinë ESBO grupë pradëjo spausti opozicijà, kad ði bûtø
sukalbamesnë. Dël to ðiø metø vasarà Bukareðte ði konsultacinë grupë
parinko tokius þmones ið Baltarusijos, kurie ið esmës nëra opozicija, ir po
ðio sutikimo buvo priimta Sankt Peterburgo deklaracija, kuri rekomen
davo pradëti derybas tarp opozicijos ir valdþios. Derybos turëtø bûti dël
þiniasklaidos. Opozicija nori, kad du paskutiniai ðios deklaracijos punktai
bûtø vykdomi, nes jeigu ðiandien bûtø sàþiningai renkamas parlamentas,
tai jis pagal 1996 m. Konstitucijà neturëtø jokios realios valdþios. Jeigu
tokie rinkimai ávyktø, tai tokia valdþia bûtø áteisinta ir tuomet vël bûtø
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Kokia galëtø bûti iðeitis? Iðeitis yra mûsø 1994 m. Konstitucija, taèiau
atëjæ á valdþià patyræ konsultantai, o tai daugiausia buvæ CK ir TSKP dar
buotojai, iðmokë mûsø norinèius ir trokðtanèius valdþios þmones baigti
ðià demokratijà. Buvo organizuotas pseudoreferendumas, pakeista Kon
stitucija, kuri, Europos ekspertø nuomone, yra visiðkai nedemokratiðka.
Visam pasauliui paskelbta, kad Konstitucija yra antidemokratiðka, refe
rendumas – neteisëtas, ir visa tai gyvenimas patvirtina. Europa pradëjo
ieðkoti iðeities ir pasiuntë pas mus ESBO konsultacinæ grupæ. Atrodë, kad
diplomatai padës rasti iðeitá ið ðios padëties, taèiau Vakarø diplomatai,
deja, pasirodë kur kas silpnesni ir savo mokëjimu derëtis, ir savo siekiais.
Jie tikëjo paþadais, jie tikëjosi, kad su mûsø reþimu galës susitarti ir re
þimas susilpnins savo diktatûrà, deja, to per visà diktatûros gyvavimo
laikà nebuvo padaryta.

iðrinktas marionetinis parlamentas. Taigi faktiðkai bûtø sustiprinta da
bartinë valdþia.
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Ðito niekaip nenori suprasti ESBO misija, o proceso sustabdymas yra
labai naudingas mûsø valdþiai, nes tuo pat metu preke tampa Baltarusijos
suverenitetas. Mûsø buvæs Prezidentas, kuris ðiuo metu dar yra valdþioje,
remdamasis referendumu, uþtæsë ðá procesà ir ið esmës save legitimizuoja
padedamas Vakarø diplomatø. Juk be kaþkokiø uþkeikimø Vakarø diplo
matija neþengë jokiø þingsniø, kad padëtø demokratijai Baltarusijoje.
Kol opozicija imasi protesto akcijø, ði konsultacinë stebëtojø grupë
priekaiðtauja mums, tuo tarpu reþimas iðvaiko demonstrantus, muða juos.
Pastaruoju metu griebtasi negirdëtø priemoniø, nors visos civilizuotos
ðalys tai jau seniai pamirðo – pas mus dingsta patys þymiausi politikai.
Ið pradþiø dingo þmogus, kuris galëjo organizuoti stiprø pasiprieðinimà.
Tai buvæs vidaus reikalø ministras Zacharenka. Kai jo þmona kreipësi á
visas valdþios instancijas, jog reikia paskelbti paieðkà, iðkelti bylà, nieko
nebuvo padaryta. Jai buvo pasakyta, kad jis kur nors vasarnamyje geria
degtinæ ir atsiras.
Prieð tai dingo buvusi nacionalinio banko pirmininkë. Buvo pasa
kyta, kad ji pabëgo á Izraelá ar dar kur nors. Jos nëra. Að ásitikinæs, kad ji
fiziðkai sunaikinta ir reþimui tai naudinga, nes jis gali paslëpti savo juo
dus darbus. Kai mes atnaujinome Aukðèiausiosios Tarybos darbà, dingo
einantis Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojo pareigas ponas
V. Gonèaras. Kadangi Vakarai jau nebetylëjo, valdþia paskelbë, jog jie pra
deda paieðkà, ir kai buvo rasti ákalèiai, valdþia praneðë, jog ji iðkelia bylà
ir dël vidaus reikalø ministro Zacharenkos, kuris buvo dingæs net prieð
keturis mënesius, dingimo. Kalëjime sëdi buvæs þemës ûkio ministras.
Jam iðkelti kaltinimai tiesiog juokingi. Tie ministrai ar deputatai, kurie
gina savo teises, taip pat pasodinti á kalëjimà, o tuo metu Rusija kasmet
nuraðo neigiamà saldo Baltarusijai. Aiðku, uþ tai gauna Vakarø kreditus.
Ponai ir ponios, faktiðkai Europos Sàjunga, Europa áteisina mûsø
reþimà. Að samprotauju kaip fizikas, að nesu politologas. Jeigu duodami
pinigai reþimui palaikyti, o Vakarai juos duoda, tai kyla mintis, ar tai nëra
naujas Molotovo–Ribbentropo paktas? Apie tai mes tikriausiai suþinosi
me tik po 50 metø.
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Mes kovojame su ðiuo reþimu, mes darome viskà, kad Baltarusija
eitø civilizacijos keliu. Taèiau, gerbiamieji ponai ir ponios, Prezidentas V.
Adamkus ðiandien pasakë, jog 50 metø buvo sustabdyta Latvijos, Estijos
ir Lietuvos plëtra ir tai ávyko dël Molotovo–Ribentropo pakto. Daugiau
kaip 200 metø, skaièiuojant nuo Rusijos imperijos laikø, sustabdyta ma
no valstybës plëtra. Mes esame ásitikinæ, kad sugebësime kovoti uþ savo
principus ir gràþinsime Baltarusijà á demokratijos kelià.
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Ðiandien Vakarø þiniasklaida tampa mûsø þiniasklaidos priedu ir
sako, jog reþimas yra remiamas daugumos gyventojø. Tai yra mitas, tai
yra melas, kai jie sako, kad tauta nusipelno tokios valdþios, kokià turi, kai
jie sako, kad pirmiausia reikia iðgyventi, o po to kovoti, nes neiðgyvenus
negalima kovoti. Mûsø pensija yra 5–6 doleriai. Tai kaip uþ tokià pensijà
iðgyventi? Palygindamas noriu pasakyti, kad pernai, pavyzdþiui, Len
kijoje milijonas jaunø þmoniø gavo iðsilavinimà uþsienyje. Jeigu mûsø
jauni þmonës ásigis iðsilavinimà uþsienyje, tai galbût greièiau áveiksime
tà netvarkà Baltarusijoje. Aèiû.

ROMAS BATÛRA
Vilniaus pedagoginio universiteto docentas,
Lietuvos Sàjûdþio pirmininkas

Sovietø ir naciø Molotovo–Ribbentropo paktas:
istorinis ir politinis vertinimas. Lietuvos aspektas.
Praeities ir nûdienos aktualijos
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Vienas paèiø grubiausiø ir ciniðkiausiø pasaulio ir Europos istorijoje
sandëriø yra sovietø ir naciø Molotovo–Ribbentropo 1939 m. suokalbis,
dël kurio buvo likviduota nepriklausoma Lietuva ir kaimyninës ðalys,
pradëtas Antrasis pasaulinis karas.
1939 m. rugpjûèio 23 d. Vokietijos ir Sovietø Sàjungos nepuolimo
sutarties slaptuoju papildomu protokolu susitarta, kad jeigu Pabaltijo re
gione „ávyktø teritorinis ir politinis pertvarkymas“, tai „ðiaurinë Lietuvos
siena taps Vokietijos ir SSRS interesø sferø siena“, tai yra visa tuometinë
nepriklausoma Lietuvos valstybë tenka Vokietijai. Jau pradëjus Antràjá
pasauliná karà, abi ðios grobikiðkos valstybës 1939 m. rugsëjo 28 d. slap
tuoju papildomu protokolu susitarë, kad „Lietuvos valstybës teritorija
atitenka SSRS interesø sferai“, iðskyrus Vokietijai atitenkanèià Lietuvos
pietvakariø dalá. Po to buvo 1940 m. birþelio 14 d. Sovietø Sàjungos ulti
matumas Lietuvai ir jos okupacija. 1941 m. sausio 10 d. slaptuoju proto
kolu Vokietija „perleido“ Sovietø Sàjungai Lietuvos pietvakarinæ dalá uþ
7,5 milijono aukso doleriø. Taip visa Lietuvos teritorija atsidûrë sovietinio
okupanto rankose.
Tai nebuvo atsitiktinis Vokietijos ir Sovietø sandëris prieð Lietuvà.
Kaip parodë naujausi tyrinëjimai, mûsø istorikø dr. Zenono Butkaus ir
dr. Algimanto Kasparavièiaus darbai, jø praneðimai prieð mënesá èia vy
kusioje konferencijoje, abi agresyviosios ðalys ta linkme bendradarbiavo
jau nuo treèiojo deðimtmeèio pradþios, ypaè siekë trukdyti Baltijos ða
lims susitelkti pavojaus akivaizdoje. Vokietija ir Sovietø Sàjunga palaikë
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Lietuvos-Lenkijos konfliktà. Todël Vokietija ir Sovietø Sàjunga nesunkiai
susitarë. 1939 m. pakto ðaknys iðaugo ið daugybës sàmokslø, nukreiptø
prieð Baltijos ðaliø nepriklausomybæ, siekiant pasidalyti Europà. Lietuviø
tauta kaip ir kitos tautos dël okupacijos prarado tautø teisæ laisvai gyventi
savo teritorijoje.
Kovoje uþ nepriklausomybës atgavimà Lietuva sëmësi jëgø ir ið gilios
baltø, lietuviø, Lietuvos valstybës praeities.
Mûsø protëviai baltai lietuviai iki mûsø dienø iðsaugojo taikingosios
senosios Europos (besivysèiusios dar iki III tûkstantmeèio prieð Kristø vi
durio) palikimà, puoselëjo seniausià Europoje gyvàjà indoeuropietiðkøjø
ðaknø kalbà, savità kultûrà, kurios „labai humaniðkus“ bruoþus dar prieð
900 metø pabrëþë arkivyskupas Adomas Bremenietis.

Ginklo kovoje prieð vokieèiø Teutonø ordinà Lietuvos valdovas Ge
diminas iðvystë ir plaèià tarptautinæ diplomatinæ veiklà. Ypaè plataus at
garsio to meto pasaulyje „iki pat Romos“ susilaukë Gedimino vyriausybës
1322–1324 m. pareiðkimai, kurie pirmà kartà sukompromitavo agresyvøjá
Ordinà Vakarø Europos akivaizdoje, kirto jo ideologijos ðaknis. Gedimino
laiðkai popieþiui, þymiausiems Europos miestams, vienuolijoms, „kiek
vienam geros valios þmogui“ turëjo platø tarptautiná atgarsá. Gedimino
valdymo bûdas, jo religinë tolerancija, mintys apie þmoniø ir tautø ben
dradarbiavimà, pagrástos senosios baltø kultûros humaniðkumu, rodo
tokio poþiûrio aktualumà ir mûsø epochoje.
XV a. pradþioje Lietuvos valdovas Vytautas Didysis siekë atgauti
Teutonø ordino uþgrobtas baltø þemes iki pat Vyslos. Jo diplomatinëje po
zicijoje prieð Vokietijos imperatoriø Zigmantà iðkeliama tautos samprata
(bendra kalba, teritorija, kilmë), teisë á suverenumà, teisë gyventi savo
teritorijoje. Pabrëþiama, kad Teutonø ordino riteriai yra ateiviai, grobikai.
Tai triukðmingi momentai Europos dvasinës, teisinës raidos istorijoje.
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Mûsø protëviai tûkstanèius metø gyveno dideliuose Rytø Europos
plotuose nuo Baltijos jûros iki aukðtutiniojo Dnepro baseino ir net iki
Volgos ir Okos tarpupio imtinai. Vëlesnë slavø, germanø invazija labai
susiaurino baltø lietuviø gyvenamàjá plotà. XII–XV a. Lietuvos valstybë
250 metø gynybiniame kare (1185–1435 m.) atrëmë agresyviausias Vakarø
ir Rytø pasauliø jëgas.
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Nepaisant didþiuliø pastangø, triuðkinanèios pergalës didþiausiame
viduramþiø Europoje Þalgirio mûðyje, Teutonø ordinà pavyko sulaikyti
dideliø aukø ir praradimø kaina tik prie þemutinio Nemuno. Ði siena
iðliko iki Pirmojo pasaulinio karo. Deja, dalis uþgrobtø baltiðkø lietuvið
kø þemiø, gavusiø Maþosios Lietuvos vardà, liko atskirtos nuo Lietuvos
valstybës (t. y. Didþiosios Lietuvos).
Pirmojo pasaulinio karo verpetuose Lietuva iðsivadavo ið 120 metø
Rusijos jungo, 1918 m. vasario 16-àjà paskelbë nepriklausomybæ. Dël to
Ordino, Vokietijos uþgrobtø ðiauriniø baltiðkøjø lietuviðkøjø þemiø – Ma
þosios Lietuvos lietuviai, susibûræ á Maþosios, arba Prûsø, Lietuvos Tautinæ
Tarybà, 1918 m. lapkrièio 30 d. Tilþëje paskelbë aktà, pagal kurá, vadovau
damiesi tautø apsisprendimo teise, skelbë „priglaudimà Maþosios Lietuvos
prie Didþiosios Lietuvos“. Taèiau tolesnës politinës peripetijos lëmë, kad
ði tautos valia nebuvo iki galo ávykdyta. Per Antràjá pasauliná karà susiko
vus abiem agresorëms – Vokietijai ir Sovietø Sàjungai, Maþosios Lietuvos
pietinë dalis po Antrojo pasaulinio karo teko, tiesa, „laikinai“, Sovietø
Sàjungai (tai dabartinë Kaliningrado sritis). Tas „laikinumas“ iðliko iki ðiol.
Griûvant ir sovietø imperijai, remiant pasaulio demokratijai, ben
dromis Baltijos ðaliø pastangomis Lietuvai, Latvijai, Estijai atgavus ne
priklausomybæ, ankstesniø grobikiðkø veiksmø pasekmës dar ne visos
likviduotos.
Minëdami sovietø ir naciø Molotovo–Ribbentropo pakto palikimà,
mes su gilia ðirdgëla konstatuojame, kad istorinë senovës baltø ðventoji
Romuvos þemë, Lietuvos raðytojø, poetø, màstytojø Maþvydo, Donelai
èio, Vydûno þemë, tebëra ypaè militarizuota, grësminga Europai Rusijos
dalis. Istorinës tiesos labui, per ðimtmeèius ir nuo sovietiniø agresoriø
þuvusiøjø vietos gyventojø lietuvininkø atminimui, demokratiniø san
tykiø tarp Europos ðaliø labui Karaliauèiaus (Kaliningrado) sritis turi
bûti demilitarizuota. Joje vël turi teisæ atgyti senovës baltø lietuvininkø
kultûra ir tradicijos.
Bûtina prisiminti ir Maþosios Lietuvos Tarybos deklaracijà, paskelbtà
Fuldoje 1946 m. lapkritá. Ja, tæsiant 1918 m. idëjà, demokratinës valsty
bës praðomos atskirti sovietø okupuotà Maþàjà Lietuvà, kad „ji galëtø
susijungti su iðlaisvintàja Didþiàja Lietuva“. 1954 m. Maþosios Lietuvos
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Tarybos pirmininkas tokio pat turinio memorandumà áteikë JAV Valsty
bës Departamentui. 1972 m. Vyriausiasis Lietuvos Iðlaisvinimo Komitetas
pasiuntë JAV, Kanados, Europos ðaliø vyriausybëms memorandumà – rei
kalauta nepriklausomybës Lietuvai, kartu pareikðta, kad Sovietø Sàjungos
administruojama ðiaurinë Rytø Prûsija „sudaro lietuviø tautos patrimoni
jos (tai yra paveldëtàjà) dalá. Todël Lietuvos gyvybiniai interesai reikalauja,
kad galutinis ðios teritorijos likimas bûtø iðspræstas, atkreipiant dëmesá
á jos geografiná, istoriná, etnografiná charakterá ir ekonominius reikalavi
mus“. Ði problema dar neiðspræsta.
Naujausi tyrinëjimai, Maþosios Lietuvos ir Tvankstos-Karaliauèiaus
kraðto prabaltø, pralietuviø ir lietuvininkø laikø vandenvardinis paliki
mas rodo beveik 4000 metø nenutrûkstamos baltiðkosios kultûros ðiame
kraðte raidà, nors Vakarø ir Rytø ásiverþëliø naikintà, bet iðlikusià mokslui
ir taikaus, demokratiðko pasaulio labui, paþintinà baltø prûsø ir lietuvi
ninkø dvasià.

Pasauliui þengiant á XXI amþiø, privalome stiprinti demokratiðkus,
tolerantiðkus santykius tarp tautø ir valstybiø, atmesdami ir 1939 m.
grubiai demonstruotà „SSRS interesø“ sampratà, deja, dar eskaluojamà
ir ðiandien.

Turinys 

41

Versti puslapį

Viduramþiø agresyviøjø instinktø vedamø 1939 m. sovietø ir naciø
veiksmø pasekmes tautos jauèia ir ðiandien. Per amþius nusitæsusios
agresijos pasekmiø reikëtø nepamirðti ir Baltijos Asamblëjoje, ir kituose
tarptautiniuose forumuose vertinant naciø, o dabar ypaè sovietø nusi
kaltimus þmonijai, tarp jø baltø lietuviø tautai.

DUMITRU PREDA
Rumunijos uþsienio reikalø ministerijos
Diplomatiniø archyvø direktorius
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Ponai pirmininkai, ponios ir ponai,
gerbiamieji dalyviai!
Rumunijos delegacijos vardu norëèiau padëkoti Lietuvos valdþiai uþ tai,
kad ji mus maloniai pakvietë dalyvauti ðioje labai svarbioje konferencijo
je, kuri yra skirta Molotovo–Ribbentropo paktui ir jo átakai Baltijos ðaliø
ateièiai ir dabarèiai. Mûsø dalyvavimas rodo Rumunijos tradiciná solida
rumà ir pritarimà lietuviø tautai, visoms Baltijos valstybëms ir tautoms, jø
dràsiai kovai uþ laisvæ, nepriklausomybæ ir demokratijà. Tai taip pat árodo,
kad mes esam suinteresuoti plëtoti mûsø santykius ir bendradarbiavimà
viso regiono naudai, regiono, kuris tæsiasi nuo Baltijos iki Juodosios jûros,
kad mes geriau suprastume vieni kitø poreikius ir naujàjà tarptautiniø
reikalø tëkmæ. Mûsø diskusijos, að esu ásitikinæs, veiksmingai prisideda
prie mûsø atsakomybës jausmo uþ savo tautos ir ðalies plëtrà.
Gerbiamieji dalyviai, vieningos Rumunijos nacionalinës valstybës
ákûrimas 1918 m., taip pat nepriklausomø Estijos, Latvijos ir Lietuvos
valstybiø atkûrimas yra nacionalumo principo pergalë, kuri sudarë dideles
galimybes sukurti naujà tarptautiniø santykiø struktûrà, kurios tikslas – ið
saugoti taikà ir plëtoti bendradarbiavimà. Siekdama ðiø tikslø, Rumunija
priëmë bendruosius dokumentus. Per tà laikà Bukareðto Vyriausybë ëmë
si konkreèiø veiksmø, kad sumaþintø agresijos eskalavimà pasaulinëje ir
vietinëje plotmëje. Tai, kad Maskva negalëjo dalyvauti derybose, ir ypaè
tai, kad 1939 m. rugpjûèio 23 d. ji pasiraðë su Vokietija slaptà paktà, su
këlë radikalø Rumunijos politinës ir karinës padëties pasikeitimà, dël to
vëliau sumaþëjo jos galia iðreikðti savo nuomonæ. Pagrindinis juridinis
pagrindas, átvirtinantis Rumunijos ir Sovietø Sàjungos santykius, pradëtus
1934 m., buvo atnaujintas. Rumunija turëjo priimti naujus sprendimus,
kad iðlaikytø savo nepriklausomybæ, teritoriná vientisumà ir nacionaliná
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suverenumà. Vokietijos ir Sovietø Sàjungos susitarimas ið esmës patvirtino
Rumunijos viltis, kad tø totalitariniø valstybiø priespaudos Rumunija gali
iðvengti tik vykdydama iðmintingà politikà jø abiejø – Sovietø Sàjungos
ir Vokietijos – atþvilgiu. Aljanso su Prancûzija iðirimas, taip pat Italijos
ásijungimas á konfederacijà buvo du pagrindiniai faktoriai, kurie pakeitë
ávykiø tëkmæ visoje Rytø ir Vidurio Europos dalyje.
Kadangi man kalbëti yra skirta tik 10 min., að pabandysiu prisiminti
kai kuriuos faktus ir pateikti keletà iðvadø.

1940 m. birþelio mën. Rumunija þemyne atsidûrë izoliuotoje padë
tyje ir neturëjo jokio kito pasirinkimo, o tik nusileisti Sovietø Sàjungos
norams ar pakeisti santykius su ta ðalimi karo padëties santykiais. Á tai
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Mes teigiame, kad visø ðiø tarptautiniø pokyèiø pradþia buvo papildo
mas slaptasis protokolas, kuris buvo pasiraðytas 1939 m. naktá ið rugpjûèio
23 á 24 d. Tai yra vadinamasis ne agresijos susitarimas tarp Sovietø Rusijos
ir Vokietijos. Jo pasekmës ilgam laikui nulëmë Rumunijos likimà, tai buvo
tikras ðiø diktatoriniø valstybiø susitarimas. 1940 m. birþelio mënesio ulti
matumas buvo lydimas daugybës manifestacijø prie Rumunijos rytiniø ir
ðiauriniø sienø. Mes stengëmës iðvengti bet kokiø provokacijø, stengëmës
prisiminti visus anksèiau priimtus dokumentus, ypaè prisimindami Londo
no susitarimà, pasiraðytà 1933 m., kai Sovietø Sàjunga birþelio 26–27 d. taip
pat pasiraðë tà dokumentà, perduodama Besarabijà ir Bukovinà. Sovietø
pareiðkimai, tuo metu pateikti Rumunijos ministrui Maskvoje, apëmë visus
nepuolimo, puolimo elementus. Ypaè juose buvo atsiþvelgiama á sàjun
gininkø pasiûlymus. Rumunija sutiko pasitraukti ið tø teritorijø. Cituoju:
„Rumunijos Vyriausybë, atsiþvelgdama á rimtas pasekmes, atsiradusias dël
jëgos ir prieðiðkø veiksmø toje teritorijoje, atsiduria nepatogioje padëtyje,
kai negalima sutikti su sovietø keliamomis sàlygomis.“ Taigi Rumunijos Vy
riausybë nesutiko atiduoti nei Besarabijos, nei Bukovinos. Mes tik priversti
sutikome pasitraukti ið tø teritorijø. Sovietø Sàjunga nustatë grieþtus laiko
limitus ir sutiko su Rumunijos kariuomenës pasitraukimu. Juo labiau –
okupuodama Moldavijos teritorijà, ji paþeidë ultimatumà nepulti. Buvo
okupuota daug Rumunijos etniniø teritorijø, ta okupacija buvo visiðkai
nepagrásta, nes akte, kurio pagrindu ta okupacija buvo vykdoma, nebuvo
atsiþvelgta á þmoniø nuomonæ, á tautos nuomonæ.
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turëjo atsiþvelgti ne tik Rumunija, bet ir visas þemynas. Dël to istorinio
neteisingumo ávertinus realijas, kai buvo sugriauta valstybë ir kariuomenë,
mes nusprendëme dar kartà sukurti naujas sàlygas, kurios leistø sukurti
naujà ðalá, naujà valstybæ. Tuo metu Rumunija buvo pasirengusi ástoti á
bet kokià kità valstybæ, kad tik galëtø atkurti savo ðalá. Mes neturëjome
laiko tai padaryti, nes Rumunija dalyvavo Antrajame pasauliniame kare.
Rytuose vykdoma kampanija iki 1944 m. rugpjûèio mën., vëliau naciø
Vokietijos pralaimëjimas tai patvirtino, vëliau Rumunijai buvo suteiktas
karo bendrininkës statusas.
Gerbiamieji dalyviai, po komunistø reþimo þlugimo, po Baltijos ðaliø
nepriklausomybës atkûrimo mes supratome, kad to meto þingsniai buvo
vienas svarbus þingsnis á mûsø naujo kontinento stabilumà. Að manau,
kad mûsø uþdavinys, ypaè istorikø uþdavinys, yra ðviesti jaunàjà kartà,
kad ji gerbtø istorinæ tiesà, kiekvienos tautos tapatumà, nacionalinio su
verenumo teisæ ir þmogaus teises. Negalime pamirðti naujausios istorijos
ir ypaè jos turtingos patirties, jeigu mes norime sukurti naujà tvarkà Eu
ropoje. Kartais tos pamokos gali bûti labai þiaurios, taèiau jeigu yra patei
kiami istorikø argumentai, tai sprendimai yra priimami politikø lyderiø.
Mûsø konferencija, kaip sakë pirmininkë, yra ne tik priminimas, tai yra
ir nusikalstamo pakto pasmerkimas. Bet tuo pat metu tai yra kreipimasis
á visas Europos tautas ir valstybes. Netgi mûsø sunkiais laikais mes turi
me iðlaikyti savo ásitikinimà, tikëjimà mûsø tautø ateitimi mûsø senoje ir
kartu jaunoje Europoje. Aèiû uþ dëmesá.
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LIUDAS TRUSKA
Kauno Vytauto Didþiojo universiteto profesorius

Pone pirmininke, gerbiamieji konferencijos dalyviai!

Taigi jeigu norime mokytis ið istorijos, tai turime jà suvokti visapusið
kai, nes tik ið tokios istorijos galime mokytis. Todël bûtent ðiandien mums
reikðmingiausias dalykas yra nuspræsti: o kaip mes patys pasielgëme
Molotovo–Ribbentropo pakto akivaizdoje? Juk tokiø istorijos iððûkiø gali
bûti ir ateityje. Ar mes vël pakartosime tas paèias klaidas? Be abejonës,
Baltijos tautos nepriklausomybës negalëjo iðsaugoti. Mûsø filosofas Vy
dûnas yra sakæs: „Tai, kas neiðvengiama, reikia sutikti didingai.“ Bûtø
graþu, kad Lietuva, taip pat ir Latvija, ir Estija bûtø pasitikusios 1940
metus bent garbingai. Pasiraðius Molotovo–Ribbentropo paktà Maskva
tuoj pat primetë visoms trims – Lietuvai, Latvijai, Estijai savitarpio pa
galbos sutartis su águlomis ðiose ðalyse. Vadinasi, Sovietø Sàjunga vienà
kojà ákëlë á Pabaltijo kraðtus.
Po to atëjo 1940 metø birþelio vidurys, kai Maskva pradëjo realizuoti
savo susitarimà. Visø trijø valstybiø vyriausybës besàlygiðkai priëmë ul
timatumà, neparodþiusios jokio pasiprieðinimo, ne tik ginkluoto, bet ir
politinio pasiprieðinimo, nors galëjo atmesti ultimatumà. Baisiausia, kad ir
kaip mes ðiandien sklaidytume to meto dokumentus, niekur neaptinkame
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Ir ðios konferencijos, ir kitø panaðiø, kuriø per pastaruosius 10 metø bu
vo gana daug, tradicinë struktûra yra tokia: sàmokslas – Molotovo–Ribbentropo paktas ir po to ið karto kanèios. Tai lemia pas mus vis labiau
ásitvirtinanti þygiø ir kanèiø samprata, kad mûsø istorija – tai tik þygiai
ir kanèios, o praleidþiama (ir mûsø konferencijoje praleista) vidurinë
grandis. Tarp sàmokslo ir kanèiø buvo dar viena grandis. Argi nuo mûsø
paèiø – Lietuvos, Latvijos, Estijos – niekas nepriklausë? Ar viskas priklausë
tik nuo sàmokslininkø? Juk vienu keliu nuëjo Suomija, kitu keliu nuëjo
Baltijos tautos, nors pagal Molotovo–Ribbentropo paktà joms buvo nu
matytas vienodas likimas.
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þodþiø „agresija“, „okupacija“, net þodþio „ultimatumas“ nëra. Uþsienio
reikalø ministras J. Urbðys, kuris birþelio 15 dienà dar buvo Maskvoje,
paskambino á Kaunà, á Uþsienio reikalø ministerijà, ir ásakë diplomatams,
darbuotojams, kad sudarytø uþsienio valstybëms áspûdá, jog trys Maskvos
reikalavimø punktai nëra ultimatumas, o yra tik pageidavimai. Lietuvos
uþsienio reikalø ministerija tokia kryptimi ir dirbo. Tautos vadas pabëgo
palikdamas Prezidento ágaliojimus Ministrui Pirmininkui A. Merkiui. Da
bar jau A. Merkys, einàs Prezidento pareigas, padarë du pareiðkimus:
vienà – birþelio 15 dienà, kità – 16 dienà, tvirtindamas maþdaug taip, kad
á mûsø ðalá atëjo mums draugiðkos sàjunginës valstybës kariuomenë tik
dël savo paèiø – sovietø ir dël mûsø – Lietuvos interesø, kad garantuotø
ðio Europos regiono taikà ir saugumà. Tai buvo ne tik talkinimas Maskvai,
bet valstybës iðdavystë.
Naciai, grobdami Europos kraðtus, per daug nesiceremonijo. Jiems
buvo nusispjauti, kà pagalvos, kà pasakys Europa, kokia bus vieðoji
nuomonë. Maskva visai kitaip veikë. Pasak Römerio, „sovietai buvo labai
patyræ politiniø spektakliø meistrai“. Jie sudarë teisëtumo regimybæ, kad
savanoriðkai, revoliucija, sukilimas, papraðo, ásijungia. Tai ta kryptimi jie
ir veikë Pabaltijyje, jø tikslas buvo suteikti Pabaltijo uþgrobimui savano
riðko ir teisëto ásijungimo á sovietø tautø ðeimà regimybæ. Maskvai tai
pavyko. Pavyko pirmiausia Pabaltijo vadovybëms besàlygiðkai kapitu
liavus ir net talkinant. A. Merkio dekretu sudarytà Liaudies vyriausybæ
pripaþino visos politinës Lietuvos jëgos, pirmiausia – Seimo vadovybë,
po to – kariuomenës ir ðauliø vadovybë, dar po to – Krikðèioniø demok
ratø, Valstieèiø liaudininkø partijos, pagaliau pripaþino visuomeninës ir
ûkinës organizacijos.
Yra pagrindo tvirtinti, jog sovietai ið pradþiø Lietuvai, Latvijai, Estijai
buvo numatæ Mongolijos statusà – satelito statusà. Bet kai pamatë, kad
viskas vyksta taip sklandþiai, be jokio pasiprieðinimo, tai nusprendë: kam
tada Mongolijos statusas, geriau ið karto sovietinës respublikos statusas.
Vienas ið 1941 metø antisovietinio Birþelio sukilimo vadovø ir Laikino
sios vyriausybës pirmininkas J. Ambrazevièius-Brazaitis raðë: „Lietuva
ákrito á sovietø glëbá lengvai, lengviau, negu patys bolðevikai tikëjosi, be
aktyvaus ar pasyvaus pasiprieðinimo.“ Mes daþnai raðome, kad jau nuo
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pirmøjø okupacijos dienø prasidëjo pasiprieðinimas. Nieko panaðaus,
pasiprieðinimas prasidëjo nuo 1940 metø rudens. Tai suprantama, nes
lietuviø tauta buvo sutrikdyta vadovybës kapituliacinës ir klaidinanèios
pozicijos, þmonës buvo pasimetæ. Reikëjo laiko, kad jie atsigautø, atsi
kvoðëtø, suvoktø, kas atsitiko. Beje, Maskvai ið dalies pavyko suklaidinti
ir pasaulá. Mes daþnai prikaiðiojame pasauliui, kad jis buvo abejingas
mûsø likimui, mûsø negelbëjo, mûsø negynë. Bet juk pirmiausia reikia
ginti patiems save, o tik po to galima tikëtis paramos ið kitø. Tokia Lie
tuvos vadovybës kapituliacinë politika ir Maskvos teisinimas padarë tai,
kad Ðvedija visiðkai pripaþino Pabaltijo tautø aneksijà, Vokietija, be abejo,
kitos vyriausybës – ir Prancûzijos, ir Ðveicarijos, ir Italijos – pripaþino ið
dalies, t. y. perduodamos arba auksà, arba pasiuntinybiø pastatus. Jeigu
norime mokytis ið istorijos klaidø, tai reikia neiðleisti ir ðio fakto ið akiø.
Beje, yra ir toks pamokymas, kad kritiðkais momentais tauta, valstybë
privalo ginti ðventus jai dalykus: nepriklausomybæ, teritoriná vientisumà.
Manau, kad Lietuva, Lietuvos vadovybë iðvadas padarë, pasimokë, tai
rodo 1991 metø sausio ávykiai, kai Lietuva nenuëjo 1940 metø birþelio
kapituliacijos keliu. Aèiû.

ALGIRDAS PETRUSEVIÈIUS
Lietuvos Respublikos Seimo narys
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Dël trumparegiðkos Vakarø Europos vadovø politikos 1938 metais hit
lerinë Vokietija be jokiø kliûèiø uþgrobia Austrijà ir jau 1938 m. rugsëjo
mënesá – Prancûzijà. Prancûzija sutinka, kad ið Èekoslovakijos bûtø atim
tas Sudetø kraðtas. Didelis Anglijos ir Prancûzijos nuolaidþiavimas ir lëmë
visiðkà Èekoslovakijos valstybës likvidavimà. Tø paèiø metø kovo 23 d. ið
Lietuvos buvo atimtas Klaipëdos kraðtas, nors Anglija ir Prancûzija buvo
to kraðto nelieèiamumo garantai.
Susiklosèius tokiai ávykiø eigai, Sovietø Sàjunga bandë tartis su
Anglija ir Prancûzija dël savitarpio pagalbos sutarties, taèiau vëlgi dël
Vakarø neryþtingumo derybos nutrûko nedavusios jokiø vaisiø, tik tai,
kad Hitleriui dar daugiau atriðo rankas, suþadindamos ir taip begaliná
grobuoniðkà jo apetità.
Hitleris, puikiai suprasdamas, kad artëdamas prie Sovietø sienø gali
turëti rimtø problemø, duoda nurodymà savo ambasadoriui Maskvoje
iðzonduoti galimybes susitarti su Stalino reþimu atsiþvelgiant á abiejø pu
siø interesus. Stalinas nedelsdamas sutinka derëtis, juo labiau kad 1938 m.
liepos mënesá Japonijos kariuomenë ásiverþia á SSRS teritorijà.
1939 m. rugpjûèio 23 d. gimsta Molotovo–Ribbentropo paktas ir ðalia
jo vadinamieji slaptieji protokolai – tai buvo Sovietø Sàjungos ir Vokieti
jos sferø pasidalijimas Rytø Europoje. Pirmiausia tai lietë Suomijà, Estijà,
Latvijà, Lietuvà, taip pat Lenkijà, pietryèiø Europoje – Besarabijà. Tai buvo
lemtinga diena tuomet dar nepriklausomoms valstybëms.
Vokietija, pasinaudodama palankia nebaudþiamumo ir nuolaidþiavi
mo situacija, 1939 m. rugsëjo 1 d. uþpuola Lenkijà, tuo duodama pradþià
Antrajam pasauliniam karui, nes Anglija ir Prancûzija pagal savitarpio
pagalbos sutartá paskelbia Vokietijai karà, bet Lenkijai niekuo nepadeda.
Rugsëjo 17 d. sovietai taip pat uþpuola Lenkijà, ir Lenkija, kaip nepriklau
soma valstybë, tampa likviduota.
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Ir èia prasidëjo nelabai graþus flirtas su Kremliumi. Buvo nuolaidþiau
jama Stalino reikalavimams pripaþinti 1940 m. liepos 15 d. okupuotas Bal
tijos valstybes. JAV prezidentas Rooseveltas duoda absurdiðkà pasiûlymà,
kurá jis pats pavadina „kompromisiniu“: lietuviams, latviams ir estams,
kurie nenori bûti Sovietø Sàjungoje, suteikti teisæ palikti savo tëvynæ pasi
imant turtà, ir atseit tokiu bûdu Atlanto chartijos principai nebus paþeisti.
Aèiû Dievui, tie slapti ir niekaip nepateisinami JAV ir Anglijos debatai
dël sutarties su Sovietø Sàjunga iðkilo vieðumon, sukeldami britø visuome
nës pasipiktinimà. Ir ta sutartis, faktiðkai áteisinanti Molotovo–Ribbentropo
paktà, nebuvo pasiraðyta. Tada Kremlius nusileido ir 1942 m. geguþës 26 d. tarp
Didþiosios Britanijos ir Sovietø Sàjungos buvo pasiraðyta tarpusavio pagal
bos sutartis neminint Baltijos valstybiø sienø. Taèiau vëlgi nuolaidþiaudama
Stalinui britø Uþsienio reikalø ministerija iðbraukë Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos diplomatinius atstovus ið reguliariøjø sàraðø, tuo duodama suprasti
visam pasauliui, kad Baltijos ðalys jau nebeturi viso diplomatinio statuso.
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1939 m. spalá ateina eilë ir mûsø ðalims. Kremlius priverèia Lietuvà,
Latvijà ir Estijà ásileisti Raudonosios armijos águlas. Vakarai suprato, kad
tai naciø-bolðevikø slapto sandërio ágyvendinimas, t. y. Baltijos valstybiø
valstybingumo naikinimas, taèiau vëlgi nebuvo parodyta ryþto uþkirsti
kelio, o JAV valstybës sekretorius Cordellis Hullas tuomet pareiðkë, kad
nepaisant Sovietø kariuomenës ávedimo á Baltijos ðalis jos formaliai liko
nepriklausomos, todël JAV negali þengti jokiø diplomatiniø þingsniø. Ne
trukus, 1939 m. lapkritá, Raudonoji armija uþpuolë ir Suomijà, bet visiðkai
palauþti jos nepavyko. Suomiai didvyriðkai gynësi, prarado dalá teritorijos,
taèiau savo nepriklausomybæ apgynë. Galutinai pavergti Baltijos valstybes
Stalinas pasirinko 1940 m. birþelio vidurá, kai viso pasaulio dëmesys buvo
prikaustytas prie pralaimëjusios karà prieð Hitlerá Prancûzijos. Tokiu bûdu
Molotovo–Ribbentropo pakto slaptøjø protokolø turinys buvo pradëtas
realizuoti. Teisybës dëlei reikia pripaþinti, kad JAV valstybës sekretorius
1940 m. liepos 23 d. padarë kità pareiðkimà – pasmerkë Baltijos valstybiø
okupacijà ir pabrëþë, kad JAV ir toliau pripaþásta Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nepriklausomybæ. Taèiau þlugus neilgai trukusiai Hitlerio ir Stalino
draugystei, Vokietijai uþpuolus Sovietø Sàjungà, JAV ir Anglijai iðkilo
bûtinybë ieðkoti keliø sàjungai prieð Hitlerá su Kremliumi sudaryti.

Taip Didþioji Britanija faktiðkai atsisakë 1941 m. rugpjûèio 14 d. pa
skelbtos Atlanto chartijos pagrindiniø principø: nepritarti jokiam terito
riniam pakeitimui, jeigu jis prieðtarauja tautø laisvai pareikðtai valiai, tuo
padëdama Sovietø Sàjungai ágyvendinti Molotovo–Ribbentropo pakto
slaptuosius protokolus. Kiek vëliau Teherane, Jaltoje ir Potsdame buvo
pasidalyta ir visa Rytø Europa nekreipiant jokio dëmesio á pavergtàsias
tautas ir jø likimus.
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Apie Molotovo–Ribbentropo pakto slaptøjø protokolø pasekmes
Lietuvai galima bûtø kalbëti labai daug ir ilgai.
Mûsø tautos nesaistë jokie pasaulio galiûnø teritoriniai ir tautø tar
pusavio pasidalijimai. Dar 1940 m., tik ávedus Raudonosios armijos águlas,
visos teritorijos mastu kilo rezistencinis pasiprieðinimas, kuris 1941 m. iðau
go á visuotiná sukilimà paskelbiant Lietuvos nepriklausomybës atkûrimà.
Tai buvo aiðkus ir neabejotinas Tautos valios iðreiðkimas. 1945 m. uþgriuvus
antrajai raudonojo maro bangai, vëlgi visoje Lietuvoje beveik tuo pat
metu kyla partizaninis pasiprieðinimas prieð tûkstanteriopai galingesná
ir geriau ginkluotà okupantà. Tas kruvinas karas tæsiasi beveik 10 metø,
nusineðdamas apie 30 tûkstanèiø gyvybiø. Ðimtai tûkstanèiø þmoniø
iðveþami su maþais vaikais ir seneliais á Rytø Sibirà, ið kur dauguma jø
taip ir negráþo á tëvynæ. Deðimtys tûkstanèiø buvo sodinami á kalëjimus
kaip valstybiniai nusikaltëliai vien uþ tai, kad jie nenorëjo bûti homo so
vieticus. Að jau nekalbu apie vadinamuosius perkeltuosius asmenis, nes
Lietuvos þemëlapis buvo keièiamas. Buvo ávykdytas prievartinis lietuviø
iðkeldinimas ið Klaipëdos kraðto ir Suvalkijos.
Lietuva faktiðkai per 50 metø vykdytà dvasiná ir fiziná genocidà (áskai
tant pasitraukusius á Vakarus) prarado milijonà savo pilieèiø. O þuvæ jauni
vyrai ir moterys partizaninëje ir rezistencinëje kovoje (o tai, galima sakyti,
buvo lietuviø tautos þiedas) palaidojo savo genofondà. Tai neákainojami
nuostoliai. Jie amþini.

50

 Turinys

Versti puslapį

II. Okupacijø pasekmës, genocidas,
ginkluotas ir neginkluotas pasiprieðinimas
okupuotose valstybëse (1939–1990)
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TUNNE KELAM
Estijos Respublikos parlamento vicepirmininkas

Jûsø Ekscelencijos, gerbiamieji parlamentarai, sveèiai!

Kitas etapas prasidëjo 1940 metø birþelio mënesá, kai papildomos
sovietø pajëgos áþengë á Estijos teritorijà ir ten jos jau sudarë 125 tûkst.,
nors kiti ðaltiniai teigia, kad 145 tûkstanèius. Tokiomis sàlygomis buvo
suvaidinta vadinamoji sovietinë revoliucija. Manau, kad ádomu bûtø pa
lyginti ir èia prisiminti mûsø istorikø pastangas iðsiaiðkinti, kiek 1940 m.
birþelio mënesá estø buvo komunistø partijos nariø. Atrodo, kad jø buvo
vos 140. Vadinasi, vienas estas komunistas atstovavo tûkstanèiui kariø ir
tokiu bûdu buvo pasiektas tikslas. Taèiau 1940 m. birþelio mënesio ávykiai
patraukë mûsø dëmesá kaip pirmosios pastangos prieðintis, t. y. apie 6000
þmoniø pareiðkë norà dalyvauti savanoriðkuose rinkimuose á sovietiná
parlamentà, kad bûtø sudarytas alternatyvus sàraðas komunistø kandida
tø sàraðui. Po to ið tø 6000 2/3 buvo represuoti, taèiau tai buvo pirmosios
demokratinës pastangos kaip nors prieðintis. Ið karto prasidëjo represijos,
Turinys 

53

Versti puslapį

Mano tema – okupacijø Estijoje pasekmës. Að norëèiau jà padalyti á tris
potemes. Pirmoji – politinës ir fizinës pasekmës, antroji – netiesioginës
pasekmës, áskaitant ir moralines, kultûrines, demografines pasekmes, ir
treèioji – pasiprieðinimas ðioms pasekmëms ir pastangos áveikti sovietinæ
okupacijà. Norëèiau pasakyti, kad ði diena, t. y. rugsëjo 28 d., yra labai
nelaiminga diena Estijos istorijoje, nes 1939 m. tà dienà Estijos Vyriausybë
buvo priversta pasiraðyti susitarimà su Maskva ir juo leisti ásteigti sovietø
karines bazes Estijos teritorijoje. Svarstymai dël to, ar Estija turëjo prieðin
tis 1939 metø rudená, vis dar vyksta, todël nesistengsiu giliai nagrinëti ðios
temos, nors tai reiðkia, kad didelë Estijos suverenumo dalis buvo prarasta
1939 m. rugsëjo mënesá. Tai ávyko tà dienà, kai nacistinë Vokietija ir sovietai
sudarë papildomà protokolà, kuris buvo susijæs ir su Lietuva. Iki 1939 m.
spalio mënesio maþdaug 30 tûkst. Raudonosios armijos kariø áþengë á
Estijà, o Estijos kariuomenæ sudarë apie 12–15 tûkstanèiø.

pasiekusios genocido mastà. Buvo siekiama tam tikrø gyventojø grupiø
planuoto iðnaikinimo, represijas patyrë tûkstanèiai Estijos pilieèiø. Jie
patyrë represijas uþ antisovietinæ propagandà ir pastangas suþlugdyti
sovietinæ sistemà, maþdaug 70% nuosprendþiø, kuriuos paskelbdavo
teismai pirmaisiais sovietinës okupacijos metais, buvo grindþiami tokiais
argumentais, tokiais kriterijais.
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Pirmieji sovietinës okupacijos metai – nuo 1940 iki 1941 metø pasi
baigë tuo, kad maþdaug 6% visø gyventojø, maþdaug 1 mln. gyventojø,
patyrë represijas, o kita dalis gyventojø buvo pasmerkti myriop. Palygin
us su Prancûzija iðeitø, kad per pirmuosius sovietinës okupacijos metus
þuvo 2 mln. gyventojø.
Dramatiðkiausias ávykis buvo masinës deportacijos, prasidëjusios
1941 m. birþelio mënesá, kai daugiau kaip 10 tûkst. þmoniø buvo iðsiøsta á
Sibirà. Maþdaug 2/3 jø þuvo. Taèiau tarp jø taip pat buvo 440 Estijos þydø,
t. y. maþdaug 10% to meto Estijos gyventojø þydø. Taip pat tûkstanèiai
þmoniø buvo jëga mobilizuoti á sovietø kariuomenæ ir iðsiøsti ið Estijos.
Kai 1941 metais prasidëjo tarp Sovietø Sàjungos ir nacistinës Vokietijos
karas, naikinimo batalionai iðþudë maþdaug 3 tûkst. þmoniø. Dël ðiø
represijø atsirado pasiprieðinimo judëjimas, kuriame dalyvavo beveik 20
tûkst. þmoniø, vadinamøjø miðko broliø, t. y. 2% gyventojø. Prancûzijos
mastais tai reikðtø 1 mln. pasiprieðinimo dalyviø. Per Vokietijos okupacijà
buvo aiðku, kad Hitleris taip pat vykdë savo politikà, kuri buvo paremta
Molotovo–Ribbentropo paktu. Estai neturëjo jokiø iliuzijø dël naciø siste
mos pobûdþio. Naciai represavo 1,3% visø gyventojø, o nacistinio reþimo
pabaigoje beveik 7% gyventojø pabëgo á Vakarus. Kartu bëgo Baltijos vo
kieèiai, kurie iðvyko ið Estijos dël Molotovo–Ribbentropo pakto. Tai vyko
1939–1940 metais, jie sudarë maþdaug 10% visø gyventojø.
Antroji sovietinë okupacija prasidëjo aktyviu pasiprieðinimo Rau
donajai armijai judëjimu, daþniausiai tai buvo atliekama miðkuose. Tai
truko nuo 1944 iki 1949 metø. Ðiame pasiprieðinime dalyvavo nuo 15
tûkst. iki 20 tûkst. miðko broliø. Bendras skaièius ið viso galëjo bûti net
30 tûkst., nes pirmieji buvo sugauti ar nuþudyti, o juos pakeisdavo kiti.
Prancûzijos mastais tai bûtø 1,5 mln. gyventojø, kurie aktyviai bûtø daly
vavæ pasiprieðinimo judëjime. Labai ádomu tai, kad iki 1949 m., kai miðko
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broliø judëjimas buvo galutinai suþlugdytas, sovietø valdþia kalbëjo apie
tà pasiprieðinimà kaip apie karà, kurá ji vykdë prieð burþuazinës Estijos
Vyriausybæ. Jie labai rimtai þiûrëjo á tà rezistencijà, bet tik po to, tik po
antrojo masinio trëmimo, buvo pradëti vartoti tokie terminai kaip banditai
ir nusikaltëliai. Po deportacijos, trëmimo, kuris vyko 1949 m., Maskvoje ið
karto priimtas specialus dekretas. Ten buvo numatyta, kad visos ðeimos,
kuriose yra estø nacionalistø ir banditø, turi bûti iðtremtos á gulagus. Dar
kartà paþymiu, kad visos ðeimos. Toks aktas, tokie veiksmai buvo vykdo
mi be jokiø teismø. Ið tikrøjø tie veiksmai buvo labai sunkûs nusikaltimai
þmonijai. Nuo 1944 iki 1959 metø buvo represuota 11% gyventojø, o 2%
gyventojø mirë. Ið jø maþdaug 80% buvo areðtuoti ir iðsiøsti á gulagus, o
3% buvo iðtremti be jokiø teismo sprendimø.

Genocido politika reiðkë, kad buvo sukurtos tokios sàlygos, kuriomis
vykdomas visiðkas ar dalinis naikinimas, ir tokiu bûdu buvo sumaþintas
gyventojø gimstamumas. 17% Estijos vyrø ir moterø buvo atskirti vieni
nuo kitø maþdaug deðimties metø laikotarpiui, nes vienas ið jø buvo at
sidûræs gulage arba iðtremtas á Sibirà. Buvo iðskirtos ðeimos, o dël to labai
smarkiai sumaþëjo gimimø skaièius. Be to, daugelis þmoniø, iðvykæ ið
gulagø, buvo priversti ir toliau likti Rusijoje, o ne gráþti pas savo ðeimas.
Ðeimos ir toliau vis dar liko iðskirtos. Daug benamiø vaikø buvo iðtrem
ti á Rusijos naðlaièiø namus, taip jie buvo atskirti nuo savo nacionalinës
kultûros. Ið viso bûtø galima pasakyti, jog tokiø priemoniø ir politikos
rezultatas buvo tas, kad 180 tûkst. vaikø negimë. Tai faktas, kuris XXI
amþiaus iðvakarëse reiðkia, jog Estija liko arba buvo sugràþinta á praëjusio
amþiaus iðvakares.
Estijos rezistencija rëmësi tuo faktu, kad sovietø okupacijos niekada
nepripaþino pirmaujanèios Vakarø demokratinës valstybës. Manau, dar
viena problema, kurià mes dar turime iðspræsti, yra Maskvos pagrindinë
linija, t. y. jos melas. Oficiali politika, kuri truko pusæ amþiaus ir teigë,
kad estai turëjo juridinæ teisæ iðreikðti savo valià, kad jø susijungimas
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Trijø okupacijø rezultatas – 18,3% gyventojø, kurie buvo iðtremti, nu
þudyti ar pabëgo á Vakarus, ir beveik 7% gyventojø, kurie mirë, þuvo. Tuos
skaièius galima prilyginti Lenkijos nuostoliams per Antràjá pasauliná karà.
Taèiau egzistuoja ir netiesioginiai nuostoliai, netiesioginiai praradimai.
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su Sovietø Sàjunga buvo atliktas savanoriðkai, – buvo melas. Ið tikrøjø
realybë buvo visai kitokia, todël kitos valstybës bent 52 metus tik de jure
galëjo pripaþinti visas Baltijos ðalis. Manau, kad tai yra svarbus preceden
tas, kuris yra numatytas tarptautinëje precedentø teisëje, taèiau tai yra ir
realus gyvenimas, kuris atspindi, jog Estijos rezistencijos judëjimas buvo
pagrástas siekiu atkurti nepriklausomybæ ir tarptautinæ teisæ. Dvi Estijos
pasiprieðinimo organizacijos du kartus kreipësi á tarptautines organizaci
jas (tai buvo padaryta 1972 metais), kad bûtø iðvesta sovietø kariuomenë.
1979 metais buvo gautas vienas ið atsakymø, kurio tekstà jûs galite ðiandien
gauti, taèiau svarbesnis buvo 1983 m. gautas Europos Parlamento atsaky
mas. Jame buvo teigiama, jog Europos Parlamentas smerkia tà faktà, kad
anksèiau buvusiø nepriklausomø Baltijos ðaliø okupacija tæsiama ir kad ji
apskritai ávyko. Taip pat buvo akcentuojama, kad Baltijos ðaliø prijungi
mas prie Sovietø Sàjungos nëra pripaþintas daugelio Europos valstybiø,
taip pat ir JAV. Daugelis faktø rodo, kad 8 ir 9 deðimtmeèiø pabaigoje
Estijos nacionalinis judëjimas atgijo. Pirmasis to liudijimas buvo Helve
barko posëdis, kuris buvo surengtas 1987 metais, jis taip pat buvo skirtas
Molotovo–Ribbentropo paktui paminëti. Tada buvo bandoma iðsiaiðkinti
tiesas, – kas gi buvo 1939 metais, ar tai buvo teisëtas valstybiø sujungimas,
ar tai buvo valstybës prievartavimas. Tiesa bûtø galëjusi iðaiðkëti pasinau
dojant Kremliaus archyvu. Vëliau M. Gorbaèiovas turëjo pripaþinti tai, kad
Baltijos ðalys buvo okupuotos. Èia árodomas posakio „Tiesa mus iðlaisvi
na“ pagrástumas. Mes þinojome tiesà, kad nebuvo teisinio susijungimo
su Maskva, todël galëjome pradëti siekti tikro valstybingumo atkûrimo.
Norëèiau paminëti dar vienà judëjimà. Prieð 10 metø buvo Estijos
pilieèiø judëjimas, t. y. unikali masinë pilietinë iniciatyva, kurios ëmësi
maþdaug 10 tûkst. Estijos pilieèiø. To judëjimo visai nerëmë valstybë,
bet tas judëjimas buvo iðplëtotas per vienerius metus. Vëliau buvo suor
ganizuoti demokratiðki rinkimai, jø metu buvo sukurtas alternatyvus
valdymo organas – vadinamasis Estijos suvaþiavimas. 1989 ir 1990 metø
ávykiai parodë, kad demokratinë alternatyva net ir sovietinëmis sàlygomis
buvo ne tik galima, bet ir ámanoma. 1989 m. pavasará prasidëjæ judëjimai
parodë, kad komunistø partija ateities neturi ir tos partijos sugriuvimas
vedë á tikrà nepriklausomybës atkûrimà.
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Ðios konferencijos pavadinimas – „Baltijos ðaliø dabartis ir ateitis“.
Kol kas mes kalbëjome tik apie praeitá, tik apie Molotovo–Ribbentropo
paktà. Tai rodo, kad praeitis turi atgarsá mûsø dabarèiai. Mes kartu su
tarptautine bendruomene ir buvusiomis okupantëmis turime imtis tokiø
ryþtingø veiksmø, kad galëtume kalbëti apie ateitá, pamirðdami tragiðkø
Molotovo–Ribbentropo pakto ávykiø pasekmes. Aèiû.
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DALIA KUODYTË
Lietuvos gyventojø genocido ir rezistencijos
tyrimo centro generalinë direktorë

Trëmimai, represijos, ginkluotas pasiprieðinimas
okupantams Lietuvoje
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(Molotovo–Ribbentropo pakto pasekmës bei jø likvidavimo galimybës)

Politikai, politologai, istorikai, nagrinëjantys XX a. Europos ir pasaulio
istorijà, konstatuoja, kad 1988-1989 metais, þlugus komunistiniams reþi
mams Rytø Europoje, þemëlapyje vël atsiradus jau pamirðtoms Baltijos
valstybëms, baigësi „Antrojo pasaulinio karo laikotarpis“. Atrodytø, kad
automatiðkai likviduotos ir pasekmës, kuriø prieþastimi tapo Vokietijos
ir Sovietø Sàjungos slaptosios diplomatijos rezultatas – Molotovo–Rib
bentropo paktas bei jo slaptieji protokolai. Bet ar ið tiesø taip ir yra, ar tarp
tautiniu mastu pakankamai iðanalizuoti ir politiðkai bei teisiðkai ávertinti
50 sovietinës okupacijos metø Baltijos kraðtuose, ar jø gyventojø patirtis
sulaukë pakankamo dëmesio?
1940 metais Lietuvoje buvo 3 mln. 560 tûkst. gyventojø, visose Bal
tijos valstybëse gyveno apie 10 mln. þmoniø. Visi jie tapo nusikalstamo
1939 m. rugpjûèio–rugsëjo mënesiais realizuoto nacistinës Vokietijos bei
komunistinës Sovietø Sàjungos sandërio ákaitais. Kas gi tuomet ávyko?
Didþiosios politikos poþiûriu – pasaulio galingieji, siekiantys perþiû
rëti po Pirmojo pasaulinio karo susiklosèiusá politiniø átakø þemëlapá, pa
siekë taikø diplomatiná susitarimà. Vargu ar kà nors galëjo dominti, o juo
labiau jaudinti, trijø maþø valstybiø, tegu ir Tautø Sàjungos nariø, bei 10
mln. jø gyventojø likimas. Toks vertinimo bûdas, deja, nesikeièia ir niekur
nedingsta, kaip nedingsta ir slaptosios diplomatijos metodas.
Visai kitaip problema atsiskleidþia vertinant ávykius pagal tarptautinës
teisës normas, pagaliau vadovaujantis þmogaus teises reglamentuojanèiais
dokumentais. 1940 metais visa tai buvo paþeista paèiu grubiausiu bûdu –
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lietuviø, latviø ir estø tautos neteko savo valstybinës raiðkos formø, kaip
vienos ið pagrindiniø tautos egzistencijos uþtikrinimo sàlygø. Tokiu bûdu
buvo paliestas ir nukentëjo kiekvienas ðiø ðaliø pilietis neþiûrint, kokià
pozicijà okupacijø atþvilgiu jis pasirinko. 1940 m. birþelio 15 d., kai á Lie
tuvà ávaþiavo sovietø tankai, neabejotinai galime laikyti lûþiu, palikusiu
randus ne vienos lietuviø kartos sielose.

1940–1990 metø laikotarpá esame priversti skirstyti ne pagal savo
valstybës laimëjimus politikos, ûkio ar kultûros srityse, o pagal iðorinius,
nuo mûsø paèiø nepriklausanèius kriterijus, t. y. kaip okupantas keitë oku
pantà: 1940–1941 metai – pirmoji sovietø okupacija, 1941–1944 m. – naciø
okupacija, 1944–1990 m. – antroji sovietø okupacija. Jau galime pateikti
gana tikslius mûsø netekèiø skaièius – 1940–1953 m. ið Lietuvos á Ðiaurës
bei Sibiro sritis iðtremta ne maþiau kaip 132 tûkst. asmenø (daugiau negu
70 nuoðimèiø tremtiniø sudarë moterys ir vaikai – apie 50 tûkst. moterø ir
apie 39 tûkst. vaikø), apie 30 tûkst. tremtiniø þuvo, apie 50 tûkst. dël ávai
riø prieþasèiø negráþo á Lietuvà ar gráþæ vël buvo priversti vaþiuoti atgal á
Sibirà. Beje, 1940–1941 m. vykusiø trëmimø bei areðtø pobûdis skyrësi nuo
pokariniø. Tik okupavus Lietuvà, prasidëjo sovietizavimo procesai, kitaip
tariant, „naujos tvarkos ávedimas“. Pirmutinis smûgis buvo nukreiptas
prieð „liaudies prieðus valstybës aparate, kariuomenëje“, vëliau – prieð
inteligentijà, mokytojus. 1940 m. liepos 7 d. – A. Snieèkaus ásakymas, labai
iðkalbingas, su gerai esmæ atskleidþianèiu pavadinimu: „Prieðvalstybiniø
partijø: tautininkø, voldemarininkø, liaudininkø, krikðèioniø demokratø,
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Ávairiai galime vertinti to meto Lietuvos vadovø pasirinkimà kritið
ku valstybei ir tautai momentu. Viena aiðku – jie tikëjo tarptautine teise
kaip galimybës pasirinkti garantu. Tuomet, kai ið esmës buvo nuspræstas
Lietuvos likimas, 1939 m. rugsëjo 1 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas
Antanas Smetona paskelbë Lietuvos Respublikos neutralumo aktà, ku
riame buvo toks punktas: „Lietuvos Respublikos teritorijoje draudþiami
visokie veiksmai, kurie pagal bendrai pripaþintas tarptautinës teisës tai
sykles paþeidþia neutralumà.“ Rugsëjo 17 d. Sovietø Sàjunga ir Lietuva
apsikeitë notomis, patikinanèiomis, kad Lietuvos Respublika ir Sovietø
Sàjunga viena kitos atþvilgiu laikysis neutraliteto politikos. Taèiau kà gi
tai reiðkë, jei sprendimai buvo priimti kitur ir visiðkai kiti.
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jaunalietuviø, trockininkø, socialdemokratø, eserø, ðauliø ir kt. vadovau
janèio sàstato likvidacijos paruoðiamøjø darbø ir operatyvinës likvidacijos
planas“. Represijos prieð minimus asmenis buvo tiesiogiai susijusios su
valstybës, tarptautinës teisës subjekto, naikinimu. Po karo, 1945–1947 m.,
kasmet buvo ávykdoma po keletà lokaliniø trëmimø: tai vienoje, tai kitoje
apskrityje buvo iðtremiamos partizanø, jø pagalbininkø, taip pat besi
slapstanèiøjø nuo mobilizacijos (taip pasipildydavo ir partizanø gretos)
ðeimos. Masiniø trëmimø tuo metu buvo vengiama ir dël ekonominiø
prieþasèiø – Sovietø Sàjungai po karo buvo aktualus prievoliø surinkimas.
1948 m. pastebimas politikos pasikeitimas. Vasario 21 d. Sovietø Sàjungos
Ministrø taryba priëmë nutarimà iðtremti ið Lietuvos 12,1 tûkst. ðeimø,
o po mënesio paskelbë kolchozø kûrimà. Tø paèiø metø geguþës mën.
buvo iðtremta 41 tûkst. asmenø, pabëgæ nuo tremties 8,7 tûkst. þmoniø
papildë partizanø ir besislapstanèiøjø gretas. 1949 ir 1950 metais masiniai
trëmimai buvo pakartoti. Analizuojant bylose socialinæ tremtiniø sudëtá
pastebima, kad 1948 metais pusæ tremtiniø sudarë jau ne su partizanais
susijæ asmenys, o „buoþës“ – ûkininkai; 1949 m. ðiai kategorijai priskiriama
jau 2/3 iðtremtø ðeimø, o 1951 metais taip kvalifikuojami visi iðtremtieji.
Taigi matome, kad politinis represijø motyvas pynësi su socialiniu eko
nominiu. Ðá teiginá patvirtina ir kolektyvizacijos eiga, ir tempai: 1948 m.
tebuvo sukolektyvinta 0,1 nuoðimèio ûkiø, o 1950 m. kolûkiams priklausë
jau 90 nuoðimèiø ûkiø. Tuo pat metu buvo kuriamos kolûkinës gyven
vietës, melioruojami kolûkiniai laukai, o tuo pretekstu iðdraskyta 300
tûkst. sodybø ir taip sunaikinta unikali ûkinë-parapijinë bendruomenë,
visuomet buvusi tautinio identiteto gyvoji versmë.
Apie 200 tûkst. Lietuvos gyventojø buvo ákalinta (ið jø – apie 150 tûkst.
iðveþta á lagerius Sovietø Sàjungoje), naciø okupacijos metu fiziðkai su
naikinta apie 245 tûkst. Lietuvos gyventojø (ið jø apie 200 tûkst. Lietuvos
þydø), 1941 m. sukilimo metu þuvo apie 700 savanoriø, 1944–1953 m. gin
kluotoje rezistencijoje þuvo apie 22 tûkst. partizanø, jø ryðininkø ir rëmëjø,
besitraukianti sovietø kariuomenë 1941 m. birþelio 22–26 d. nuþudë 698
asmenis. 1944 m., gráþus sovietø kariuomenei, prasidëjo vyrø mobiliza
cija – paþeidþiant tarptautinës teisës normas buvo mobilizuota apie 110
tûkst. vyrø (ið kuriø apie 25 tûkst. þuvo). Mobilizacijos pretekstu 1944 m.
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gruodþio mënesá deðimtyje valsèiø buvo sudeginti 144 ûkiai ir nuðauti
ar sudeginti 265 civiliai gyventojai (vien 1944–1945 m. NKVD kariuome
në nuþudë 12,3 tûkst. asmenø, ið kuriø 5 tûkst. buvo civiliai, suëmë 54,2
tûkst. asmenø). Norëdami iðvengti teroro, ið Lietuvos pasitraukë apie 440
tûkst. asmenø. Nuostoliu laikytini ir 110 MGB-KGB uþverbuotøjø – juk
daugeliui ið jø buvo vartojama prievarta bei ðantaþas (beje, net 3/4 agen
tø buvo pripaþinta nebendradarbiavusiais ar besistengianèiais laviruoti).
Apibendrinant nuostoliø statistikà, galima teigti, kad dviejø diktatûrø
aukomis tapo daugiau kaip 600 tûkst. þmoniø. Turime ir piniginæ mûsø
nuostoliø iðraiðkà: tai 278 mlrd. doleriø, ið kuriø – 1,849 mlrd. þala, pada
ryta vykdant genocidà ir represijas, 53,8 mlrd. – dël trëmimø ir kalinimo
gulaguose (negautos nacionalinës pajamos) ir kt.

1941–1944 metø naciø okupacijos laikotarpiui bûdinga pogrindiniø
organizacijø gausa, tam tikros pasiprieðinimo kultûros kristalizacija, kryp
èiø bei formø paieðka. Pogrindiniø organizacijø nariai bei pavieniai þmo
nës raðë okupacinei valdþiai, reiðkë protestus dël nusikalstamø veiksmø
Lietuvos gyventojø, tarp jø ir þydø tautybës, atþvilgiu. Paprastai po to
buvo vykdomos represijos – Lietuviø antinacinës rezistencijos buvusiø
politiniø kaliniø sàjungos martirologijos skyrius 1947 metais Augsburge
leistame „Þiburiø“ savaitraðtyje (Nr. 34) paskelbë duomenis, kad 103 naciø
kalëjimus perëjo 29,5 tûkst. lietuviø.
Svarbiausia tuomet veikusio pogrindþio uþduotis buvo boikotuoti
okupacinës valdþios ketinimus átraukti lietuvius á jiems svetimos politi
kos ir karo sûkurius. 1943 metø pabaigoje ákurtas Vyriausiasis Lietuvos
iðlaisvinimo komitetas turëjo ið esmës apibendrinti rezistencinæ patirtá,
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1940 metais Lietuva kaip valstybë nepasiprieðino okupacijai ir tai
tapo stimulu kurtis pogrindinëms organizacijoms bei organizuoti pa
siprieðinimà „ið apaèios“, kitaip tariant, ëmë reikðtis tautinë valia bei
apsisprendimas per individø apsisprendimà. Tad jau pirmosios sovietø
okupacijos laikotarpiu buvo prieðinamasi bene visomis galimomis for
momis: nuo pasyvaus pasiprieðinimo – valdþios sprendimø bei veiksmø
boikoto – iki aktyviø pogrindþio organizacijø ir 1941 m. birþelio mënesá
ávykusio sukilimo, kurio dëka buvo sukurta ir 6 savaites veikë Lietuvos
Laikinoji Vyriausybë.

suformuluoti tolesnës veiklos formas bei kryptis. Deja, iki 1944 m. balan
dþio–geguþës mën. realiai veikusi organizacija ðiø uþduoèiø neávykdë
(gerokai didesná vaidmená pasiprieðinimo istorijoje VLIK’as atliko atsi
kûræs 1945 m. Vokietijoje, 1955 m. persikëlæs á JAV).
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Artëjant prie Lietuvos rusø–vokieèiø fronto linijai, buvo svarstoma
svarbiausia problema: prieðintis ginklu Raudonajai armijai ar ne. Buvo
bijomasi, kad „pasiprieðinus bolðevikai gali be atodairos iðnaikinti lietuviø
tautà“. Taèiau 1940–1941 m. patirtis rodë, kad nesiprieðinimas nëra tautos
iðlikimo garantas. Dauguma pogrindþio organizacijø konstatavo, kad
„pasiprieðinimas turës laikyti Lietuvos klausimà tarptautinëje plotmëje“
(Lietuvos laisvës kovotojø sàjunga, 1944 05 12, Pro memoria).
Viena masiðkiausiø ir geriausiai organizuotø pogrindiniø organiza
cijø – Lietuvos laisvës armija (LLA) teigë, kad palankiausias momentas
pasiprieðinti yra Raudonajai armijai áþengiant á Lietuvos teritorijà ir kad
tik buvus ginkluotam pasiprieðinimui bûsimosiose tarptautinëse de
rybose bus galima kelti Lietuvos valstybingumo atkûrimo klausimà. Ði
organizacija suformavo ðtabus ir uþdraudë savo nariams trauktis ið Lie
tuvos, kaupë ginklus, pasiþymëjo organizuotumu, buvo numaèiusi kovos
strategijà ir taktikà. Nors LLA vadovybë greitai buvo sunaikinta, taèiau
daugelis partizanø daliniø ilgai vadovavosi ðios organizacijos sukurtais
norminiais dokumentais ir iðlaikë numatytà organizacinæ struktûrà – apy
gardas bei rinktines, partizanø dalinius bei organizuotà juos remianèiø
gyventojø tinklà.
Represijos paskatino partizanø bûriø kûrimàsi. Kol nebuvo pasibaigæs
Antrasis pasaulinis karas, partizanai turëjo vilèiø, kad Vakarø valstybës
stengsis ágyvendinti Atlanto chartijos principus ir tarptautinëse derybose
diplomatiniu keliu pareikalaus Sovietø Sàjungos pasitraukti ið okupuotø
kraðtø. Juo labiau kad dar 1940 m. JAV valstybës sekretorius pareiðkë, jog
JAV nepripaþásta Lietuvos inkorporavimo á Sovietø Sàjungà. Todël parti
zanø veiksmai buvo nukreipti naikinti okupacinës valdþios administra
ciniø organø ir kolaborantø. Partizanai puldinëjo maþesnius miestelius,
iðlaisvindavo suimtuosius, sunaikindavo prievoliø þiniaraðèius, neleisdavo
valsèiuose sukurti ir átvirtinti sovietinës valdþios, gelbëdavo mobilizuo
tuosius. Partizanai nekliudë reguliariems Raudonosios armijos daliniams
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þygiuoti per Lietuvos teritorijà fronto link. Laukdamas Vokietijos kapitu
liacijos, Pietø Lietuvos partizanø pajëgoms vadovavæs pulkininkas leite
nantas Juozas Vitkus-Kazimieraitis ásakë pristabdyti kovines operacijas
ir laukti diplomatinio Lietuvos klausimo sprendimo. Tokiø vilèiø teikë
1945 m. kovo 3 d. JAV valstybës sekretoriaus pakartotas patvirtinimas,
kad JAV tebelaiko Baltijos kraðtus nepriklausomomis valstybëmis. Be to,
uþ poros mënesiø prasidëjusioje San Francisko konferencijoje Vakarø
valstybës pasiprieðino Sovietø Sàjungos norui á Jungtiniø Tautø Organi
zacijà kaip savarankiðkà teisiná subjektà pilnateise nare priimti Lietuvos
sovietø socialistinæ respublikà.

Taigi partizanø strategijoje iðryðkëjo dvi pagrindinës kryptys: pir
ma – nuolat priminti laisvajam pasauliui, kad Lietuva yra okupuota, ir
antra – ruoðtis galimam karui, kurá, buvo tikimasi, pradës Vakarø valstybës,
naudodamosi tuo, kad Sovietø Sàjunga tebëra nualinta karo su Vokietija.
Pirmàjà uþduotá pogrindis vykdë siøsdamas nuolat veikianèiai keturiø
didþiøjø valstybiø Uþsienio reikalø ministrø tarybai memorandumus
ir informacijà apie Lietuvoje vykdomà genocidà. Èia ypaè pasiþymëjo
partizanø vadas Juozas Lukða-Skirmantas, du kartus perëjæs „geleþinæ
uþdangà“ ir 1947 m. pabaigoje perdavæs Vakarams partizanø surinktà
informacijà apie okupantø terorà, taip pat laiðkà ðventajam Tëvui popie
þiui Pijui XII ir 1948 m. perëjæs sienà á Lenkijà, taip pat Jurgis Krikðèiû
nas-Rimvydas, pristatæs papildomø duomenø apie partizanø junginiø
centralizacijà. Tuo buvo siekiama laisvajame pasaulyje átvirtinti Lietuvos
Respublikos inkorporavimo á Sovietø Sàjungà nepripaþinimo politikà.
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Taèiau Vokietija kapituliavo ir Potsdamo konferencijoje Baltijos krað
tø klausimas nebuvo keliamas, o Vakarai, nuolaidþiaudami sovietams,
atidavë jiems Karaliauèiaus kraðtà. Komentuodamas ðá faktà, J. VitkusKazimieraitis konstatavo, kad „mûsø kraðto likimo klausimà (…) vis
dar teko atidëti kitam, vëlesniam laikui“. Prasidëjusi buvusiø Antrojo
pasaulinio karo sàjungininkiø konfrontacija þadino mintá apie galimà
kariná konfliktà tarp Vakarø valstybiø ir Sovietø Sàjungos. Tai patvirtino
ir 1945 m. spalio mënesá JAV prezidento Harry Trumano suformuluota
JAV uþsienio politikos doktrina, skelbianti, kad svetimos jëgos primesta
vyriausybë yra neteisëta.
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1948 m. uþsienyje veikiantis VLIK’as konstatavo, kad pirmas uþdavinys
yra ávykdytas, taèiau þinome, kad Australija net aðtuntajame deðimtme
tyje bandë perþiûrëti ðià politinæ linijà.
Antràjà uþduotá partizanai vykdë stiprindami pogrindþio organi
zacijà ir ruoðdamiesi ginkluotam sukilimui, kuris galëjo bûti sëkmingas
tik susiklosèius palankioms iðorinëms sàlygoms. Nuo 1946 m. prasidëjo
intensyvus bendros visai Lietuvai partizanø vyriausiosios vadovybës kû
rimas, bendrø norminiø dokumentø ir statutø sudarymas, buvo ávestos
kariðkos uniformos ir skiriamieji þenklai, t. y. partizanø daliniai tapo tikra
pogrindine Lietuvos kariuomene. Buvo pakeista taktika: dideli junginiai
iðsiskirstë maþesniais bûriais, pradëjo vengti atvirø kautyniø su NKVD
kariuomene (1946 m. Lietuvoje buvo dislokuota per 60 tûkst. sovietø
kareiviø), sustiprinta konspiracija, uþmegzti ryðiai su visomis partizanø
apygardomis (kuriø nuo 1948 m. buvo 9). Partizanø skaièius sumaþëjo iki
keleto tûkstanèiø (pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, besislapstantys
nuo mobilizacijos vyrai legalizavosi), jie jau nebekontroliavo viso Lietuvos
kaimo, o pagrindiniu bûstu tapo poþeminë slëptuvë. Taèiau partizaninio
karo taktika lëmë tai, kad 1946–1948 m. Lietuvoje vyko maþdaug lygus
karas ir abiejø pusiø þuvusiøjø skaièius buvo panaðus.
1948 m. Sovietø Sàjungos politika darësi vis agresyvesnë. Vasario
mën. ávyko komunistinis perversmas Èekoslovakijoje, o geguþæ Sovietø
Sàjunga pradëjo Berlyno vakariniø sektoriø blokadà. Atrodë, kad Sovie
tø Sàjunga pati gali pradëti agresijà Europoje. Tokiø ávykiø akivaizdoje
partizanai koregavo savo veiklos uþdavinius. 1948 m. Lietuvoje buvo
dar apie 2 tûkst. partizanø, veikë visos organizacinës struktûros. Jiems
teko pasirûpinti pabëgëliais ir tremtiniais. Besislapstanèiuosius buvo
stengiamasi aprûpinti fiktyviais dokumentais, partizanø ðtabuose buvo
ákurti tremtiniø ðalpos skyriai. Visomis priemonëmis – ir propagandos, ir
karinëmis – buvo prieðinamasi kolûkiø kûrimui ir vienkiemiø griovimui.
Buvo stengiamasi sukliudyti negráþtamiems pokyèiams Lietuvos kaime,
kad atkûrus nepriklausomybæ bûtø lengviau atkurti buvusius ûkinius
santykius ir privaèià nuosavybæ.
Taèiau svarbiausias uþdavinys buvo pasiruoðti galimam sukilimui ir
valstybingumo atkûrimui. 1949 m. pavasará kaip atsakas á Sovietø Sàjun
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gos agresyvià politikà susikûrë Ðiaurës Atlanto karinis blokas (NATO) ir
Europos Taryba. Tai skatino partizanø vadovybæ bûti pasiruoðusià esant
palankiai tarptautinei situacijai mobilizuoti gyventojus, organizuoti sukili
mà, perimti kraðto valdymà bei sienø kontrolæ, formuoti civilinius valdþios
organus ir uþmegzti kontaktus su Vakarø valstybiø kariuomeniø daliniais.
Kaip tik 1949 m. vasario mënesá pavyko visas partizanø apygardas sujungti
á vienà pasiprieðinimo organizacijà – Lietuvos Laisvës Kovos Sàjûdá (LLKS)
ir sudaryti vyriausiàjà vadovybæ. Vasario 16 d. visø Lietuvos regionø par
tizanø vadø suvaþiavime buvo paskelbta politinë deklaracija, konstatuo
janti, kad Lietuvoje nuo 1940 m. yra karo padëtis, o aukðèiausioji politinë
ir karinë valdþia yra LLKS Taryba. Tarybos prezidiumo pirmininku buvo
iðrinktas Jonas Þemaitis. Buvo pakoreguoti LLKS strateginiai uþdaviniai.

Trëmimai ir kolektyvizacija pakirto laisvës kovotojø socialinæ bazæ,
o èekistø provokacijos ir karinës akcijos retino partizanø gretas. 1950 m.
birþelio 25 d. prasidëjus karui Korëjoje, LLKS rengë operatyvinius nuro
dymus, kaip reikëtø veikti karo metu. Atsiþvelgdami á realybæ, partizanai
konstatavo, kad jie vykdys vyrø mobilizacijà tik tuo atveju, jei bus tiki
mybë greitai susijungti su Vakarø valstybiø ginkluotosiomis pajëgomis.
Kitu atveju buvo patarta vyrams eiti á sovietø kariuomenæ, nes ilgà laikà
iðsislapstyti bûtø neámanoma.
Iki pat partizaninio karo saulëlydþio 1953 m. LLKS stengësi iðlaikyti
nesuardytà ðtabø ir ryðiø sistemà. Paskutiniai partizanai net iki 1959 m.
leido spaudà, kruopðèiai tvarkë dokumentus ir kaupë archyvus.
Pasibaigus partizanø karui bei mirus Stalinui, ginkluota kova trans
formavosi á pogrindiná pasiprieðinimà, o vëliau – á disidentiná judëjimà.
Keitësi pasiprieðinimo prioritetai: nuo valstybës bei jos formø tæstinumo
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Okupacijai uþsitæsus, vis svarbesnis tapo visuomenës dvasiniø orien
tyrø iðsaugojimas. Nors ir iki 1949 m. visuose partizanø ðtabuose buvo
visuomeninë dalis, o dauguma rinktiniø ir visos apygardos leido savo
laikraðèius, taèiau po 1949 m. partizanø spaudos leidyba ypaè suaktyvë
jo. Partizaninio karo metu ið viso iðëjo beveik 80 pavadinimø periodiniø
ir neperiodiniø spaudos leidiniø, o kai kuriø ið jø tiraþas siekë 5–6 tûkst.
egzemplioriø. Ir visa tai vyko poþeminiuose bunkeriuose, kuriuos ap
supus, nenorëdami pasiduoti gyvi, spaudos leidëjai susisprogdindavo.
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buvo pereita prie tautos iðlikimo problemø, nuo sovietinës santvarkos
neigimo – prie ðios santvarkos deklaruotos demokratijos reikalavimo ir
þmogaus teisiø gynimo.
Skelbdami atkuriamà Lietuvos valstybæ supratome, kad laukia daugy
bë problemø, susijusiø su okupacijø pasekmiø likvidavimu tiek politikoje,
tiek ekonomikoje, tiek mûsø sielose. Visa tai vadiname desovietizacijos
procesu. Lëtai, taèiau pakankamai sistemingai suvedame sàskaitas su
okupacijos liekanomis: priimtas visas kompleksas ástatymø ávertinant
kovojusius uþ laisvæ ir nukentëjusius, pagal iðgales remiamos aukos ir
ávardijami budeliai bei kolaborantai. Lietuvos Respublikos generalinëje
prokuratûroje bei teritorinëse prokuratûrose iki ðiol iðkeltos 75 baudþia
mosios bylos dël genocido ir karo nusikaltimø, ávykdytø naciø bei sovietø
okupacijos metais Lietuvos teritorijoje. Á teismà perduotos 7 bylos, kuriose
baudþiamojon atsakomybën patraukta 10 asmenø. Lietuvos Respublikos
baudþiamajame kodekse atsirado pataisø – á karo nusikaltimø skirsná ára
ðyti trëmimai (18 skirsnis, 333 straipsnis); 71 straipsnyje iðplësta genocido
sàvoka numatant, kad genocidu laikomi veiksmai, kai þmonës naikina
mi pagal priklausymà ne tik nacionalinei, etninei, rasinei, religinei, bet
ir socialinei ar politinei grupei. Kadangi èia kalbame apie tarptautinës
teisës normas, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo
principà, kad valstybë konvencijos ar sutarties dalyvë privalo uþtikrinti
ðiø tarptautiniø teisës aktø normø taikymà vidaus teisinëje sistemoje, ta
èiau konkreèius jø taikymo bûdus ir formas nustato Lietuvos Respublikos
ástatymai. Kitaip tariant, vykdydama desovietizacijos procesà, spræsdama
klausimus, susijusius su tarptautine teise ar jos nebuvimu prieð 60 metø,
Lietuva priversta savarankiðkai, tik savo teritorijoje vartoti pakoreguotà,
tarptautiniuose dokumentuose priimtà genocido bei karo nusikaltimø api
brëþimà. Taèiau vargu ar tai yra optimalus variantas ta prasme, kad mûsø
ástatymuose priimtos nuostatos yra neprivalomos bei visiðkai pamatuotai
ignoruojamos kitø valstybiø. Pavyzdþiui, reikalaujant ið Rusijos Federaci
jos iðduoti Lietuvai genocidu kaltinamà P. Raslanà, dalyvavusá 76 kaliniø
nukankinime atsakoma, kad kaltinimas genocidu ðiuo atveju neatitinka
tarptautinës teisës nuostatø – asmenys buvo nuþudyti politiniais motyvais.
Trumpai paþvelgæ á istorijà þinome, kad svarstant genocido apibrëþimà
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Jau turime patirtá, kai neþiûrint nieko savo problemas turime spræsti
patys, ir tai darome. Siekiant atkreipti dëmesá á mûsø istorijà, iðsiaiðkinti
patiems ir pateikti tarptautinei bendrijai, Baltijos kraðtuose ákurtos tarp
tautinës komisijos naciø bei sovietø nusikaltimams ávertinti. Lietuvos
komisijos pirmajame dokumente akcentuota, kad visa tai, apie kà bus
kalbama bei kokios temos bus nagrinëjamos, yra Molotovo–Ribbentropo
pakto pasekmës.
Baigdama norëèiau pasakyti: vargu ar galima kalbëti apie ðiø pasek
miø likvidavimà, kol tarptautinëje teisëje neávertinti ir neapibrëþti Sovietø
Sàjungos nusikaltimai okupuotose ðalyse. O siekdamos tokio ávertinimo
Baltijos valstybës turi bûti kaip „Baltijos kelyje“ – ir tada tai, kas atrodo
neámanoma, taps kûnu.
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Niurnbergo proceso metu tik Sovietø Sàjungos dëka ten nepateko politinis
bei socialinis naikinimo kriterijus. Kaip teigia W. Lakiuras, Strateginiø ir
tarptautiniø studijø centro Vaðingtone Tarptautiniø tyrimø tarybos pirmi
ninkas, komunistø politika po 1941 m. birþelio 21 d. sutapo su okupuotø
ðaliø nacionaliniais interesais ir komunistai tuo puikiai pasinaudojo. Þais
dama tuo Europoje, iðsikovodama pozicijas tarptautinëse konferencijose,
pagaliau ir rengdama minëtus dokumentus, Sovietø Sàjunga uþkirto kelià
tarptautinei bendruomenei kada nors kaip nors ávertinti tai, kas dëjosi ne
tik okupuotose valstybëse, bet ir joje paèioje. Kita vertus, toks vertinimas
neabejotinai sukeltø tam tikrà politiná ðurmulá, kuris vargu ar galëtø bûti
patogus pragmatiðkiesiems Vakarø politikams. Juk net Prancûzijoje iðleista
„Juodoji komunizmo knyga“ netapo impulsu tarptautiniu lygiu pradëti
kalbëti ir vertinti komunizmo, kaip nusikalstamos ideologijos, bei Sovie
tø Sàjungos, tos ideologijos pagrindu vykdþiusios nusikaltimus. Kuriant
tarptautiná tribunolà Romoje, klausimas dël genocido sàvokos iðplëtimo
buvo paliestas, taèiau á rengiamus dokumentus nepateko.

HEINRICHS STRODS
Latvijos universiteto profesorius
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Gerbiamasis pirmininke, ponios ir ponai!
Rudasis totalitarinis reþimas ir raudonasis totalitarinis reþimas bei pa
lyginamosios ðiø reþimø studijos gali bûti atspirties taðkas atskleidþiant
abiejø reþimø Europoje kriminaliná pobûdá. Visø pirma Baltijos ðalys yra
tokioje vietoje, kuri yra tarsi kryþkelë, ir ðie du reþimai perëjo ið Rytø á
Vakarus ir atvirkðèiai. Raudonasis reþimas ëjo á Vakarus, o rudasis – á Rytus
laikydami, kad uþkariauti ðiuos regionus – jø pareiga. Baltijos ðalys bu
vo traktuojamos kaip geros teritorijos, tiltas, jungiantis Rytus ir Vakarus.
Genocidas, kurá vykdë ðie du reþimai, vyko ir per karðtàjá tikràjá karà, ir
per ðaltàjá karà. Tuo metu labai daug Vakarø jëgø në kiek neabejojo, kad
ðios ðalys priklausë totalitarinëms formuotëms. Tie totalitariniai reþimai
XX a. „iðvadavo“ Baltijos ðalis keturis kartus, ir tas „iðvadavimas“ vyko su
ginklu rankose. Tai reiðkia, kad kai Hitlerio kariuomenë artëjo prie terito
rijos apie 150 tûkst. þmoniø pabëgo, ið jø buvo 20 tûkst. þydø. Kai Stalino
kariuomenë artëjo prie Latvijos, apie 3 tûkst. Latvijos gyventojø pabëgo
á Vakarus ir daug jø ten pasiliko. Genocidas, kurá vykdë tie du reþimai,
sukëlë pokyèiø bendroje valstybës struktûroje. Þmonës bendradarbiau
davo su abiem reþimais. Buvo bendradarbiavusiø su naciais, buvo ben
dradarbiavusiø su sovietais.
Tarp tø dviejø reþimø vyko karas ir 1941, ir 1944 m., taip pat 1956 m.
Norëèiau paminëti, kad 1954–1956 m. laikotarpiu, kai vyko aktyvus par
tizanø karas, jame dalyvavo apie 20 tûkst. þmoniø ir apie 80 tûkst. buvo
jø rëmëjø. Apie 600 tûkst. þmoniø buvo iðþudyta. Tai yra kur kas daugiau
negu per Latvijos iðsivadavimo karà, kuris vyko 1919–1920 m. Taip pat
reikëtø paþymëti, kad partizaninis pasiprieðinimas Latvijoje dar labiau
sustiprino genocido politikà. Pagal Ost generaliná planà, buvo numatyta,
kad naciai Latvijoje dislokuos 155 tûkst. kariø. Tai yra kur kas daugiau,
negu planavo komunistai. Be to, norëèiau pasakyti, kad vokieèiø koncen
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tracijos stovyklose apie 110 tûkst. þmoniø buvo iðþudyta, ið jø 50% buvo
þydai. Èia buvo akcentuota, kad buvo naikinami þydai, bet ið tikrøjø
þuvo kur kas daugiau civiliø negu vien þydø. Vokietijos koncentracijos
stovyklose buvo apie 3 tûkst. latviø.
Að nepateiksiu skaièiø apie komunistø reþimo rezultatus, nes neturiu
laiko, bet nuo jo nukentëjo treèdalis Latvijos gyventojø. Kai bandysime
sukurti paminklà genocido aukoms atminti, tai atsiþvelgsime á tà skaièiø.
Atsiþvelgsime á tai, kad per tà okupacijà nukentëjo treèdalis Latvijos gy
ventojø. Be atviro genocido, buvo vykdomas uþslëptas genocidas. Buvo
vykdoma vadinamoji pramonës industrializacija, kai buvo ásteigtos milþi
niðkos pramonës ámonës ir todël Latvijos teritorijoje buvo apgyvendinta
apie milijonà imigrantø.

Mes daþnai ávairius veiksmus vertiname vienpusiðkai. Taèiau að ma
nau, kad turëtume palyginti, kas buvo bendra rudajam ir raudonajam
reþimui ir kokie buvo jø skirtumai. Pirmasis – prieðo dehumanizavimas.
Tai reiðkia, kad jûs prieðà turite tiek paþeminti, kaip kad buvo daroma su
þydais ar klasiniais prieðais, tiek pasmerkti, kad aplinkiniai pradëtø norëti
já naikinti. Abu reþimai norëjo suformuoti tokià visuomenës nuomonæ,
kad kai kurie þmonës turi bûti, nusipelno bûti naikinami per tam tikrà
valdymà. Tai bûdinga ir rudajam, ir raudonajam genocidui. Abu reþimai
turëjo tam tikras politines partijas, kurios ir vadovavo. Mes galime kalbëti
apie KGB kaip komunistø partijà, kuri buvo finansuojama ið Maskvos, ir
nacius. 1946–1947 m. Latvijos komunistø partija ið Maskvos gavo apie 95
tûkst. visø pajamø. O septintajame deðimtmetyje, kai pradëjo funkcio
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Ðiai konferencijai norëèiau pasiûlyti, kad reikia aptarti problemà, ar
mes neturëtume ðio laikotarpio, kai Baltijos ðalys iðsivadavo ið komuniz
mo, pavadinti postkolonijiniu laikotarpiu. Nes yra visi poþymiai, bûdingi
postkolonijiniam laikotarpiui. Jeigu mes taip nemanysime, tai susidursime
su daug problemø. Mes tas problemas turim kelti kaip postkolonijines pro
blemas ir kreiptis á teismà, vartodami ðá terminà. Norëèiau pasakyti, kad
septyniuose didþiausiuose Latvijos miestuose 1989 m. buvo tik 30–40%
etniniø latviø. Að kalbu apie septynis didþiausius Latvijos miestus. O
paèioje Rygoje tas imigrantø skaièius sudarë daugiau negu 50%. Tai ir
yra postkolonijizmas.
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nuoti spaudos centras, Latvijos komunistø partija ið Maskvos gavo apie
50% visø pajamø. Ið tikrøjø tai buvo svetimos Latvijai organizacijos, ne
mûsø organizacijos. Be to, abiejuose reþimuose – ir faðistø, ir komunis
tø – tuo metu dirbo vadinamieji teismai. Vadinamosios „trojkos“, kariniai
tribunolai. Jie ið esmës be jokiø teismø posëdþiø suðaudydavo þmones.
Visai neseniai gavome dokumentø, kuriuose pateikiami duomenys, kiek
þmoniø buvo suðaudyta, areðtuota, ir pateikiami bendri duomenys. Susi
darëm labai ádomø vaizdà, kas vyko tuo metu. Manau, kad tuos skaièius
reikia pateikti per internetà.
Ir rudasis, ir raudonasis totalitariniai reþimai buvo sukurti paèiø ak
tyviausiø þmoniø naikinimui, þmoniø, kurie turëjo patriotiniø jausmø ir
kurie buvo aktyvûs. Ne apskritai gyventojø, bet, kaip jau sakiau, tø tautø
atstovø, kurie sudarë geriausià genetinio fondo dalá. Naciai tam turëjo
specialø terminà Enthauptung, kuris reiðkia „virðûniø paðalinimas, galvø
paðalinimas“. Vadinasi, ið tautø buvo atimtos smegenys, atimtos galvos.
Ði politika buvo vykdoma ir naciø, ir komunistø valdþiø ir jos rëmësi
savo pirmtakais. Èia norëèiau paminëti Viljamà IV ir Petrà I. Jie ið esmës
pradëjo tai, kà vëliau pratæsë faðizmas ir komunizmas.
Reikëtø padaryti iðvadà, kad genocidas ir kolonizacija, kurià vykdë
komunistai, buvo sëkmingesni tuose regionuose, kur gimimø skaièius
buvo maþesnis. Tà patá galima pasakyti apie Estijà ir Lietuvà. Taèiau yra
tam tikrø prieþasèiø, dël kuriø ðie skaièiai gali ðiek tiek skirtis. Latvijos
gyventojø skaièius po komunistø okupacijos pasiekë XIX a. vidurio gy
ventojø skaièiaus lygá. Tai rodo, kad komunistø reþimas mus gràþino atgal
visu amþiumi. Reikia dar kartà paþymëti, kad Latvija prarado dvi tradici
nes istorines maþumas – þydus ir vokieèius, kurie jau gyveno kaip mûsø
valstybës maþumos ir atliko labai svarbø vaidmená Latvijos gyvenime.
Baigdamas norëèiau pasakyti, kad Baltijos ðalys, áskaitant Latvijà,
iðgyveno daug okupantø, daug ásiverþëliø. Að jø nevardysiu, taèiau ðie
du okupantai buvo patys baisiausi Baltijos ðaliø istorijoje, nes jie norëjo
sunaikinti lietuvius, latvius ir estus. Aèiû.
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IRENA VEISAITË
Atviros Lietuvos fondo valdybos pirmininkë

Þydø tautos genocidas ir pasiprieðinimo kova
Nors prabëgo jau 60 metø nuo Molotovo–Ribbentropo pakto ir jo slaptøjø
protokolø pasiraðymo, bet viso to pasekmës tiek sudëtingos ir tragiðkos,
kad iki ðiolei yra sunku jas iki galo suvokti, o tuo labiau iðspræsti ir poli
tine, ir moraline prasme.

Dialogas vyksta sunkiai. Já blokuoja stipriai þmoniø ir tautø sàmonë
je ásirëþæ stereotipai. Pavyzdþiui, nemaþa lietuviø dalis tvirtina, kad visi
þydai iðdavikai, Lietuvos prieðai, komunistai ir todël juos Lietuvoje iðtiko
pelnyta jø paèiø iðprovokuota bausmë, o nemaþa dalis þydø ásitikinæ, kad
visi lietuviai yra antisemitai, þydðaudþiai, todël negali bûti jiems atleista.
Abi pusës grindþia stereotipais, ir dialogas neiðvengiamai atsiduria
aklavietëje. Teisingai yra pasakæs lietuviø istorikas ið JAV Saulius Suþie
dëlis, kad konceptualus þydas neturi nieko bendra su gyvu þmogumi, o
ásivaizduotas lietuvis – su realiu lietuviu. Ginèai apie kaltes nedidina su
sidomëjimo paèiu holokausto procesu Lietuvoje. Kaltinimai provokuoja
savigynà, agresyvumas gimdo agresyvumà.
Savo neiðvengiamai trumpame praneðime bandysiu ne tiek analizuoti
istorinius faktus, kiek jø suvokimà, t. y. tai, kaip lietuviai ir þydai ðiandien
vertina 50 metø senumo tragedijà, ávykusià jø tëvynëje.
Norëèiau ið karto áspëti gerbiamàjà auditorijà, kad nesu istorikë, o esu
filologë ir teatrologë. Teisæ kalbëti man suteikia gal tik ta aplinkybë, kad
buvau ávykiø liudininkë. Esu Lietuvos þydë, mano motina buvo sulaikyta
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Viena ið itin skaudþiø pasekmiø yra ir susikomplikavæ lietuviø ir þydø
santykiai. Pagrindinë to prieþastis – dviejø okupacijø metu ávykusi abiejø,
pabrëþiu, abiejø tautø tragedija, jos suvokimas ir vertinimas. Ypaè menkai
Lietuvoje yra tyrinëtas holokaustas. Palikta didelë erdvë ideologizuotai
ir politizuotai interpretacijai.

pirmosiomis karo dienomis ir nukankinta turbût VII forte Kaune, mano
dëdë þuvo garsiame „Lietûkio“ garaþe. Að myliu savo gimtinæ, visà gy
venimà bandau suprasti, kaip visa tai galëjo atsitikti, kodël ávyko ta baisi
ir lietuviø, ir þydø tautø tragedija mano tëvynëje ir visoje civilizuotoje
Europoje. Todël ir ryþtuosi kalbëti.
Bûdama teatrologë, bandau paþvelgti á tà sunkø ir lemtingà XX a.
Lietuvos istorijos laikotarpá per tragedijos þanro prizmæ.
Tragedijos prologas – tai Molotovo–Ribbentropo pakto ir jo slaptøjø
protokolø pasiraðymas.
Pirmas tragedijos veiksmas – tai pirmoji sovietø okupacija, ávykusi
1940–1941 m.
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Ðioje tragedijoje yra dvi kulminacijos. Pirmoji kulminacija – tai hit
lerinë okupacija (1941–1944) ir tuo metu ávykæs Lietuvos pilieèiø þydø
holokaustas.
Antroji kulminacija – tai antroji sovietø okupacija (1944–1990) ir tuo
metu didvyriðka lietuviø tautos rezistencija ir jos tragiðkos pasekmës.
Tragedijos epilogas vyksta ðiandien. Jis prasidëjo kartu su Nepriklau
somybe ir dar neturi pabaigos.
Tragedijos iðgyvenimas visada yra susijæs su katarsiu. Tikiuosi, kad
jo sulauksime.
Kiek smulkiau apie tragedijos veiksmus.
Pirmas tragedijos veiksmas – 1940–1941 metø sovietø okupacija. Vyko
Lietuvos valstybingumo naikinimas.
Tûkstanèiai Lietuvos pilieèiø, pabrëþiu, Lietuvos pilieèiø, nepriklau
somai nuo jø tautybës buvo suimta, iðtremta á Sibirà. 1941 m. birþelio
14–19 dienomis vykdyta deportacija sukrëtë visà kraðtà. Plaèiai ir teisëtai
kalbama, kiek tais metais nukentëjo lietuviø tauta, bet vis dar labai retai
suvokiama, kad pirmojo veiksmo metu nukentëjo ir nemaþai þydø, jø
religinis ir kultûrinis gyvenimas. Buvo uþdarytos visos þydø religinës
mokyklos, gimnazijos hebrajø kalba, daugelis organizacijø, ypaè sionis
tinës pakraipos, jø lyderiai sukiðti á kalëjimus.
O kai 1941 m. birþelio 14 d. prasidëjo deportacija, tai etniniø þydø
buvo iðveþta net santykinai daugiau negu etniniø lietuviø. Tik paradok
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sas yra tas, kad daugeliui þydø Sibiras dar teikë nors ir silpnà, bet iðsigel
bëjimo viltá, o iðvengæs trëmimo þydas Lietuvoje buvo pasmerktas þûti.
Beje, pirmame veiksme sovietinio teroro vykdytojø buvo ir þydø, ir
lietuviø. Ir vieni, ir kiti nusiþengë Lietuvos valstybingumui. Deja, faktai
ir realûs skaièiai nenugali stereotipø. Mitai yra iki ðiolei galingesni uþ
faktus. Tai atsispindëjo ir parodoje Nacionaliniame etnografiniame mu
ziejuje – tremtiniø ekspozicijoje nëra në vienos þydø ðeimos… (Plg. su
IX forto H. Perelðteino ekspozicija).
Antras tragedijos veiksmas vyko jau hitlerinës okupacijos metais. Já
galima sieti su Lietuvos þydø tragedijos kulminacija. Nors ne tik.

Tai yra faktai. Ir galima be galo ginèytis dël skaièiø, pvz., kiek Lietu
vos pilieèiø buvo iðtremta á Sibirà, kiek tarp jø buvo þydø, kiek lietuviø
dalyvavo ðaudymuose; ar þuvo 90, ar 94, ar 96% Lietuvos þydø arba kiek
þydø tautybës þmoniø dirbo sovietinio saugumo organuose, kiek aukðtus
postus ëjo komunistø partijos gretose. Nors skaièiai visada svarbûs, bet jie
nekeièia esmës. O esmë ta, kad nacistai pavertë Lietuvà þydø naikinimo
poligonu. Èia buvo padaryti pirmieji þingsniai á vadinamàjá final solution.
Vokieèiø istorikas Joachimas Tauberis, iðtyræs SS specialiøjø daliniø su
kurtø masiniø þudyniø modelá (kuriame, beje, lietuviai dar nedalyvavo)
Lietuvos-Vokietijos pasienio miestelyje Gargþduose jau 1941 m. birþelio
24 d., raðë: „Þudynës Gargþduose tapo savotiðku bûsimø nusikaltimø
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Nuo 1941 m. iki 1944 m. Lietuva, deja, neatgavo Nepriklausomybës,
kurios tikëjosi, bet tapo Lietuvos þydø kapinynu. Garsioji Lietuvos þy
dø bendruomenë buvo fiziðkai sunaikinta. Iðnyko iðtisa litvakø gentis
ir kultûra. Ir, deja, nenuginèijamas tas faktas, kad tose þudynëse vokie
èiams talkino, kaip mini ðtandartenfiureris Jägeris savo garsiojoje 1941 m.
gruodþio 1 d. ataskaitoje apie masines þydø þudynes Lietuvoje, „lietuviø
partizanai.“ Cituoju: „Mûsø tikslas – iðvalyti Lietuvà nuo þydø galëjo
bûti pasiektas tik dëka to, kad SS oberðturmfiureris Hamannas, be jokiø
iðlygø sutikæs su mûsø siekiais, sudarë patyrusiø vyrø „skrajojantá bûrá“
ir sugebëjo uþtikrinti Lietuvos partizanø ir atitinkamø civiliniø ástaigø
bendradarbiavimà.“ Pagal já, Lietuva jau 1941 m. gruodþio mën. pradþioje
buvo beveik laisva nuo þydø.
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prototipu <…>, kruvinu áþanginiu akordu, <…> kelias á Osvencimà
galutinai pradëtas tiesti birþelio 24 d. Gargþduose.“ Deja, sunku nuneigti
ir tà faktà, kad, bent mano turimais duomenimis, në viena oficiali Lietuvos
valstybinë ar visuomeninë institucija vieðai neprotestavo prieð Lietuvos
þydø þudymà, nors atskirø asmenø protestø bûta, o individualiø gelbë
tojø – net palyginti daug.
Lietuvos þydø sunaikinimas sutapo ir su Lietuvos valstybingumo
tragedija. Hitlerinës okupacijos metais buvo pademonstruotas visiðkas
nesiskaitymas su Nepriklausomos Lietuvos ástatymais bei nuostatomis.
Lietuvos valstybë nesugebëjo apginti savo pilieèiø ir, atrodo, rimtai net
nebandë. O moraline prasme, net lietuviø poþiûriu, hitlerinë okupacija
tam tikra prasme baisesnë uþ sovietø, nes, kaip sako prof. L. Truska, pir
mà kartà per ilgaamþæ tautos istorijà buvo suteptas lietuvio vardas. Be
abejo, sovietinës okupacijos metais þuvo daugiau etniniø lietuviø negu
hitlerinës, bet sovietinë okupacija, ypaè pokarinë, yra paþenklinta did
vyriðkos rezistencijos, kad ir kà apie jà kalbëtø, o naciai átraukë lietuvius
á þydø þudymà ir demonstravo tai visam pasauliui fotografuodami, kaip
lietuviai þydus þudo. Maèiau tai savo akimis.
Treèias tragedijos veiksmas – tai antroji sovietinë okupacija, kai savo
kulminacijà pasiekë lietuviø rezistencinë kova ir sovietinis teroras (apie tai
smulkiau kalbëjo kolegë D. Kuodytë). Þydø Lietuvoje tuo metu jau beveik
neliko, taèiau okupacinë valdþia baigë dar pirmo veiksmo metu pradëtà
þydø identiteto ir kultûros naikinimà. Keletas faktø. 1949 m. buvo uþda
rytas vienintelis þydø muziejus Vilniuje. Visos þydø knygos turëjo bûti
atiduotos á makulatûrà. (Tik Knygø rûmø direktoriaus, lietuvio Antano
Ulpio didþiulës dràsos dëka daugelis knygø ir archyvø buvo iðgelbëta.)
Sovietmeèiu masinio þydø þudymo vietos buvo uþmirðtos, apleistos, ka
pinës iðniekintos, paminklai panaudoti kaip statybinë medþiaga, garsioji
sinagoga galutinai susprogdinta. Kur ne kur pastatyti pavieniai paminklai,
skirti faðizmo aukoms apskritai, ir visada buvo pabrëþiama, kad sovietiniai
pilieèiai ið esmës buvo herojai, kovotojai, bet ne aukos.
Tokie, bendrais bruoþais imant, buvo Lietuvoje ávykusios tragedijos
apmatai ir seka.
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Kaip mums, atgavus nepriklausomybæ, o kartu ir þodþio bei minties
laisvæ ávertinti tà praeitá, kaip áveikti jos tikrai sunkias pasekmes?
Keletas pastabø apie to laikotarpio suvokimo istorijà.
Akivaizdu, kad sovietinës okupacijos metais ðio istorinio periodo
vertinimas buvo maksimaliai politizuotas, ideologizuotas ir falsifikuotas.
Holokausto tragedija buvo naudojama primityviai antifaðistinei propa
gandai, o rezistentai paskelbti banditais ir liaudies prieðais.

Lietuvos þydø sàmonëje Lietuva pavirto þydø kapinynu, o daugelis
jø kaimynø – þudikais.
Kita vertus, lietuviø emigrantai, pabëgæ nuo raudonojo teroro 1944 m.,
dar nebuvo atsigavæ nuo sovietinës okupacijos metais (1940–1941) patirto
ðoko. Jie neástengë atsikratyti nacio ir LAF’o vadovybës suformuotø ste
reotipø, kad visi þydai yra komunistai, kad jie pardavë Lietuvà sovietams
ir kad jø iðþudymas buvo kerðtas uþ ávykdytà iðdavystæ.
Taigi pirmøjø dviejø tragedijos veiksmø vertinimo stereot ipai liko
neáveikti.
Naujas Molotovo–Ribbentropo pakto pasekmiø suvokimo etapas
prasidëjo Lietuvai atgavus nepriklausomybæ 1990 metais. Èia ir prieina
me prie tragedijos epilogo.
Dedant naujos demokratinës Lietuvos pamatus, neiðvengiamai teko
naujai paþvelgti á praeitá, atkurti daugelá sovietmeèiu prarastø ir iðnie
kintø vertybiø, suvokti savo praradimø mastà ir þengti toliau. Pasirodë,
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Neprisidëjo prie gilesnio ir kritiðkesnio ðio istorinio laikotarpio suvo
kimo, deja, turëjæ þodþio laisvæ tiek lietuviø, tiek þydø emigrantai. Pasaky
èiau, net atvirkðèiai – jie dar labiau sukomplikavo situacijà. Negalima buvo
tikëtis objektyvaus ávykiø vertinimo, kol aistros dar nebuvo aprimusios, o
sukreèianèiø ávykiø prisiminimai dar neiðblësæ. Lucy Dawidowicz, garsi
ið Vilniaus kilusi JAV istorikë, savo knygoje „Holokausto skaitytojas“ („A
Holocaust reader“) raðë: „Iðgyvenusiø holokaustà þydø atmintis daþnai
iðkreipta neapykantos ir jausmingumo. Istoriniø ávykiø perspektyva
daþnai ribojama asmeninio patyrimo… Nusikaltimø vykdytojø liudiji
mai nukenèia nuo prisiminimø klastojimo, bandant iðvengti asmeninës
atsakomybës uþ ávykdytus nusikaltimus.“

kad tai nëra lengvas uþdavinys. Ir ypaè sunkiai sekësi áveikti problemà,
susijusià su þydø tragedija Lietuvoje. Norëèiau èia ið karto atskirti dvi to
klausimo plotmes.
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Oficialiuoju valstybiniu lygiu viskas nuo pat pradþiø buvo spren
dþiama nuosekliai ir aiðkiai. Sakyèiau, tuo Lietuva teigiamai iðsiskiria net
ið kitø Rytø Europos ðaliø.
Þydai yra lygiateisiai nepriklausomos Lietuvos pilieèiai. Jau 1990 m.
geguþës 8 d. buvo pasmerktas þydø genocidas Lietuvoje, o genocido
vykdytojams netaikomas senaties terminas. Aukðèiausioji Taryba rug
sëjo 23-iàjà, Vilniaus geto likvidavimo dienà, paskelbë Lietuvos þydø
genocido atminties diena, o visame kraðte tàdien iðkeliamos Lietuvos
valstybës vëliavos su gedulo kaspinu. Vienas ið pirmøjø atkurtos valsty
bës dekretø buvo sprendimas sutvarkyti ir paþymëti visas þydø kapines
ir masiniø þudyniø vietas. Vyriausybës rûpesèiu buvo pakeisti visi þydø
antkapiø akmenys, kurie sovietmeèiu buvo panaudoti statyboms. Dau
geliui gatviø sugràþinti seni pavadinimai, iðkabintos memorialinës lentos
buvusio geto teritorijoje ir t. t. Lietuvoje veikia sinagogos, ásteigta þydø
mokykla, vaikø darþelis, Valstybinis þydø muziejus. Geto bei vokieèiø
koncentracijos stovyklø kaliniai turi tas paèias teises ir privilegijas kaip
Sibiro tremtiniai. Bene visi mûsø valstybës vadovai yra jau keletà kartø
atsipraðæ uþ tuos lietuvius, kurie prisidëjo prie þydø naikinimo Lietuvo
je. Tiesa, iki ðiolei nëra iðspræstos A. Lileikio ir kitø lietuviø, deportuotø
ið JAV uþ dalyvavimà genocide, bylos. Taèiau klausimas nuolat keliamas
ir, tikiu, pagaliau bus iðspræstas. Juk ðiandien turbût niekas nenori paso
dinti devyniasdeðimtmetá A. Lileiká á kalëjimà. Svarbu, kad bûtø vieðai
pasmerktas kolaboravimas su hitlerininkais.
Taip atrodo oficiali, teisinë pusë.
Taèiau kasdienybëje, realiame gyvenime daugelio lietuviø, net ir in
teligentø sàmonëje vaizdas nëra toks paprastas ir aiðkus, susikalbëjimas,
dialogas sunkiai vyksta.
Didelá vaidmená èia vaidina, kaip jau esu minëjusi, ásisenëjæ antise
mitiniai mitai ir stereotipai, deja, daþnai galingesni uþ faktø tiesà. Lietu
voje, jei tik ámanoma, vengiama kalbëti apie holokaustà. Atrodo, kad tas
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klausimas yra tik ákyriai primetamas ið ðalies, pavyzdþiui, Wiesentalio
centro arba Vakarø spaudos. Nors V. Landsbergis jau seniai yra pasakæs,
kad tai lietuviø problema.
Mûsø istorikai dar nëra iðsamiau tyrinëjæ to klausimo. Jaunimas ap
skritai maþai kà þino apie holokaustà. Sovietinë antifaðistinë propaganda
pasiekë atvirkðtiná efektà – þmonës nebenori girdëti apie naciø þiaurumus
ir atsisako tikëti net tais faktais, kurie nekelia jokiø abejoniø.
Vis dar dominuoja – net inteligentø sàmonëje ir spaudos puslapiuo
se – dviejø genocidø teorija, kai holokaustas prieþastingumo ryðiais sie
jamas su sovietiniu teroru ir prilyginamas jam. Be abejo, aukai nesvarbu,
kokiais ideologiniais ar politiniais sumetimais ji ir jos ðeima yra naikinama,
bet norint reiðkiná suvokti reikëtø aiðkesnës diferenciacijos.
Daugelis pragaiðtingø stereotipø kyla, kaip tvirtina prof. L. Truska,
„ið neþinojimo“.

Kliûèiø dialogui ir savitarpio supratimui yra daug – visø neiðvardysi.
Ir vis dëlto dialogas jau yra prasidëjæs, á já ásitraukia vis daugiau Lietuvos
ðviesuomenës atstovø.
Kelià tam dialogui ir savitarpio supratimui kai kurie lietuviø inteli
gentai skynë jau seniai. O laðas po laðo ir akmená prataðo. Pirmasis ledus
pralauþë áþymus lietuviø disidentas, ðiuo metu Jeilio universiteto pro
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Yra ir antra psichologinë nesusikalbëjimo prieþastis. Kaip tvirtina prof.
E. Aleksandravièius, þydø tragedija neegzistuoja ar beveik neegzistuoja
dabartinëje Lietuvos kolektyvinëje atmintyje, todël ir atrodo, kad holo
kausto problema yra primetama Lietuvai ið ðalies. Kodël taip atsitiko? Ar
èia kalta þmogaus psichologija, instinktyviai skirstanti individus á „jie“
ir „mes“, kaip tvirtina Henris Bergsonas? O gal, kaip màsto ið Lenkijos
kilusi anglø raðytoja Eva Hoffman, tai yra kaina, kurià þydai moka uþ
savo separatizmà, uþ norà iðlaikyti distancijà, norà, kuris, be abejo, buvo
ir yra abipusis. „Þydø separatizmas turëjo savo kainà, – raðo ji knygoje
„Miestelis“. – Uþdarumas yra pavojingas ne tik todël, kad veda á socia
linæ izoliacijà, bet ir todël, kad sukuria savotiðkà suvokimo solipsizmà.“
Manyèiau, kad minëtas atminties selektyvumas yra ir viena ið prieþasèiø,
kodël taip vangiai vyksta A. Lileikio teismas.
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fesorius T. Venclova, 1975 m. pogrindyje apie þydø ir lietuviø santykius
paraðæs straipsná, kuris lietuviø kultûrinëje spaudoje pirmà kartà buvo
paskelbtas 1989 m. T. Venclova nebijo ávardyti kiekvieno lietuvio sàmonei
labai skausmingos tiesos: „Niekas pasaulyje neatðauks fakto, kad 1941 metø
birþelio gale lietuviai lietuviø minios akivaizdoje naikino beginklius þmo
nes, – netgi tas faktas, jog dvideðimtajame amþiuje daug tautø, gal net
visos tautos, darë kaþkà panaðaus. Ir að, bûdamas lietuvis, privalau kalbëti
apie saviðkiø kaltæ... Versti kaltæ kitoms tautoms nedera. Savo kaltes jos
paèios iðsiaiðkins. Mûsø kaltes reikia aiðkintis ir apgailëti mums… Turime
kartà visam laikui suprasti, kad þydø þudymas – tai ir mûsø þudymas,
þydø áþeidimas – tai ir mûsø áþeidimas, þydø kultûros likvidavimas – pa
sikësinimas á mûsiðkæ. …Neturime teisës sakyti, kad þydø reikalai mûsø
nelieèia. Mus lieèia bet kuris antisemitinis iðpuolis.“ (Tomas Venclova,
„Vilties formos“, V., 1991, p. 136–137).
Atsiliepdamas á diskusijà, kurià Tomo Venclovos straipsnis sukëlë ið
eivijoje, Antanas Terleckas 1978 m. paraðë straipsná „Dar kartà apie þydus
ir lietuvius“, kuriame, pasitelkdamas konkreèius faktus, paneigia stere
otipinius antisemitø argumentus, kad þydai pardavæ Lietuvà sovietams.
Jam gëda, kad kai kurie lietuviai palaikë nacius þudydami þydus. Jis raðo:
„Antisemitas – apgailëtinas niekðas, bjauri ir baili menkysta, drástanti pa
kelti rankà tik prieð silpnesnájá. Be to, jis dar ir marionetë, kurià pasaulio
galiûnai, norëdami likti „ðvarutëliai“, panaudoja patiems neðvariausiems
savo darbams. Tie, kuriems pakilo ranka prieð þydus, taip pat lengvai þu
dë ir savo tautieèius. Kiekviena tauta turi kainø ir paklydusiø aviø. Bet
nëra ir negali bûti tokio teismo pasaulyje, kuris iðdrástø teisti visà tautà.
Ir þydams nereikia mano ginamosios kalbos. Ne þydai ðaudë lietuvius,
o prieðingai – teisiama XX a. penktojo deðimtmeèio lietuviø generacija.
Lietuvos þydø iðnaikinimas – tai ir lietuviø tautos tragedija.“
Deja, turiu pripaþinti, kad tokio pobûdþio straipsniø kaip Tomo
Venclovos ir Antano Terlecko to meto lietuviø spaudoje buvo nedaug.
Ir turbût teisus JAV gyvenantis lietuviø raðytojas Algirdas Landsbergis
sakydamas, kad kai kurie jo tautieèiai mieliau atleistø lietuviams, kurie
palaikë komunistiná reþimà ir skleidë jø melà, negu Tomui Venclovai uþ
jo kritiná poþiûrá á lietuviø ir þydø santykius.
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Be abejo, Tomas Venclova ir Antanas Terleckas turi savo ðalininkø ir
Lietuvoje, ir lietuviø emigracijoje. Ir jø daugëja. Dar 1988 m. 26 lietuviø
inteligentai pasiraðë atsipraðymo laiðkà, kurá Þydø kultûros draugijos
suvaþiavime perskaitë aktorius Laimonas Noreika.
Tiesai á akis dràsiai paþvelgë ir vieðai savo mintis reiðkia tokie Lie
tuvos ðviesuomenës atstovai, raðytojai, kino reþisieriai, mokytojai: Mar
celijus Martinaitis, Laimonas Tapinas, Linas Vildþiûnas, Pranas Morkus,
Jonas Morkus, Vytautas Toleikis, Egidijus Aleksandravièius, Liudas Trus
ka, Alfredas Bumblauskas, Saulius Berþinis, Vaidotas Reivytis, Algirdas
Landsbergis, Graþina Slavënienë, Alvydas Nikþentaitis, Valentinas Bran
diðauskas ir daugelis kitø.
Nors ir lëtai, bet poþiûris á þydø katastrofà Lietuvoje keièiasi ir, saky
èiau, visais lygiais.

Prie Prezidentûros ásteigta tarptautinë komisija naciø ir sovietinio
okupacinio reþimo nusikaltimams Lietuvoje tirti. Jos direktoriumi pa
skirtas prof. Liudas Truska, jos pirmininkas yra Seimo narys Emanuelis
Zingeris.
Aukðtosiose mokyklose, ypaè Vilniuje, Kaune ir Klaipëdoje, þydø
istorija ir kultûra pradedama suvokti ir kaip Lietuvos etniniø kultûrø
sudëtinë dalis, skaitomi atitinkami kursai, rengiami seminarai ir konferen
cijos. Vilniaus universitete prieð keletà metø buvo atidarytas Judaistikos
centras, kurio veikla ðiuo metu gerokai iðplësta. 1998 ir 1999 metø vasarà
Vilniaus universitete vyko jidið kalbos kursai, á kuriuos suvaþiavo net 60
klausytojø ið viso pasaulio.
1998 m. rugsëjo mën. Vilniaus universitete vyko seminaras þydø ir lie
tuviø tarpusavio santykiø klausimais prof. Dovo Levino knygos „Trumpa
Lietuvos þydø istorija“ pagrindu. Knyga yra iðversta á lietuviø kalbà. Spalio
mën. ávyko Lietuvos katalikø akademijos, Vilniaus universiteto Istorijos
fakulteto ir Lietuvos istorijos instituto surengta konferencija „Katalikø
Baþnyèia bei lietuviø ir þydø santykiai XIX–XX a.“.
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Prezidentas Valdas Adamkus yra paskyræs specialø patarëjà þydø
klausimais, labai ðviesø þmogø, politologà, dësèiusá holokausto istorijà
JAV Indianos Fort Veino universitete, dr. Juliø Ðmulkðtá. Tai rodo ypatingà
Prezidento dëmesá ðiam klausimui.

Pastaraisiais metais leidþiama vis daugiau knygø apie holokaustà.
Lietuviðkos spaudos puslapiuose, nors ir vangiai, pradëta kelti ho
lokausto problemà, pirmiausia kaip lietuviø problemà arba, dr. Leonido
Donskio þodþiais tariant, kaip ginèà tarp lietuviø „urvinës sàmonës“ ir
liberaliosios laikysenos atstovø. Ðia prasme èia minëtini JAV leidþiamas
mënraðtis „Akiraèiai“ ir Lietuvos kultûros savaitraðèiai „7 meno dienos“ ir
„Ðiaurës Atënai“. Neseniai pasirodë tikrai pralauþiantis ledus „Sandoros“
þurnalo numeris, bylojantis, kad ir ilgai tylëjusi Baþnyèia bando iðsakyti
savo santyká su skaudþia praeitimi. Beje, apie tai radijo laidø metu jau
seniai kalba katalikø „Maþoji studija“.

Versti puslapį

Á lietuviø tautos naujos, modernios savimonës formavimà ásijungia
vis daugiau jaunesnës kartos þmoniø – istorikø, filosofø, mokytojø, þur
nalistø, reþisieriø ir kt.
Sukurta dokumentiniø filmø, nebijanèiø ávardyti tai, kas vokieèiø oku
pacijos metais ávyko Lietuvoje. Tai S. Berþinio „Sudie, Jeruzale“ (I versija –
1994 m., II versija – 1998 m.), „Tabu laisvës laikais“ (1993 m.) – filmas apie
Lietuvos teisinæ sistemà ir þydðaudþiø reabilitacijos problemà, parodytas
Vokietijos televizijoje, V. Reivyèio telefilmas katalikø programai „Tavo lai
kas“ (1997 m.). Tiems filmams sukurti reikëjo didelës dràsos ir stipraus,
labai asmeniðko to laiko istorijos iðjautimo, o turbût svarbiausia – tikros
krikðèioniðkos artimo meilës. Deja, tie filmai iki ðiol dar nebuvo vieðai
parodyti Lietuvos þiûrovams nei per TV, nei kino teatruose. Bet jie yra,
jie guli lentynose laukdami savo valandos. Ir ta valanda artëja.
Pirmas tikras lietuviø ir þydø dialogas (nereikðmingø susitikimø
buvo ir anksèiau) ávyko pernai Nidoje ir buvo puiki atsvara tai savitar
pio prieðiðkumo ir nepasitikëjimo atmosferai, kuri dël kai kuriø þydø
ekstremistø elgesio tvyrojo Vilniuje per Gaon
 o 200-øjø gimimo metiniø
minëjimà. Nidos konferencija árodë, kad dialogas ámanomas. Konferenci
joje dalyvavo istorikø ið Anglijos, Izraelio, Vokietijos ir Lietuvos (L. Truska,
S. Suþiedëlis, L. Donskis, A. Nikþentaitis, V. Vareikis, E. Sennas, Klaudija
Lukas, È. Laurinavièius ir kt.).
Dialogui ir savitarpio supratimui reikia laiko ir geros valios. Vokieti
jai prireikë trisdeðimties metø, kad bûtø áveiktas tylëjimas. Labai svarbu,
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kad jau paèioje sàmonëjimo proceso pradþioje visi dialogo dalyviai su
voktø, kad sudëtingoje ir labai skausmingoje XX amþiaus istorijoje ávyko
daugelio tautø tragedija, kad ir skirtingo masto, tarp jø ir lietuviø tautos
bei Lietuvos þydø tragedija. Tikiuosi, suprantate, kad ðiuo teiginiu að në
kiek nenoriu paneigti holokausto unikalumo, bet norëèiau, kad pasaulis
pripaþintø ir lietuviø tautos netektis, kad tragiðki to meto ávykiai bûtø
suvokiami istoriniame kontekste.
Leiskite pacituoti istoriko dr. A. Nikþentaièio Nidos konferencijoje
pasakytus þodþius: „Pagrindinës þydø ir lietuviø dialoge kliûtys ið lietuviø
pusës yra antisemitizmo apraiðkos, ið þydø – gal kalbëjimo bûdas nuolat
metant kaltinimus visai lietuviø tautai.“ Dr. Nikþentaitis siûlo bandyti
suvokti partnerio pozicijas, jo traumas, psichologiná fonà. Mano jau mi
nëta raðytoja Eva Hoffman knygoje „Miestelis“ raðo: „Jeigu mes norime
pabandyti suprasti vienas kità, turime atsiþvelgti á psichologiná ðios etninës
situacijos efektà nustatant mûsø vertinimo kriterijus.“ (p. 241).

Kai tai suvoksime, ávyks katarsis. Esame visi baisios tragedijos epilogo
dalyviai. Didele dalimi ir nuo mûsø priklauso, ar áveiksime Molotovo–Ribbentropo pakto pasekmes, ar mes ir mûsø vaikai iðgyvensime tikrà katarsá.
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Kitos iðeities nëra. Gyvename labai maþoje planetoje ir mûsø likimai
yra susipynæ. Mums bûtina suprasti vieniems kitus, jeigu nenorime, kad
holokaustas pasikartotø kad ir kitu pavidalu. Anglø poetas Johnas Don
ne’as raðë: „Niekada neklausk, kam skambina varpai, jie skambina ir tau.“

CZESÙAW BIELECKI
Lenkijos Respublikos Sejmo Uþsienio reikalø komiteto
pirmininkas

Pone Pirmininke, ponios ir ponai!
Að esu paskutinis praneðëjas, stengsiuos kalbëti kiek galima trumpiau.
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Kai prisimename tas tamsias dienas, kaip mes gyvenome, ir palygi
name, kaip mes gyvename dabar, paskutiná ðio amþiaus deðimtmetá, mes
Lenkijoje klausiame, kokia yra mûsø istorijos prasmë, kiek mûsø pamoka
gali bûti pritaikyta kiekvienai ið buvusio sovietinio bloko ðaliø.
Leiskite man pakalbëti apie tris dalykus. Pirmas dalykas. Kiek vals
tybei, patekusiai á suokalbá, kaip mus pavadino „New York Times“ kores
pondentas Varðuvoje devintajame deðimtmetyje, kiek ta pasiprieðinimo
dvasia padeda sukurti pilietinæ visuomenæ – pirma pogrindyje, paskui
pusiau teisëtai, o dar vëliau teisëtai. To laikotarpio faktai buvo labai sunkûs
Lenkijai: po Molotovo–Ribbentropo pakto 49 tûkst., vëliau net daugiau
kaip 50% mûsø teritorijos ir beveik 50% gyventojø pateko sovietams.
Mes praradome 6 mln. gyventojø, tarp jø daugiau negu 2,5 mln. þydø
gyventojø ir beveik 1 mln. lenkø mirë Sibire, tremtyje.
Kokie tikrieji skirtumai tarp sovietø ir naciø okupacijø? Tai yra para
doksas, kad ta pati mûsø kariuomenë, vietinis pasiprieðinimas sëkmingai
veikë naciø okupacijos laikotarpiu, bet pralaimëjo sovietinës okupacijos
metu. Tai mums davë ðioká toká supratimà, kokiu mastu sovietø totalita
rizmas buvo stipresnis, labiau demoralizuojantis visà visuomenæ negu
naciø reþimas, kaip jis ið esmës pakeitë visuomenës branduolá, kad mûsø
tvirta vietinë kariuomenë galëjo pralaimëti. Abu faktai buvo analizuojami
kalbant apie rezistencijà ir tos rezistencijos politinius rezultatus.
Varðuvoje buvo du sukilimai. Pirmasis vyko 1943 metais, jis vyko Var
ðuvos gete, ið esmës jame dalyvavo lenkø þydai. Antrasis buvo Varðuvos
sukilimas, kuriame mes praradome ketvirtá milijono varðuvieèiø. Istorijos
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paradoksas yra tas, kad pirmasis sukilimas yra þinomas, o antrasis vis dar
svarstomas ir po tiek daug metø vis dar diskutuojama Lenkijoje, ar mes
padarëme politinæ klaidà. Kodël? Ko mes galime pasimokyti ið ávairiø
istoriniø pasiprieðinimø?
Man atrodo, kad neatsitiktinai „Solidarumas“ buvo sëkmingas. Mes
supratome prieð 20 metø, lygiai prieð 20 metø, kaip galime pasinaudoti
gyvenimu tam tikroje stovykloje. Gyvenimas komunizmo stovykloje að
tuntojo deðimtmeèio pabaigoje leido suprasti, kad galime ne tik pasirinkti
vaidmenis, bet ir sukurti bei apibrëþti tam tikras kiekvieno vaidmens ribas.
Tai buvo tam tikros pusiausvyros tarp baimës ir siaubo ieðkojimas. Taigi
kokias priemones galëjome panaudoti tuo laikotarpiu? Ko turëjome imtis,
kad mûsø veikla uþ nepriklausomybæ bûtø sëkminga? Taigi mes sukû
rëme „Solidarumà“. Tai nebuvo áprastinë profsàjunga, tai buvo pilieèiø,
netekusiø savo valstybës, profsàjunga.

Að visiðkai nepritariu Prezidentui S. Ðuðkevièiui. Man atrodo, ne
galime kaltinti Vakarø, kai esame nepakankamai stiprûs, kad galëtume
pradëti savigynà. Kiekviena ið mûsø tautø pati turi susikurti pilietinës
visuomenës pamatus. Mes negalime padëti tokiai visuomenei, kuri yra
nepakankamai stipri, kad pati iðreikðtø savo tendencijas ar iðdëstytø tam
tikrà laisvës supratimà. Þinoma, labai gerai suprantame, kaip sunku tai pa
daryti. Taèiau mes, lietuviai, latviai, estai, lenkai, bulgarai, èekai, tà sunkø
laikotarpá iðgyvenome ir suprantame, kad laisvë negali bûti duodama, jà
reikia gauti. Turime bûti pakankamai stiprûs, kad jà gautume. Man atrodo,
kad derybos, kurios vyko prie apvalaus stalo ir kurios pradëjo tautø griu
vimà, buvo tam tikras iðbandymas. Mes nebuvome tikri, kad laimësime.
Tai buvo iðbandymas, labai dviprasmis iðbandymas. Tuo metu manëme,
kad galime bûti apgauti, nes visa socialinë ir ekonominë struktûra, kurià
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Tà mintá iðplëtoti labai padëjo Katalikø baþnyèia. Po Antrojo pasau
linio karo Katalikø baþnyèia mums sudarë galimybæ suvokti, kiek mûsø
yra, susirinkti visiems á vienà vietà pusiau teisëtai ar visai teisëtai. Man
atrodo, ði pilietinës visuomenës kûrimo tradicija – nuo pogrindþio á vieðu
mà – mums leido suprasti, kad dabar su pasitenkinimu galime skaityti V.
Havelo esë „Jëga ir bejëgiðkumas“, kur kalbama apie tai, kaip mes supran
tame savo vaidmenis belaisviø visuomenëje. Tai yra esminis klausimas.
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sukûrëme anksèiau, buvo pakankamai stipri, kad galëtume apginti save
ir mûsø derybininkus prie to apvalaus stalo.
Taigi ko mes galime pasimokyti ið Molotovo–Ribbentropo pakto su
tarties ðiandien? Man atrodo, kad tai buvo labai didelis, rimtas indëlis á
ciniðkos, bet pragmatiðkos politikos istorijà. Jeigu norime padaryti teigia
mas iðvadas ið ðio bendro pralaimëjimo, turime matyti, kaip svarbu blaiviai
ávertinti ávykius, vykstanèius aplink mus, ir juos analizuoti labai atsargiai.
Manau, dabar iðkylantis klausimas yra kas kà balkanizuos: ar Balkanai
balkanizuos visà Europà, ar mes sudemokratinsime Balkanus? Dabar, kai
Baltijos ðalys siekia ir Europos Sàjungos narystës, ir NATO narystës, mes
remiame tas organizacijas þinodami, kad Èekija, Vengrija, Lenkija yra
tos plëtros tam tikras bandymø laukas. Jauèiame, kad nuo to, kaip mes,
kaip pilnateisës narës, atliksime namø darbus, priklausys visas istorinis
Europos suvienijimo eksperimentas, ar platesnës euroatlantinës bendri
jos sukûrimas gali bûti ámanomas. Turime árodyti, kad tas eksperimentas
nëra rizikingas. Tai yra istorinë prasmë, istorinis uþdavinys, kurá reikia
ágyvendinti. Ðis sumaiðties laikotarpis Rusijoje rodo, kad vietoj to sanitari
nio barjero, kuris buvo ávestas po revoliucijos, mes turime ávesti tam tikrà
demokratiná apribojimà, turime sudemokratinti visas Rusijos kaimynes.
Klausimas yra, kas kà uþkrës – ar mes uþkrësime rytinius kaimynus
demokratija, laisvosios rinkos ekonomika, ar jie apkrës mus ðovinizmu,
imperialistine dvasia, nuolat platindami ðiuos negerus savo visuomenës
bruoþus? Turbût toks yra vienintelis tikslas, bet já galima vertinti ir skep
tiðkai, ir pozityviai.
Man labai malonu, kad Francoise Thom ðiandien atvyko pas mus, nes
jeigu jiems nepatinka ði atvira ir tiesioginë mintis, að norësiu jà paaiðkin
ti istorijos faktais. Devintajame deðimtmetyje að buvau vienas ið leidëjø
knygos, kuri vadinasi „Medinë knyga“. Ten buvo iðreikðtos labai svarbios
mintys. Man atrodo, kad bûdami Europoje ir siekdami visiðkos laisvës mes
turime suprasti þaidimo taisykles, blaiviai vertinti situacijà ir netapti mû
sø paèiø siekiø ir emocijø aukomis. Tokia bûtø tø tamsiø dienø pamoka.
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JURIS SINKA
Latvijos Respublikos Saeimos narys,
Baltijos Asamblëjos Prezidiumo pirmininko pavaduotojas

Pone pirmininke!

Kalbëdamas apie Lenkijà (að pats esu latvis), galbût neturëèiau to kal
bëti, bet, manau, dël Lenkijos Didþioji Britanija sutelkë dràsà ir paskelbë
karà Vokietijai. Ir ið tiesø Raudonoji armija negalëjo gráþti ið Lenkijos po
tam tikrø ávykiø. Manau, kad Vakarai atsako uþ tai, kas ávyko.
Kas gi ávyko? Latvijos tauta vos neiðnyko. Dar deðimt metø ir mes
neabejotinai bûtume tapæ maþuma. Taigi nëra taip lengva pasakyti ðtai
kà – taip, mes turime kovoti uþ savo laisvæ, mes taip darëme. Maþdaug 60
tûkst. latviø vyrø þuvo kovodami Rytø fronte vien dël to, kad jie tikëjo,
kad komunistus galima sulaikyti. Yra daugybë neiðspræstø problemø. Bûtø
labai graþu, jeigu mûsø nevarþytø. Deja, mano ðalyje þodþiai „tam tikra
negalia“ á rusø kalbà buvo verèiami kaip „tam tikras invalidumas“. Mes
turime kalbëti apie siaubingus nuostolius, kuriuos patyrë mûsø ekonomika
sovietinës okupacijos metu. Lyderiai Briuselyje to neturëtø pamirðti. Yra
daugybë dalykø, daugybë nesutvarkytø reikalø, kuriuos reikia iðspræsti,
ir nëra taip lengva pasakyti – taip, mes patys buvome per silpni ir tarsi
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Man ið tiesø bus sunku pasakyti kaþkà per tris minutes po tokiø puikiø
kalbø, taèiau, manau, bûtø galima pasakyti porà dalykø. Labai gerbiu
ponà È. Bielecká ir prisimenu jo þodþius apie tai, kas buvo pasakyta, t.
y. kad praeitis, ateitis ir dabartis yra susijusios. Taip ir yra. Ðiandien mes
dirbame Europos Taryboje ir svarstome þmogaus teisiø klausimus. Deja,
mus varþo praeitis – Molotovo–Ribbentropo paktas, nes mums nuolatos
primenama, kad mes negraþiai elgiamës tø þmoniø, kurie atëjo á mûsø
ðalis po to pakto, atþvilgiu, ir atseit mes dël to neturime kaltinti Vakarø
ir taip toliau. Að norëèiau palinkëti visoms valstybëms, kurios atsako uþ
Jaltos konferencijà, kad jos bûtø èia ir jø atstovai bûtø èia, matyti juos
bûtø labai malonu.
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nenorëjome kovoti uþ savo laisvæ. Að kaltinu didþiàsias valstybes – Rusijà,
Vokietijà, Britanijà ir netgi Jungtines Valstijas. Aèiû jums.
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VYTAUTAS CINAUSKAS
Lietuvos Respublikos Seimo narys,
Vyriausybinës tremtiniø gráþimo komisijos vicepirmininkas

Gerbiamieji konferencijos dalyviai, sveèiai!
Ponios ir ponai!
Jau buvo daug pasakyta ir dar bus kalbama apie Molotovo–Ribbentropo
pakto padarinius Baltijos (ir ne tik Baltijos) valstybiø ir jø pilieèiø likimui.
Taèiau að noriu atkreipti jûsø dëmesá tik á vienà ðio pakto padariniø dalá,
á okupuotø valstybiø pilieèiø genocido apraiðkà – deportacijà á Sibirà ir
kitus buvusios Sovietø Sàjungos atðiauriausius rajonus.

Tremtis – tai genocido forma, kai okupuotos valstybës pilieèiø ðei
mos su vaikais ir seneliais iðveþamos á nepritaikytus þmogui iðgyventi
rajonus, kai vergiðko darbo ir gyvenimo sàlygomis bandoma iðsunkti ið
jø „gamybinæ naudà“.
Bet að noriu kalbëti apie kitkà. Apie trëmimo ir kitose buvusios So
vietø Sàjungos vietose likusiø politiniø kaliniø, tremtiniø ir jø palikuoniø
sugráþimà á savo Tëvynæ.
Keistai atrodo, kad valstybë, perëmusi ið buvusios Sovietø Sàjungos
valstybinius, tarptautinius, finansinius ar kitokius ásipareigojimus, nejau
èia materialinës atsakomybës ir moralinës pareigos, nerodo geranoriðkumo
ðiems þmonëms sugráþti á savo tëvø þemæ.
O kà jau bekalbëti apie komunistinës valstybës sistemos padarytà þa
là okupuotø valstybiø pilieèiams, apie atlyginimà uþ vergiðkà darbà, su
naikintus þmones, pagrobtà turtà, sutraiðkytus likimus, atimtà sveikatà.
Paradoksalu, kad tai, ko nedaro buvusi okupacinë valstybë, turi da
ryti ir daro ið savo labai negausiø iðtekliø Lietuvos demokratinë valstybë
ir jos visuomenë.
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Neþinau, ar Vakarø demokratiniø valstybiø kalbose yra þodþiai „trem
tis“, „tremtinys“,„veþa“, „iðveþë“, „veþimai“ ta prasme ir sàvokos, kurios
lietuviø kalboje gyvuoja jau du amþius.

Nuo 1992 metø veikia ið valstybës biudþeto finansuojama tremti
niø gráþimo programa. Dirba Vyriausybinë tremtiniø gráþimo komisija.
Padeda gráþti á Tëvynæ 1992 metais prof. Vytauto Landsbergio ásteigtas
visuomeninis labdaros Tremtiniø gráþimo fondas. Ðis fondas negauna ið
valstybës biudþeto jokios finansinës pagalbos, bet já remia viso pasaulio
lietuviai. Ir ne vien tik lietuviai.
Kad negaiðinèiau jûsø laiko, esu atneðæs trimis kalbomis iðleistø lei
diniø, kuriuose sukaupta informacija apie gráþimo á Tëvynæ sàlygas ir
galimybes. Èia rasite, kas padaryta ir kas daroma. Tik nerasite, kà ir kiek
dar reikia padaryti atkuriant teisingumà ir ágyvendinant þmoniø teisæ
sugráþti ir gyventi savo valstybëje. Norint tai suþinoti, reikëtø skirti daug
laiko susipaþinti su dabartine situacija, su daugybe dokumentø.
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Dëkoju uþ suteiktà galimybæ patraukti jûsø dëmesá nors á vienà mûsø
þiauraus amþiaus neuþgijusià ir tebeskaudanèià þaizdà.
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ALBINAS KENTRA
Lietuvos miðko broliø sàjungos pirmininkas

Gerbiamieji konferencijos dalyviai! Að esu vienas ið tø neþuvusiø keturias
deðimties ar maþiau Lietuvos partizanø. Kadangi beveik viskas èia iðsakyta,
noriu pasidalyti keliomis akimirkomis, kurias mes iðgyvenome.
Dël Molotovo–Ribbentropo pakto 1941 m. uþgriuvusi sovietinë oku
pacija buvo programos „Bus Lietuva be lietuviø“ áþanga. Lietuviai, bûdami
tolerantiðka, taiki tauta, tuomet meldësi: Vieðpatie, apsaugok mus nuo
karo, maro ir bado. Taip meldësi ne vienà ðimtmetá. O sovietø okupacijos
metais praðë Dievo, kad greièiau prasidëtø karas. Tai rodo, kokia baisi buvo
Lietuvos okupacija, kai uþplûdo tos viskà naikinanèios jëgos, dar 1917 ir
vëlesniais metais inicijuotos Lenino, F. Dzerþinskio ir kitø.

Paminësiu keletà momentø, kaip tuomet màstë blaivus partizanø
protas. Galvodami, þinodami, kad didþiosios pasaulio valstybës suvokë
ir pasielgë teisingai, kai nusprendë, kad reikia visiems laikams ið ðaknø
iðrauti nacizmà, mes tikëjomës, kad taip pat bus iðrautas ir sovietinis ko
munizmas, kurio nusikaltimø sàraðas jau buvo ilgesnis uþ paties A. Hit
lerio. Taèiau lietuviø partizanams teko kautis nelygioje kovoje su daug
galingesniu prieðu, kuris buvo maitinamas amerikietiðkais konservais
ir technika. Nelygioje kovoje mûsø þuvo per 30 tûkst. Kiek þuvo mûsø
prieðø? Mûsø prieðø galëjo þûti 10 ar keliolika kartø daugiau, bet lietuvio
mentalitetas buvo toks, kad negalima ið pasalø ðauti á rusø kareivá, nes
jis yra mobilizuotas. Tai bûtø amoralu. Mes tuomet nesuvokëme, kad á
Lietuvà buvo pasiøstos pajëgos, ankstesniais metais atlikusios kruvinus
darbus maþoje Azijos respublikoje, Uþkaukazëje, Ukrainoje. Tai buvo
specialûs treniruoti daliniai. Su jais mums teko kautis ir þûti. Ðitø dali
niø ir tardomøjø organø þiaurumà iliustruoja tai, kad partizanai, uþuot
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Toliau. Vël nesulaikoma banga ritosi á Lietuvà þiaurumais pagarsëjusi
Raudonoji armija. Lietuviai turëjo pasirinkti tik ið trijø keliø: emigruoti,
pasilikti Lietuvoje ir kæsti priespaudà bei paþeminimà arba eiti ginti Të
vynës á miðkà.
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patekæ á nelaisvæ, pasirinkdavo mirtá. Mûðyje paskutinë kulka, vadinasi,
reikia pasilikti jà sau. Kai mes, partizanai, lygindavome naciø ir sovietiniø
socialistø nusikaltimus, pastebëdavome toká kontrastà: dël to, kà padary
davo, naciai maþiau gindavosi, o kartais ir vieðai tai darydavo; sovietiniai
þudikai, atlikæ savo darbus, visuomet kaltæ versdavo kitiems. Mes turime
Lenkijos karininkijos sunaikinimo istorijà.
Mûsø kovà taip pat apsunkino á mûsø kraðtà atveþta sovietiniø
struktûrø patirtis – þiauri jø patirtis á kovotojø gretas áterpti savo agentus,
vykdyti þudynes laisvës kovotojø vardu ir taip klaidinti gyventojus, kad
jie maþiau remtø laisvës kovà. Èia buvo pasakyta minèiø, kad ið tikrøjø
mes, nebûdami kolonijinës ekspansijos ðalininkai, turëtume padëti Rusi
jos Federacijoje esamoms jëgoms, kurios nori þengti demokratijos keliu.
Todël, kai NATO bombardavo Jugoslavijà, bombardavo pasirinktinai, mes
tikëjomës, kad greitai turi prasidëti ávykiai Kaukaze. Ðiandien jau bom
barduojama Èeèënija. Klaustukas – ar jie irgi bombarduoja pasirinktinai,
kaip NATO darë Jugoslavijoje? Atrodo, nepanaðu.
Daugiau nekalbësiu, nes nedaug laiko. Manæs praðë priminti, kad
prie kitais metais rengiamo tarptautinio kongreso komunizmo nusikal
timams ávertinti prisidëtø kiek galima daugiau þmoniø ið èia atvykusiø
sveèiø. Dëkoju uþ dëmesá.
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III. Baltijos kelio deðimtmetis.
Baltijos valstybiø nepriklausomybës atkûrimas
(1990–1991)
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VYTAUTAS LANDSBERGIS
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas

Sàjûdþio idëja, Sàjûdþio þodynas
Gerbiamieji pirmininkai, gerbiamieji kolegos,
ponios ir ponai, ðios svarbios konferencijos dalyviai!

Pirmiausia, kà noriu pastebëti, kad Molotovo–Ribbentropo paktas
nëra praeitis. Deja, jis yra ir dabartis, ir ateitis. Molotovo–Ribbentropo
pakto linija tebëra. Apie tai girdime labai daþnai, kai mums primena be
jokiø iðlygø, kad buvome Sovietø Sàjunga, lyg jau pamirðtas smurtas,
okupacija ir neteisëtumas. Að norëèiau pasakyti gana tvirtai, kad kiekvie
nas politikas, kiekvienas politikos analitikas, istorikas arba net laikraðtis,
kuris kartoja sovietø tezæ, neva okupuotosios Lietuva, Latvija, Estija buvo
normalios sovietø respublikos, ið naujo pasiraðo Molotovo–Ribbentropo
paktà. Tokiems asmenims esant progai tai galima bûtø ir pasakyti. Þino
ma, ði tezë buvo plaèiai pasaulyje ákalta á þmoniø sàmonæ. Taip pat ir tose
valstybëse, kurios nepripaþino Molotovo–Ribbentropo pakto pasekmiø,
nepripaþino mûsø okupacijos ir inkorporacijos á Sovietø Sàjungà. Taèiau
ir jos ramiai spausdino pasaulio þemëlapius, kur mes be jokio skirtumo
buvome uþdaþyti raudona Sovietø Sàjungos spalva. Man bûtø labai
ádomu paþiûrëti, kaip dabar tuose paèiuose Vakaruose leidþiami isto
riniai þemëlapiai. Ar kartais nëra taip pat? Jeigu leidþiami þemëlapiai
apie 1940–1941 m. ir 1944–1990 m. laikotarpá, tai ðis regionas, mûsø trys
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Konferencijos pavadinimas labai reikðmingas. Tiesa, kai kas ir „Molotovo–
Ribbentropo paktà“ nori koreguoti bei priminti, jog tai ið tikrøjø buvo ne
Molotovo ir Ribbentropo susitarimas, o Hitlerio ir Stalino sàmokslas pagal
Stalino signalà, kuris buvo siøstas netrukus po Klaipëdos atplëðimo, jau
prasidëjus buferiniø valstybiø draskymui. Vis dëlto vartojam tà pavadini
mà – Molotovo–Ribbentropo paktas ir tuo suvokiama visuma su slaptais
protokolais, slaptomis agresoriø sutartimis.

valstybës turëtø bûti rodomos kitaip. Tik tada mes galëtumëm sakyti, jog
Molotovo–Ribbentropo linija nyksta.
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Mano tema yra Lietuvos Sàjûdis ir Baltijos kelias, Nepriklausomybës
atkûrimas. Að noriu apþvelgti, kaip tà laikotarpá Sàjûdis vadovavo Lietu
vos taikaus iðsivadavimo kovai einant á Kovo 11-àjà, kokia buvo strategi
ja, taktika. Kalbësiu apie ideologijà ir þodynà. Paèia bendriausia prasme
galima bûtø net pasakyti, kad tai buvo idëjø kova ir idëjos pergalë. Tik
nepasakyèiau – pergalë prieð kokià nors kità idëjà. Alternatyva buvo ne
idëja, o smurtinis bûvis de facto ir mëginimas kokiomis nors perestroikos
formulëmis iðlaikyti sovietø uþkariavimus.
Kaip apibûdinti Sàjûdþio ideologijà? Pirmiausia tai buvo plati ide
ologija, dorovinis humanizmas, tolerantiðkoji demokratija, ir tas savitas
modernumas Lietuvos atveju rëmësi Vinco Kudirkos tradicija. Ideolo
gija ir þodynas net kalbant apie „Molotovo–Ribbentropo paktà“ buvo
tam tikras akstinas jau 1987 metø pirmajai demonstracijai prie Adomo
Mickevièiaus paminklo. O vos metams praëjus protestas jau prasiverþë
milþiniðka ketvirèio milijono þmoniø ar dar didesne demonstracija. Ta
data, tas faktas egzistavo. Bet protestas, pasisakymas prieð neteisybæ ir
nusikaltimà nebûtø pats savaime vaisingas sakant kam nors, nors ir labai
stipriai, – ne! – jei nebûtø tuo pat metu sakoma, turint galvoje ir ðirdyje: taip!
Bûtent, kà mes norime padaryti – ne tik paneigti, uþprotestuoti ir atmesti.
Suvokëme labai aiðkiai, kad pats suokalbis, sàmokslas yra neteisës
veiksmas ir simbolis neteisës, pagal kurià mes priversti gyventi. Tai neteisës
sistema, tai dviejø nusikaltëliø darbas, – ar jie bûtø asmenys, ar valstybiø
reþimai, bet dviejø. Toks buvo naujas akcentas Europos politologinëse,
bent jau oficialiose sampratose, kurios ir iki ðiol dar nëra visiðkai pasikei
tusios. Ten iki ðiol tebegalvojama, kad blogasis veikëjas buvo Hitleris, o
Stalinas gal toks vidutiniðkas bûsimas kolega. Taigi ðitas dviejø nusikaltë
liø darbas turëjo bûti atitaisytas. Alternatyva – ne atitaisyti, o gal palikti.
Tai ar jûs, ponai Rytuose ir Vakaruose, – mes kreipdavomës ir á Michailà
Gorbaèiovà, – ar jûs norite palikti Stalino nusikaltimà, ar jûs norite já ið
taisyti? Þinoma, pats klausimas kreipë ir á kità pusæ: palikti neteisybæ? –
kam nors uþ tai pasisakyti buvo labai sunku. Taigi teisingumo sàvoka ir
samprata buvo jau ir stiprus reikalavimas teisingumo, kaip pozityvaus
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pagrindinio dalyko. Aiðku, Michailas Gorbaèiovas (ir jo aplinka, bet man
atrodo, kad ir jis pats asmeniðkai) kartais pasiûlydavo susitaikyti su tuo,
kas ávyko, atseit kaip bûna susitaikoma su iðprievartavimu. O paskui gy
venimas eina toliau, gal yra ir kokiø nors iðprievartavimo pasekmiø, bet
jau jø nepanaikinsi. Tokia sofistika buvo bandoma padëti á ðalá teisingumo
sàvokà ir teisingumo principà.

Ðtai taip ið „Molotovo–Ribbentropo pakto“, kuris buvo neteisë ir kuriai
kaip pagrindiná pozityvø dalykà buvo galima prieðpastatyti teisæ, teisin
gumà, þmogaus ir tautø teises, buvo statomas iðsivadavimo fundamentas.
Èia, kaip matote, ir þodyno klausimas – sàvokos ir sampratos buvo mûsø
ginklai. Kai kurias sampratas reikëjo turëti savyje, jas puoselëti ir átvirtinti.
Labai svarbi buvo pilietiðkumo ir su tuo susijusi pilietinës visuomenës
samprata. Apie tautà mes kalbëdavom ir jà matëm kaip visuomenæ, kuri
yra bendrija ðitoje þemëje, ir nebûtinai tik etniðkai apibûdinama ar kaip
nors suskirstoma. Pilietinë visuomenë turëjo tà pilietybës, pilietiðkumo
sampratà, kuri savaime implikavo valstybæ. Yra valstybës pilieèiai, tai, kà
mes galëjome pasiûlyti visiems Lietuvoje gyvenantiems þmonëms kaip
vizijà, kaip ateitá, demokratinæ Europos valstybæ, kurià mes visi kartu
kursime, þinoma, jeigu ji yra priimtina. Kas buvo prieð tokià valstybæ, kas
uþ totalitarinës imperijos provincijà, tiems buvo nepakeliui su pilietine
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Vakaruose labai eksponuotos þmogaus teisës. Tuo pagrindu ir mes
galëjome ginti savo siekimus, bet bûtinai stengëmës kiekviena proga pa
pildyti ðià sampratà ir tautø teisëmis. Gana daþnai tai kartodavome kaip
lygybës þenklà: ðtai þmogaus teisës, ðtai ir tautø teisës. Ir tautos teisë yra
tokia pati: bûti laisvai, laisvai apsispræsti, reikðti savo paþiûras. Jeigu þmo
gui tai yra garantuojama, tas pat turi bûti garantuojama tautai. Dar viena ið
þmogaus teisiø, kurià mes stengiamës ápirðti politinei vartosenai pasaulyje,
buvo teisë gyventi. Apie tai nebûdavo labai kalbama, bet ávykus smurto
veiksmams, kuriuos matë ir kuriais pasibaisëjo demokratinis pasaulis,
mes vël galëjome apie tai kalbëti: jûs ginate þmogaus teises, tai apginkit
pagrindinæ teisæ. Ateina ir mus þudo. Mes stovime be ginklø, o mus þudo
ginkluoti. Tai apginkite teisæ gyventi! Taip pat, vël gráþtant prie tautos, ir
tauta turi teisæ gyventi, turi teisæ apginti ðià teisæ. Jeigu ji neapginama,
tai tauta þudoma fiziðkai ir netgi dvasiðkai, þudoma degradavimo bûdu.
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valstybe. Bet ði pilietinës visuomenës ir valstybës pilieèio samprata, krei
pimasis su ja á visus Lietuvoje gyvenanèius þmones buvo labai svarbus
dalykas. Jis padëjo atremti bei apsiginti nuo projektuojamo kurstymo.
Mes galëjome remtis, nors þmonëms tai buvo sunkokai suprantama,
dar viena svaria samprata ir koncepcija, suformuota prieð karà Mykolo
Römerio, – tai yra valstybës tauta. Jà sudaro visi þmonës, kuriø pasuose
paraðyta, kad jie yra Lietuvos pilieèiai.
Prieð karà tautybë nebuvo raðoma. Kai mes Atkuriamajame Seime
svarstëme Lietuvos paso projektà ir kas turi bûti pase áraðyta, vyko dis
kusija: ar turi bûti raðoma tautybë ir tàsyk pilietinë visuomenë tam tikru
bûdu skirstoma á ávairias tautas, ar mums svarbiausia, kad visi pagal pilie
tiðkumà yra lietuviai. Ðtai valstybës tauta, valstybës pilieèiai. Að galëèiau
daug kà prisiminti ið tø debatø. Tada mes nuëjome kompromiso keliu.
Að supratau tada, kad daugelis mûsø paèiø lietuviø, patriotiðkai nusitei
kusiø ir apie valstybæ galvojanèiø þmoniø, vis dëlto ðirdyje buvo sutrikæ.
Juk sovietmeèiu ta vienintelë eilutë liudijo, kas tu toks. O visa kita buvo
sovietþmogis, neþinia kas ir ið kur. Todël atrodë svarbu raðyti tautybæ ir
nepriklausomos valstybës pase, nors anoje Lietuvos Respublikoje tai vi
siðkai nebuvo pabrëþiama ir raðoma.
Mes vartojome þodá „þmonës“. Kreipdavomës: Lietuvos þmonës, trak
tuodami tai kaip þodá, kuris turi humanistiná turiná. Tu kreipiesi á þmogø,
pasitikëdamas juo kaip þmogum ir kviesdamas já bûti þmogum. Kartu tai
buvo ir senasis sinonimas dar ið 1918-1919 metø þodyno – „liaudies“ si
nonimas. Tai reiðkë – visi. „Liaudis“ nëjo pro gerklæ. „Tauta“ buvo truputá
varþantis þodis. Sakysim, tu matai prieð save ðimtus tûkstanèiø þmoniø
ir jeigu tu kreipsies á lietuviø tautà, tai dalis pasijus lyg ir svetimi, gal be
reikalo atëjæ á ðá pilietiná veiksmà, gal nepageidaujami. Þinau, jog paskui
buvo visokiø pastebëjimø ir kritikavimø, bet tada man atrodë, kad mes visi
labai paprastai supratome: tai þmonës, Lietuvos þmonës, þmoniø atstovai,
þmoniø valdþia. Taip ðias sàvokas 1918 metais vartojo Lietuvos valstybës
atkûrëjai. Taigi þmoniø rinkta valdþia, o ne „liaudies“ valdþia. Tai daug gra
þiau skambëjo – ir tradiciðkai, ir naujai, humanistiðkai. Þinoma, èia buvo ir
tam tikras vaistas prieð koká nors tautø suskirstymà, galbût net kirðinimà.
Pagaliau tai buvo ta pati samprata ir formulë, kurià mes atkartojome pagal
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Vasario 16-osios Aktà, kai Vasario 16-osios Akto kûrëjai paliko þmonëms
visø gyventojø demokratiðkai iðrinktame Seime vëliau spræsti, kokia bus
valstybës santvarka. Jie tik paskelbë, kad ta valstybë turi bûti atskirta nuo
kitø valstybiø, nuo bet kokiø buvusiø kada nors priklausomybës ryðiø. O
kaip bus toliau, þmonës nuspræs. Ir mes laikëmës to paties. Kai Sàjûdþio
pradþioje reikëjo atsakyti á daugelá klausimø, pabrëþdavome, kad svarbu
sudaryti galimybæ þmonëms spræsti, galimybæ laisvo pasisakymo, laisvø
rinkimø – o tada þmoniø atstovai bus iðrinkti, þmonës nuspræs.

Mes prisimename aukojimà bendram reikalui: pinigus á lietsargius
ir visa kita, kuo buvo remiamas Sàjûdis. Aukojimasis bendram reikalui,
bendro reikalo samprata buvo taip pat solidarumo iðraiðka. Visi turime
vienà bendrà uþdaviná. Tie, kurie nëra uþ tà uþdaviná, dar nesupranta,
jie dar klysta. Bet ið tikrøjø esame didelë bendrija, kuri gali tai ávykdyti.
Buvo tokiø emblemø ávairiose vietose ant barikadø: sujungtos rankos,
„bendras reikalas“! Bendras reikalas arba vieðas reikalas, visø reikalas – ir
èia labai sena samprata Res-publica. Pilietinë sàmonë – vëlgi supratimas,
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Ðiame supratime ir þodyne, man regis, buvo taip pat implikuojamas
þmoniø bendrumas ir þmoniø brolybë. Mes pasakydavome ir apie krikð
èioniðkas arba krikðèioniðkosios civilizacijos vertybes. Þmoniø brolybë
buvo neabejotina antitezë kokiai nors klasiø ar tautø kovai, kuria buvo
grindþiamos blogos doktrinos, labai pavojingos doktrinos, þudanèios patá
þmoniðkumà. O ta þmoniø brolybë pasireikðdavo kartais net ir labai idea
listiniu, utopiniu poþiûriu ir kvietimu. Vis dëlto man graþu já prisiminti. Kai
mes matydavome tuos, kurie mus plûsta, kurie grasina sunaikinti mûsø
Sàjûdá ir mûsø atgimstanèià valstybæ, stengëmës traktuoti juos ne kaip
baisius prieðus, o kaip klystanèius brolius ir kviesti á susipratimà. Buvo
tokia matymo kryptis ir noras, kad taip ávyktø: broliai ir seserys, mes ir su
tais, kurie gal visai neturi broliðkø jausmø. Taèiau tai buvo matoma kaip
galimybë, ta galimybë skleidësi, ir Baltijos kelias buvo jos ákûnijimas, ið
tikrøjø galimas broliø ir seserø solidarumas. Solidarumas vëlgi buvo la
bai svarus ir graþus þodis, ateinantis ið ávykiø bei poslinkiø, kuris paskui
ágavo filosofiná turiná ypaè garsaus Krokuvos dvasininko J. Tischnerio
pamoksluose ir jo auklëjanèioj knygoj apie Solidarumà – daug platesne
prasme negu vien apie Lenkijos politinæ organizacijà.
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kad èia mûsø Tëvynë, mes esam Tëvynës vaikai. Kam tai priimtina, tas
eina kartu su mumis.
Su þmoniø brolybës, bendrijos samprata ëjo kartu, ið jos kilo ir mû
sø viena pagrindiniø idëjø – neprievartinë, nesmurtinë kova. Tu negali
pakelti rankos prieð klystantá brolá. Nuo pirmøjø dideliø mitingø prisi
mindavome Gandhi mokymà, ir jis buvo taip pat instrukcija þmonëms
neatsakyti provokatoriams, jeigu tokiø atsirastø, kurie bandytø sukelti
muðtynes, riauðes. Kokia galëjo tada bûti toji nesmurtinë kova? Aiðku, tik
tai demokratija, atstovaujamoji demokratija. Tikslas buvo gauti suvereno
ágaliojimus ir daryti sprendimus. Suverenas – tauta, kuri anksèiau neturëjo
galimybës kalbëti, dabar prabilo. Reikëjo sudaryti sàlygas pakviesti jà á rin
kimus ir gauti ágaliojimus. Ðtai to mes siekëme, ir tai buvo mûsø iðsivadavi
mo kelias, Baltijos kelias bendras visoms trims ðalims – gauti mandatà ir
veikti teisëtai pagal paèià didþiausià teisæ, kurià savo atstovams suteikia
suverenas – tauta. Tai implikavo taip pat sampratà, kad tauta tebëra. Po
deðimtmeèiø vergijos ji tebeegzistuoja, ji negali bûti iðnaikinta, panaikinta,
ir valstybë tæsiasi atgimdama savo istorijoje, kurià pati ir kuria.
Taip ëjome á tikrus rinkimus. Dar Sovietø Sàjungos „liaudies de
putatø“ rinkimus, bet tai jau buvo rinkimai, o ne rinkimø komedija. Po
to – rinkimai á Lietuvos parlamentà! O ið karto po jø – savivaldybiø rin
kimai, apie kuriuos mes þinojome, kad pralaimësime, kad nomenklatûra
ten ásitvirtinus, kad „buvusieji“, tai yra buvusios tvarkos ðalininkai, ten
tikriausiai laimës. Bet kaip nedaryti savivaldybiø rinkimø? Mums tai bu
vo ðventas principas. Tegul þmonës renka savo atstovus. Kokius iðrinks,
matyt, taip ir turës bûti.
Dabar daug kas gali sakyti, kad èia buvo viena ið istoriniø ar dar kokiø
nors klaidø, bet mes ëjome su idealizmu, galbût su tam tikru naivumu,
bet ir svarbiu principu. Kà gi, tegul ávyksta taip, kaip turi ávykti. Ir vëliau
taip yra buvæ mûsø naujausio deðimtmeèio istorijoje, kai mes eidavome á
rinkimus, kad tik jie ávyktø. O jau kà þmonës iðsirinks, po to patys vertins
ir galbût vëliau darys jau kitoká sprendimà.
Taigi teisë bûti, valstybës teisë bûti buvo suprantama kaip tautos su
vereno teisë, kurios niekas negali atimti. Jos nereikia atgauti kokio nors
praðymo ar kovojimo keliu. Reikia tik sudaryti galimybæ jai pasireikðti.
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Ðtai kodël mes buvome prieð koká nors praðymà, kad Sovietø Sàjunga
padarytø nuolaidø, duotø kokià laisvesnæ autonomijà, o tada jau kai kas
Lietuvoje bûtø buvæ visai patenkinti. Þinome, kokios jëgos to tik ir tikë
josi arba manë, kad daugiau në negalima gauti. Bet tie, kurie laikëmës
mano èia dëstomø principø, turëjome suvokti: jeigu praðysime to, kas
yra mûsø, tai pripaþinsime, kad tai, ko gera, „ne mûsø“, kad mes to ne
turime. Jeigu praðysime dalies ir gausime dalá, tai bûsim sutikæ, kad kita
dalis mums në nepriklauso, nes ponas neduoda, tai jo nuosavybë. Ðtai
kodël elgëmës ramiai, bet savotiðkai radikaliai. Buvom ir kaltinami, kad
mes radikalai, kad neiname á kompromisus, nesutinkame su puse laisvës,
su puse nepriklausomybës. Taèiau ið tikrøjø kitaip në negalëjo bûti pagal
tà ideologijà, kurià að jums èia truputá atskleidþiau.

Taip Sàjûdþio pradþioje kartais buvo vartojamas Lenino vardas. Ir
„Lenino principai“, kaþkokie mitiniai ar tikrieji principai, bet ið tikrøjø
prieðpastatymas Stalinui. Lenino principai – tai ne Stalino. Tai kaþkas, uþ
ko galbût gali uþsikabinti net naivûs komunistai, kuriems vis dar buvo
sunku apsispræsti, pripaþinti, kad visas jø ilgas ligðiolinis gyvenimas bu
vo pagrástas melu ir nesàmone. Atseit komunizmo idëjos gal ir ne tokios
jau visai blogos, bet Stalinas buvo tas, kuris viskà sugadino. O Leninas,
kaip þinot, buvo uþ tautø apsisprendimà. Tai galima buvo priminti kiek
viena proga. Leninas pripaþino Lietuvos nepriklausomybæ, sudarë taikos
sutartá! Kodël negráþti prie to ir ponui Gorbaèiovui? Kiekviena proga
primindavom jam: ar jis leninietis, ar stalinietis? Ðtai pasirinkimas. Todël
tos savo pertvarkos dar jis buvo ðiek tiek neiðryðkintas. Galø gale garsu
sis prieðmirtinis Lenino „Laiðkas suvaþiavimui“ – jis taip pat ilgai buvo
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Galbût tuo galiu ir apsiriboti, nors man yra ádomu, kà sau pasiþymë
jau ið tam tikro politinio ezopinio þodyno, kuriuo naudodavomës ypaè
pirmuoju Atgimimo ir Sàjûdþio laikotarpiu, kai kà vadindami Sovietijai
pakankamai priimtinais þodþiais, o jie galëjo turëti ávairø turiná. Dël to
„ezopinio“ þodyno: tarybiniai poetai buvo iðtobulinæ ezopiná þodynà
sakyti dalykus, kuriø ávardyti tikrais þodþiais buvo negalima (arba bû
tum buvæs primuðtas), o pasakyti reikëjo tokia forma, kad valdþia galëtø
apsimesti, kad nesuprato. Arba kad ið tikrøjø nesuprastø. Supranta tik
protingi þmonës.

slaptas dokumentas, kurio Sovietø Sàjunga labai nenorëjo girdëti. O mes
paskui já naudodavom kaip argumentà: ðtai pats Leninas yra paliudijæs,
kokia yra didþiausia grësmë bei þala ir kas jà daro tautø sugyvenimui. Tai
didþiarusiðkas ðovinizmas. Kai po tuo pasiraðo Leninas, tu gali pacituoti ir
tavæs nepritvos su kuolu, kad pasakei kà nors kritiðka apie didþiàjà rusø
tautà. O ðovinizmas buvo ypaè ágyvendinamas Sovietø Sàjungos. Ðtai að
truputá primenu tuos daiktus.
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Socializmas buvo toks þodis, kurá galëjai panaudoti ir tarp savø,
Sàjûdþio Seime ar kur nors, bet pridëdamas – „kaip Ðvedijoje“. Kitaip
Maskvoje: o, mes ne prieð socializmà. Kadangi ten buvo grûmojantys
kumðèiai: „tik nelieskit socializmo“! Kodël já liesti, tegul bûna (toks kaip
Ðvedijoje). Ðtai dar ið to þodyno tam tikri dalykai.
Nesikiðimas á kitø reikalus. Neutralitetas. Kà tai reiðkë? Tai reiðkë:
mieli ponai raudonarmieèiai, iðeikite. Lietuva pasisako uþ kaþkoká neut
ralitetà – vadinasi, kad nebûtø sovietø kariuomenës. Aiðku, paskui mes
turëjome tà þodynà koreguoti. Bet þodynas turi to meto turiná. Ðtai kà
að noriu jums priminti. Kaip ir suvereniteto sàvoka, kuri yra esminë, ba
zinë, kaip jau minëjau: tauta suverenas sprendþia, duoda mandatà savo
atstovams. Mes to siekëme. Taèiau kai pasipylë mums visokie groteskiðki
suvereniteto iðkraipymai, daugybë visokiø suverenitetø – ekonominis
suverenitetas, ekologinis suverenitetas, neþinau, kokie dar suverenite
tai, – pasidarë beveik komedija, ir tada atsirado aiðkus atsiribojimas: kas
kalba apie suverenitetà, tie átartini, o kas kalba apie nepriklausomybæ,
tai tie, kurie þino, ko nori ir kalba atvirai.
Savo ruoþtu Sàjûdþio skleidimosi pradþioje, kai bûdavo grasinimø,
buvo neaiðku, ar leisti organizacijai iðsiplësti po visà Lietuvà, – Nepriklau
somybë daþnai buvo manoma, bet nebûtinai deklaruojama tiesioginiuose
pirmuose dokumentuose. Kita vertus, tai bûdavo ir pasakoma. Sàjûdþio
Steigiamajame suvaþiavime pirmas þmogus, kuris iðëjo á tribûnà, pasakë:
„Ko mes èia susirinkome? – Susirinkome atkurti Nepriklausomos Lietu
vos!“ Ir Sàjûdis nuëjo tuo keliu.
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EDGAR SAVISAAR
Estijos centro partijos pirmininkas

Estijos Liaudies frontas.
Estijos valstybingumo atkûrimas
Pone Pirmininke, ponios ir ponai!

Ðtai kodël mes per patá trumpiausià laikà turëjome padaryti taip, kad
pasaulio tautos suþinotø apie mus, ir visas jas átikinti, kas mes èia esame.
Mes gerai þinojome, kad pasaulis rimtai paþiûrës á tuos, kuriais seka visa
ðalis, á kuriuos reikia atsiþvelgti, su kuriais reikia pradëti derybas. Turë
jome sukurti organizacijà, kuri mobilizuotø mases, performuoti þmoniø
sàmonæ ir iðrinkti naujus lyderius. Tai reikëjo padaryti demokratiniu bûdu,
kad sukeltume ne protestà prieð save, bet, atvirkðèiai, pasaulio visuome
nës simpatijas ir uþuojautà. Mes supratome, kad plaèiosios visuomenës
palaikomà liaudies judëjimà sunku bûtø ignoruoti netgi pragmatiðkiems
Vakarø politikams. Tikslas buvo ávesti Estijà á didþiàjà politikà. Tai galima
buvo padaryti tik dviem bûdais: iðreikðti valstybës valià arba tautos valià.
Taèiau valstybës mes dar neturëjome!
Taip gimë Estijos Liaudies frontas, kuris iðreiðkë daugumos þmoniø
valià. Noromis nenoromis demokratinis pasaulis á tai turëjo atsiþvelgti. Ga
lima sakyti, visas pasaulis tapo Estijos partneriu. Mes davëme stiprø signalà
apie savo padëtá, ir procesai Estijoje padarë didþiulæ átakà pasaulio politikai.
1988 m. balandþio 13 d. susikûrë Estijos Liaudies frontas ir taip pra
sidëjo negráþtamas procesas mûsø istorijoje – Estijos liaudis tapo aktyviai
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1988 m. Estija atsidûrë tokioje padëtyje: mûsø valstybës suvereniteto at
kûrimas priklausë nuo to, ar demokratinis pasaulis supras ir parems mus,
ar, prieðingai, laikys mus separatistais ir demokratiniø reformø Sovietø
Sàjungoje prieðininkais bei nedràsiai sutiks, kad judëjimai Baltijos ðalyse
yra sovietø imperijos vidaus reikalas.
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veikianti jëga, kurianti savo paèiø likimà. Tai buvo svarbus lûþis þmoniø
sàmonëje – jie nugalëjo sovietinæ baimæ, kurià sukûrë masiniai trëmimai
ir ákalinimai lageriuose. Tai buvo savo paèiø jëgos ir istorinës valios paþi
nimas. Taip Estijoje atsirado demokratiniø liberaliø judëjimø visuomenë.
Tai buvo laikas, kai absoliuti visuomenës dauguma aiðkiai atmetë tuo metu
buvusià sovietinæ okupacinæ valdþià. Liaudies frontas suteikë galimybæ
ágyvendinti svajones þmonëms, kurie aiðkiai matë, kad tuometinë situa
cija buvo nepakenèiama ir neprotinga.
Didþiøjø liaudies judëjimø susiformavimas buvo bûdingas ne tik Es
tijai, ne tik Baltijos valstybëms. Bûtent demokratiniai liaudies judëjimai
buvo ta varomoji jëga, kuri sugriovë sovietø imperijà visoje Sovietø Sà
jungos ir jos satelitø Vidurio Europos valstybiø teritorijoje. Mes buvome
unikalûs tuo, kad savo pasiprieðinimà grindëme kultûra ir kalba, ir susi
rinkome tai parodyti Dainø festivalyje. Ðtai kodël mûsø Liaudies fronto
era vadinama dainuojanèia revoliucija. Taèiau kurdami Estijos Liaudies
fronto taktikà, mes aiðkiai ásivaizdavome ir kità galimà ávykiø raidà – þu
dynes Baku ir Tbilisyje 1990 m. pradþioje.
Kur slypi Liaudies fronto ir Baltijos tautø judëjimo istorinë reikðmë?
Pirma. Faktas, kad per Liaudies frontà buvo vieðai parodyta opozi
cijos masinë prigimtis. Estijos Liaudies frontas susikûrë kaip alternatyva
vienpartinei sistemai. Tai buvo bûdas susiburti á opozicijà nesukuriant
atviro konflikto su to meto valdþia. Geras pavyzdys – delegacijos iðlydë
jimas ið Talino á Maskvà, á XIX komunistø partijos konferencijà. Liaudies
frontas pakvietë deðimtis tûkstanèiø savo rëmëjø ateiti iðlydëti komunistø
delegacijà ir pareikalavo ið delegacijos atstovauti ne komunistø partijos
aukðtesniesiems sluoksniams, o liaudþiai.
Mes demoralizavome svetimos valdþios atstovus parodydami savo
virðenybæ sprendþiant kasdienio gyvenimo klausimus. Kai sustojo Talino
nacionalinës bibliotekos statyba dël elektros linijø stokos, Liaudies frontas
kreipësi á tûkstanèius Talino gyventojø ir per vienà dienà jie iðkasë griovius
kabelio linijoms nutiesti. Per Liaudies frontà opozicija ásiskverbë á visuome
næ, tuo pat metu balansuodama ant ribos tarp teisëtos ir neteisëtos veiklos.
Antra. Liaudies fronto iðkilimas sukûrë prielaidas atsirasti visiems
kitiems politiniams judëjimams, grupëms ir partijoms. Iki tol reþimo jëga
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ið esmës buvo paremta baime. Liaudies judëjimø dëka atsirado asmens
laisvë, þmonës atsikratë paniðkos baimës, kurià ádiegë Stalino masinës
represijos. Bûtent atsikraèius baimës tapo ámanoma suþlugdyti komunis
tiná jëgos monopolá ir organizuoti pirmuosius demokratinius rinkimus,
kuriuose Liaudies frontas laimëjo. Per pirmuosius dvejus veiklos metus
Liaudies frontas galëjo ágyvendinti savo tikslus tik naudodamas visuo
menës spaudimà tuometinei valdþiai, pats valdþios neturëdamas.
Treèia. Liaudies Frontas, pritraukæs geresniàjà humanitarinës ir
techninës inteligentijos dalá, pradëjo kurti mûsø suverenios nepriklau
somos valstybës statuso bendrus politinius, juridinius ir ekonominius
bei teorinius pagrindus. Viena ið sudedamøjø daliø buvo IME projektas
(autonominio valdymo Estija), kuris parodë, kad Estijos ekonomika pajëgi
funkcionuoti be Sovietø Sàjungos ásikiðimo.

Ketvirta. Liaudies frontas parodë pavyzdá ir prisidëjo prie kitø masi
niø judëjimø Sovietø Sàjungoje atsiradimo. Be jokios abejonës, liaudies
judëjimai Baltijos respublikose komplikavo bendrà Sovietø Sàjungos
centrinës vadovybës padëtá ir sustiprino jai daromà spaudimà.
Penkta. Liaudies judëjimai Baltijos respublikose veikë kaip tarpinin
kai tarp Kremliaus ir Vidurio Europos. Að ásitikinæs, kad idëjos, patyrimas
ir mentalitetas daugeliu aspektø buvo perduotas per Baltijos valstybes
kaip per tarpininkes. Mes áneðëme savo dalá pristatydami demokratines
pertvarkos idëjas Vidurio Europai. Kita vertus, Vidurio Europos reformø
patyrimas Rusijà pasiekë per Baltijà. Baltijos patirties dëka vakarieèiai su
prato, kad Sovietø Sàjunga nëra nepajudinamas monstras, koks atrodë
ið ðalies. Baltijos ðalys visam pasauliui atskleidë vidiná Sovietø Sàjungos
silpnumà. Kaip XVIII amþiaus pradþioje didysis imperatorius Petras I
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Kova, kuri vyko dël Molotovo–Ribbentropo pakto iðkëlimo á vieðumà,
padëjo tam paèiam tikslui. Visa liaudis pritarë ðioms idëjoms ir tapo mûsø
judëjimo uþ nepriklausomybæ programos dalimi. Jei procesas nebûtø bu
væs pradëtas, Baltijos valstybiø siekiai tapti nepriklausomomis po 1991 m.
rugpjûèio perversmo Maskvoje bûtø likæ nesuprasti arba bûtø atrodæ
neteisëti. Mes paskelbëme savo pasirinkimà ir pateikëme ðio pasirinkimo
prieþastis. Tai paskatino Maskvà paèiai aiðkiai apsispræsti po rugpjûèio
perversmo: arba mus pripaþinti, arba bandyti slopinti demokratijà smurtu.

prakirto langà á Europà, dabar, XX amþiaus devintojo deðimtmeèio gale
ir paskutiniojo deðimtmeèio pradþioje, Baltijos valstybës tapo pasauliui
atviru langu á Rusijà.
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Pagrindinë istorinë Estijos Liaudies fronto ir liaudies judëjimø reikðmë
buvo faktas, kad mes sugebëjome demokratiniu ir taikiu bûdu iðvaduoti
tautas ið totalitarinës superjëgos. Mes sugebëjome laimëti toje sunkioje
Dovydo ir Galijoto kovoje, atkûrëme savo suverenumà ir pradëjome kurti
savo demokratinæ valstybæ.
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ROMUALDS RAÞUKS
Latvijos Respublikos Saeimos narys,
Baltijos Asamblëjos Prezidiumo pirmininkas,
buvæs Latvijos Liaudies fronto (1990–1992) pirmininkas

Baltijos valstybiø dabartis ir ateitis
Pone Pirmininke, ekscelencijos, ponios ir ponai,
gerbiamieji konferencijos dalyviai!

Taèiau kaip viskas atrodë tada, kai Latvijos Respublika atkûrë nepri
klausomybæ? Ðis laikotarpis prasidëjo 1990 m. geguþës 4 d., kai naujai
iðrinkta Latvijos Aukðèiausioji Taryba priëmë Deklaracijà dël Latvijos
Nepriklausomybës atkûrimo, ir tæsësi iki 1991 m. rugpjûèio 21 d., kai
Aukðèiausioji Taryba priëmë konstituciná ástatymà dël Latvijos Respubli
kos valstybinio statuso.
Ðá laikotarpá galima apibûdinti dviejø jëgø: Latvijos Liaudies fronto
ir Komunistø partijos konfrontacija.
Kokias priemones ir iðteklius turëjo kiekviena ði jëga tuo momentu?
Latvijos Liaudies frontas, vienijæs daugiau kaip 200 000 nariø, turëjo
iðplëtotas struktûras visoje Latvijoje. Latvijos Liaudies frontas jau turëjo
savo frakcijà Latvijos Aukðèiausiojoje Taryboje su dviem treèdaliais de
putatø vietø, taip pat ir savo sudarytà Vyriausybæ. Po 1989 m. gruodþio
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Baltijos Asamblëjos ir Latvijos delegacijos vardu sveikinu konferencijos
dalyvius. Nuoðirdþiai dþiaugiuosi dël ðios konferencijos organizavimo.
To laikotarpio idëjas ir tradicijas Baltijos Asamblëja puoselëjo jau tada, kai
prieð deðimt metø su daugeliu ið jûsø visi stovëjome Baltijos kelyje. Ir að
ið tiesø dëkingas likimui, kad turëjau ir vis tebeturiu galimybæ dalyvauti
ðiame procese: kaip Latvijos Liaudies fronto pirmininkas 1990–1992 metais
ir ðiuo metu kaip Baltijos Asamblëjos Prezidiumo pirmininkas. Baltijos
kelias tæsiasi, tik jis ágavo naujà kokybæ, formà ir iðraiðkà, kaip ir tas didþiu
lis darbas siekiant palaikyti ir sustiprinti Baltijos ðaliø nepriklausomybæ.

10 d. savivaldybiø rinkimø buvo iðrinkta per 8 000 Latvijos Liaudies
fronto deputatø.
Komunistø partija turëjo vienà treèdalá vietø Aukðèiausiojoje Tary
boje, jà rëmë sovietø armija, KGB struktûros, OMON’as, milicija. Milicija
skilo, didþioji jos dalis Latvijai nebuvo lojali, ir jos neutralumas svarbiais
persilauþimo laikotarpiais buvo geriausia, kà galëjome pasiekti. Komu
nistø partijà palaikë ortodoksiðkai màstantys Sovietø Sàjungos rëmëjai,
pasiruoðæ ginti jà kaip centralizuotà valstybæ, kuriai vadovauja Komunistø
partija. Daugiausia tai buvo atsargos karininkai – 62 000 þmoniø, taip pat
24 000 dar tarnaujanèiø karininkø. Komunistø partijos veiklos pamatà su
darë ávairiø lygiø sovietiniai biurokratai, taip pat dalis nelatviø tautybës
þmoniø, kurie nerimavo dël savo ateities ir bijojo dël dideliø, tiesiogiai ið
Maskvos valdomø pramonës ámoniø.
Koks buvo Latvijos Liaudies fronto stiprybës ir sëkmës ðaltinis?
Versti puslapį

Pirma, þmoniø pasitikëjimas Latvijos Liaudies frontu.
Antra, pasikeitimai, ávykæ po sovietø imperijos þlugimo bei Rusijos
demokratëjimas.
Treèia, atsargus, taèiau nuoseklus Vakarø valstybiø palaikymas.
Ketvirta, Baltijos vienybë, Baltijos valstybiø solidarumas.
Penkta, Latvijos emigraciniø organizacijø parama.
Laikotarpis nuo 1990 m. geguþës 4 d. iki 1991 m. rugpjûèio 21 d. – tai
visa grandinë ávykiø, keitusiø vienas kità neátikëtinu greièiu. Jau tada
buvo aiðku, nors tai dar labiau matyti tik dabar, po daugelio metø, kaip
lengvai buvo galima viskà prarasti Latvijos Liaudies frontui padarius vie
nintelæ, bet lemiamà klaidà. Mes neturëjome teisës daryti dideliø klaidø.
Komunistø partija pasiprieðino 1990 m. geguþës 4 d. Deklaracijai, taèiau
Aukðèiausioji Taryba pareikalavo ðiuo klausimu surengti referendumà.
Ðio Aukðèiausiosios Tarybos akto taip pat neparëmë ir Latvijos Pilieèiø
kongresas, kuris manë, kad tik pilieèiø iðrinktas Latvijos Pilieèiø kongre
sas turi ástatyminæ teisæ veikti pereinamuoju laikotarpiu. Latvijos Pilieèiø
kongresas prieðinosi Latvijos Liaudies fronto ir Aukðèiausiosios Tarybos
veiklai keliais labai svarbiais ir pavojingais momentais Latvijos istorijoje.
Troðkimas atkurti nepriklausomybæ steriliu, teisiniu keliu, nekreipiant
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dëmesio á pastarøjø penkiasdeðimties metø realijas ir buvo prieþastis,
paskatinusi Latvijos Liaudies frontà ir Latvijos Liaudies fronto frakcijà
Aukðèiausiojoje Taryboje pasirinkti kità kelià – judëti á prieká „þingsnis
po þingsnio“, lëtai, taèiau nenukrypstant nuo pagrindinës krypties, svar
biausio – nepriklausomybës tikslo.
1990 m. geguþës 14 d. vietos oponentus, kurie prieðinosi 1990 m.
geguþës 4 d. Deklaracijai parëmë Sovietø Sàjungos prezidento Michailo
Gorbaèiovo dekretas, skelbiantis visø trijø Baltijos valstybiø nepriklauso
mybës deklaracijas negaliojanèiomis, nes jos prieðtaravo Sovietø Sàjungos
konstitucijai.
Po mënesio M. Gorbaèiovas paskelbë savo idëjà sukurti nepriklau
somø valstybiø sàjungà ir pakvietë Latvijà pasiraðyti naujos sàjungos
sutartá.

Ir tada prasidëjo sunkiausias, lemiamas laikotarpis, kuriam bûdingas
vietos OMON’o dalinio smurtas. Pirmasis uþgrobimas ávyko lapkrièio 2 d.:
buvo uþgrobti ir terorizuojami Spaudos rûmai.
Kai M. Gorbaèiovo iniciatyvà pasiraðyti naujos sàjungos sutartá pa
kartotinai atmetë A. Gorbunovas ir I. Godmanis, lapkrièio 17 d. prasidëjo
ekonominë blokada ir karinis spaudimas.
1990 m. gruodþio 11 d. Latvijos Liaudies fronto valdyba parengë ir
iðleido vadinamosios „X valandos“ veiklos planà. Ðis planas tapo pagrindu
visoms Latvijos institucijoms ir þmonëms, kurie iðliko lojalûs nepriklauso
mybës idëjai per sunkiausià 1991 m. sausio – rugpjûèio mënesiø laikotarpá.
Skaitydami ðiuos dokumentus, ðiandien jûs galite justi padëties rimtumà.
Galiu paminëti 10 puslapá, kuriame apibûdinama Latvijos Liaudies fronto
veikla nelegaliomis, pogrindþio sàlygomis, plëtojanti alternatyvias ryðio
sistemas, decentralizuojanti pinigø ir spaudos iðteklius. Tam, kad bûtø
apsaugoti Latvijos Liaudies fronto þmoniø iðtekliai, dokumentas numatë
patvirtinti sàraðà þmoniø, dalyvaujanèiø Latvijos Liaudies fronto veiklo
je, kurie jau buvo gerai þinomi KGB ir Komunistø partijai. Sàraðas buvo
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Paraleliai ðiam procesui – B. Jelcinas iðrenkamas Rusijos Federacijos
Aukðèiausiosios Tarybos pirmininku, ir Latvijos, Lietuvos bei Estijos va
dovai pradëjo derybas su Rusija.

skirtas tarptautinëms organizacijoms ir tokiu bûdu uþtikrino ðiø þmoniø
tolesnio likimo kontrolæ.
Kad pasiprieðintø Maskvos spaudimui, Latvijos Liaudies frontas su
rinko 1 002 829 paraðus prieð naujos sàjungos sutartá.

Versti puslapį

Naujieji 1991 m. atëjo kartu su tolesniu Latvijos padëties dramatizmu.
Sausio 2 d. OMON’as visiðkai okupavo Spaudos rûmus. Latvijos Liaudies
frontas, suprasdamas, kad neámanoma organizuoti masiniø manifestacijø,
nuo gruodþio mënesio jas atidëjo. Tuo pat metu Latvijos Liaudies frontas
rengë þmones ir iðteklius ginti Aukðèiausiàjà Tarybà, Ministrø Tarybà, TV
ir radijo transliavimo centrus, Latvijos Liaudies fronto bûstinæ ir kitus
strateginius objektus.
Ir tada atëjo laikas. Sausio 12 d. Latvijos Liaudies frontas paskelbë
masinæ manifestacijà, turëjusià ávykti 1991 m. sausio 13 d. Laiko pasi
ruoðimui buvo likæ maþiau kaip 24 valandos. Prieþastis – nuogàstavimai,
kad þmonës bus sustabdyti pakeliui á Rygà. A. Gorbunovas ir I. Godma
nis susitiko su M. Gorbaèiovu Maskvoje. M. Gorbaèiovas paþadëjo, kad
smurto Rygoje nebus imtasi.
Sausio 13 d. apie 500 000 þmoniø ið visos Latvijos susirinko á masinæ
demonstracijà protestuodami prieð artëjantá kariná perversmà ir kari
nius veiksmus, kuriuos sovietø armija ávykdë Vilniuje. Latvijos Liaudies
fronto iniciatyva pagal gerai parengtà planà tuojau pat buvo pastatytos
barikados ir þmonës ið visos Latvijos saugojo jas nuo sausio mën. 13 iki
27 d. Sausio 16 d. krito pirmoji OMON’o auka – Robertas Mûrniekas. Sausio
20 d. OMON’as puolë Uþsienio reikalø ministerijà Rygoje, þuvo penki
þmonës. Tragiðkos, dramatiðkos dienos, istorijos akimirka, pareikalavusi
þmoniø aukø, taèiau tai buvo laikas, kai mes visi jautëmës vieningi, drà
sûs ir pasiryþæ ginti Rygà ir Latvijà. Mes visi jautëme ir supratome, kad
raktas á Baltijos likimà guli èia, Baltijoje, – Vilniuje, Rygoje ir Taline. Tai
absoliuèiai skyrësi nuo rugpjûèio puèo, kur svarbiausi ávykiai vyko Mask
voje, ir nemalonus jausmas, kad vieninga savo veikla mes nieko negali
me pakeisti, uþgulë mus sunkia naðta. Taèiau dar prieð rugpjûtá Latvijos
Liaudies frontas padarë viskà, kà galëjo, kad kovo 3 d. bûtø surengtas
referendumas dël Latvijos Respublikos nepriklausomybës. 73,8% balsavo
uþ nepriklausomybæ (dalyvavo 87,5%).
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1991 m. rugpjûèio 4 d. M. Gorbaèiovas treèià kartà pasiûlë sovie
tinëms respublikoms pasiraðyti sàjungos sutartá rugpjûèio 20 d. Aukð
èiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojas A. Krastinis atmetë ðá
pasiûlymà. Taèiau ir paèiam M. Gorbaèiovui buvo likæ maþai laiko.
Rugpjûèio 19–20 d. Maskvoje ávyko perversmas. Valstybinë valdþia perëjo
komitetui, kuris paskelbë nepaprastàjà padëtá visoje Sovietø Sàjungoje.
OMON’as ir karinës pajëgos uþëmë visus strateginius objektus Rygoje
ir Latvijoje. Aukðèiausioji Taryba ir Ministrø Taryba paragino pradëti tai
kø pasiprieðinimà. Taèiau perversmas truko neilgai, taip trumpai, kad
sunku buvo susigaudyti, kas yra kas Latvijoje. Rugpjûèio mën. B. Jelcino
ðalininkai pradëjo kontroliuoti situacijà Maskvoje. Latvijos Aukðèiausioji
Taryba tuojau pat priëmë konstituciná ástatymà dël Latvijos Respublikos
valstybingumo. Pereinamasis laikotarpis baigësi.
Rugpjûèio 23 d. Islandija, pirmoji uþsienio valstybë, pripaþino Latvi
jos Respublikos valstybingumà.

Po to mûsø valstybingumà pripaþino deðimtys kitø valstybiø, ir iki
rugsëjo 18 d. jø buvo 79. Rugsëjo 6 d. Sovietø Sàjungos Valstybës Taryba
priëmë nutarimà pripaþinti Baltijos valstybiø valstybingumà, bet gruo
dþio 21 d. vienuolika buvusiø Sovietø Sàjungos respublikø sudarë naujà
sàjungà – Nepriklausomø Valstybiø Sandraugà. Sovietø Sàjunga nustojo
gyvavusi.
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Rugpjûèio 24 d. B. Jelcinas savo dekretu pripaþino Latvijos, Lietuvos
ir Estijos nepriklausomybæ.

GAVRIIL POPOV
Maskvos tarptautinio universiteto prezidentas,
profesorius

Sovietø Sàjungos suirimo pasekmës
Konferencija, skirta Baltijos kelio ir Molotovo–Ribbentropo pakto de
ðimtmeèiui paþymëti, apima labai plaèias problemas. Leiskite kai kurias
ið jø panagrinëti.

Versti puslapį

I. Ar laimëjo Stalinas Molotovo–Ribbentropo paktu?
Ðis klausimas nenagrinëjamas mano praneðime, taèiau apskritai svar
bus konferencijai.
Sovietiniame istorijos moksle ir, tai daug svarbiau, pilieèiø visuome
ninëje sàmonëje ásitvirtino koncepcija apie ypaè teigiamà Molotovo–Ribbentropo pakto reikðmæ SSRS. SSRS pergalë kovoje su faðizmu pripaþás
tama vos ne pagrindiniu Stalino nuopelnu, o pati pergalë traktuojama
kaip pakto pasekmë.
Tokiai koncepcijai buvo ir yra prieðtaraujama, taèiau tai reikia daryti
daug ryþtingiau ir energingiau.
Paktas, kaip man atrodo, yra viena ið paèiø rimèiausiø Stalino klaidø,
netgi vertinant jo paties veiklà.
Kokie árodymai pateikiami pakto konstruktyvios reikðmës SSRS nau
dai ir, kaip minimumas, paties Stalino naudai?
Pirma, paktas neva leidæs Stalinui laimëti laiko ir panaudoti já inten
syviau parengti valstybæ karui su Hitleriu.
Antra, paktas neva pagerinæs SSRS starto pozicijas prieð karo pradþià.
Ir svarbiausia: paktas atseit galø gale padaræs demokratinius Vakarus
SSRS sàjungininku Antrajame pasauliniame kare.
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Labai trumpai pateiksiu savo pamàstymus dël ðiø argumentø.
Pirma, dël laimëto laiko pasirengti karui. 1936–1937 metais, nepaisant
represijø, Raudonoji armija ir Vermachtas apytikriai buvo vienodoje si
tuac ijoje. Pavyzdþiui, ir vienur, ir kitur vyravo arkliai. Kol galiojo paktas,
Hitleris nepalyginti greièiau perginklavo Vermachtà (taip pat pasinaudo
damas ir Stalino pagalba). Vermachtas ágijo kovinës patirties. Ir, o tai ypaè
svarbu, ásitikinimà savo pranaðumu.
Pakto galiojimo metu SSRS taip pat nemaþai padarë stiprindama
Raudonàjà armijà (taip pat ir bendradarbiavimo su Vokietija dëka). Taèiau
bendra SSRS parengtis gerokai atsiliko ir iki 1941 metø Hitleris santykinai
buvo stipresnis.

Ir galø gale dël demokratiniø Vakarø padarymo savo sàjungininku.
Anglija, Prancûzija ir JAV gynë savo interesus. Taèiau jie nebuvo absoliutûs
SSRS prieðai. O kai po pakto Vakarai tapo SSRS sàjungininkais, jie buvo
jau daug silpnesni negu iki pakto. Buvo prarasta Prancûzija, Lenkija,
Pabaltijys, Suomija. Stalinas ásigijo sàjungininkà, kuris tik 1944 metais
sugebëjo atidaryti antràjá frontà. Jeigu Stalinas bûtø anksèiau siekæs sà
jungos, ávykiai galëjo klostytis kitaip. Taèiau Stalinas, nemokëdamas vesti
derybø ir pasikliaudamas jëga, sumaiðë ant lentos visas figûras – taip pa
darë gerai þinomas Ostapas Benderis pralaimëtame turnyre Vasiukuose.
Apibendrindamas norëèiau paþymëti: Stalinas, pasiraðydamas paktà,
ne laimëjo, o pralaimëjo. Laimëjo Hitleris.
Stalinas jam teigiamais Antrojo pasaulinio karo rezultatais pridengë
savo akivaizdþià klaidà. Paktas Sovietø Sàjungai karà labai apsunkino.
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Antra, apie starto pozicijas. Dël pakto Raudonoji armija paliko de
ðimtmeèiais stiprintas ir gerai átvirtintas vietoves. Pastatyti naujus átvir
tinimus ir iðsaugoti senus nebuvo lëðø. Prasidëjo senøjø demontavimas.
Jie buvo sugriauti, o naujieji iki galo nepastatyti ir neárengti. Ryðkiausias
pavyzdys – Leningradas. Armijai ir jûrø laivynui realià gynybà pavyko
organizuoti tik tose miesto pozicijose, kurios buvo stiprinamos daugelá
metø iki pakto pasiraðymo.

II. SSRS suirimo padariniai
Kaip ir kiekvienas ryðkus pasaulio istorijos ávykis, SSRS suirimas gali
bûti svarstomas ávairiais aspektais.
Pirmiausia galima skirti laiko aspektà: dabartiniai suirimo rezultatai,
vidutiniðkai ilgalaikiai, ilgalaikiai.
Toliau reikia skirti ðiuos suirimo aspektus: politinius, ekonominius,
karinius, nacionalinius, ideologinius, socialinius ir t. t.
Pagal mastà SSRS suirimo rezultatus bûtina analizuoti ið visos pa
saulio bendrijos taðko, buvusio socialistinio bloko, buvusios SSRS taðko.
Toliau – Rusijos, jos nacionaliniø autonomijø ir Rusijos regionø mastu.

Versti puslapį

SSRS suirimo padariniø analizæ lemia ir ðios analizës tikslai: status
quo átvirtinimas, naujosios integracijos plëtra arba, prieðingai, jau naujos
Rusijos suirimo spartinimas.
Matematine prasme SSRS suirimo padariniø modelis, jeigu imtume
du aspektus, gali bûti iðreikðtas kaip dvimatis. Ðiuo atveju vienas mat
muo bûtø, pavyzdþiui, ekonominiai padariniai, o kitas – laiko aspektai
(dabartiniai, vidutiniðkai ilgalaikiai, ilgalaikiai). Jeigu á analizæ átrauktume
treèià aspektà, pavyzdþiui, mastà (SSRS, NVS, Rusija), matematinë schema
ágautø trimaèio grafiko pobûdá.
Jeigu pabandytume sukurti modelá, apimantá visus suirimo aspektus,
jis galëtø atrodyti kaip B. A. Ðèennikovo dar septintajame deðimtmetyje
pasiûlytas modelis.
Kiekvienà analizës aspektà galima paþymëti kaip klasæ n: n1, n2, n3
… nm (èia m – analizës galimø aspektø skaièius). Logiðkai galimø taðkø,
besiskirianèiø bent vienu poþymiu, analizës medis turës N=n1, n2, n3 …
nm ðakø. Kiekvienà ðakà atitiks vienas ið SSRS suirimo padariniø, kuriø
ið viso bus ne daugiau kaip n.
Taigi, jeigu panagrinëtume SSRS suirimo ideologinius padarinius, pa
matytume, kad po komunistinës ideologijos atsiradusá vakuumà uþpildë
ne tik Vakarø ideologija, bet ir ávairiø sektø ideologijos – tiek krikðèionið
kojo, tiek islamiðkojo tipo.
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Jeigu imtume, pavyzdþiui, suirimo internacionaliná aspektà, tai kal
bant apie plëtros perspektyvas svarbu paþymëti kalbos faktoriaus reikðmæ.
Iðeina kartos, mokëjusios rusø kalbà, atsiranda kartos, kuriø tarpusavio
bendravimo kalba gali bûti kita. Tai, þinoma, taps svarbiu SSRS suirimo
padariniu. Niekur negalima pabëgti ir nuo to fakto, kad SSRS, kuri daugelá
metø prieðinosi beveik visoms Vakarø civilizacijoms, suirimas, kad ir labai
keista, tampa Vakarø civilizacijos mûsø planetoje susilpnëjimo veiksniu.
Niekur negalima pabëgti ir nuo to fakto, kad neiðvengiamas þmogaus
teisiø apsaugos principas nacionaliniø santykiø atþvilgiu atvedë ne tik prie
nacionalinio atgimimo tendencijos, taèiau ir prie terorizmo sustiprëjimo,
kaip vieno ið nacionalinio nepakantumo ir nesutaikomumo rezultatø.
Að galëèiau ir toliau kalbëti apie ðiuos SSRS suirimo aspektus ta paèia
dvasia, taèiau norëèiau sustoti prie uþsienio politikos aspekto þvelgiant
ilgalaikiu ir Europos aspektu.

Vyraujanti planetos politinë charakteristika iki SSRS suirimo buvo
dviejø poliø pasaulis, kuriame dviem viena prieðais kità stovinèioms sis
temoms vadovavo JAV ir SSRS. Ðis dvipoliðkumas nulemdavo Europos
reikalus.
Po SSRS suirimo vienas ið poliø paprasèiausiai dingo. Kaip þinoma,
tokie ankstesnës bendros visumos pasikeitimai automatiðkai nepadaro
antrosios pusës vienintele. Tuo labiau kad vienas ið poliø ne laimëjo, bet
tapo nugalëtoju dël prieðininko suirimo.
JAV bandymai vietoj dvipolio pasaulio sukurti piramidës tipo pasaulá,
kurio virðuje bûtø JAV, nepavyksta. Tai aiðkiai parodë konfliktai Irane ir
Jugoslavijoje. Vienapolis modelis netenkina ir Kinijos, ir Rusijos, ir isla
mo pasaulio. Taèiau paskutiná smûgá JAV planams sudavë branduoliniai
sprogdinimai Indijoje ir Pakistane. Branduolinio ginklo atsiradimas islamo
pasaulyje uþbraukë vienapolio pasaulio idëjà.
Todël á ilgalaiká politinës pasaulio santvarkos modelá galima þiûrëti
kaip á daugiapolá. XXI amþiaus pasaulis – keleto jëgø centrø pasaulis.
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III. Ilgalaikiai politiniai SSRS suirimo padariniai Europai

Dabar sunku nustatyti ðiuos centrus, taèiau aiðku, kad tarp jø vienas
ið pagrindiniø bus Europos centras.
JAV bandys vadovauti Europos pasaulio centrui, taèiau vargu ar tai
bus efektyvu. Pagrindinë pamoka, kurià gaus Vokietija, Prancûzija ir An
glija Jugoslavijos konflikte, bus iðvada, kad JAV ir paèios Europos interesai
nesutampa. Pagrindinës Europos ðalys norës paèios spræsti savo likimà,
tuo labiau kad jos turi ir branduoliná ginklà, ir raketas, nekalbant jau apie
jø bendrà ekonomikos potencialà.

Versti puslapį

Galima spëti, kad Europos bloko centru taps Vokietija. VFR, „suvirðki
nusi“ VDR, neiðvengiamai nukreips pagrindiná dëmesá á Europos reikalus.
Paèioje VFR ims virðø, kaip ne kartà jau buvo istorijoje, prûsø grupuotë.
Ypaè armijoje, kur jau ðiandien buvusios VDR (prûsø) karininkai aiðkiai
greièiau daro karjerà.
Arba VFR sugebës nuðalinti JAV nuo vadovavimo NATO, arba – tai
labiau tikëtina – bus sukurta kaþkokia nauja struktûra, kurioje JAV jau
nevaidins pagrindinio vaidmens.
Prancûzija ir tuo labiau kitos Europos ðalys priims VFR vadovavimà.
Galbût kai kuriø dvejoniø turës Britanija, taèiau ir ji jau pernelyg stipriai
integruota á Europos sistemà.
Tokios situacijos aspektu galima nagrinëti Rusijos vietos ir vaidmens
ilgalaikëje politinëje perspektyvoje klausimà.
Yra keletas argumentø, bylojanèiø, kad Rusija priklausys kuriems
nors ne Europos blokams: Kinija, Indija, islamo pasaulis. Ypaè perspek
tyvûs du sàjungos variantai: Rusija ir JAV (nutiesus per Beringo sàsiaurá
transporto linijà, kurià planavo dar Rooseveltas ir Stalinas) bei Rusijos ir
Japonijos sàjunga (atgaivinant Baikalo-Amûro magistralæ). Abi ðios sà
jungos sujungtø Rusijos iðteklius su pirmaujanèios technologijos ðalimis.
Taèiau daug rimtesnës prieþastys stumia Rusijà á Europos blokà (tarp
jø ir istorinës, kultûrinës, religinës, ideologinës, geop
 olitinës).
Europos bloke Rusija neiðvengiamai turës pripaþinti vadovaujamà
VFR vaidmená. Rusijai tai ne naujiena, kadangi ir XVIII, ir XIX amþiuje
Rusija gyvavo vyraujant tai Prancûzijai, tai Vokietijai.
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Jeigu Rusija ásijungtø á Europos blokà, Europa laimëtø gaudama di
dþiuliø iðtekliø, raketø, branduoliná, moksliná techniná potencialà, taip pat
prekiø rinkà. Prisijungus Rusijai, Europa jau bus pasirengusi varþytis su
bet kuriuo kitu bloku.
Rusija taip pat turës akivaizdþiø privalumø.
Jeigu Rusija ásijungtø á Europos blokà, atsirastø du ávykiø plëtojimosi
Europoje variantai.
Pirmasis variantas. Já galima pavadinti tradiciniu, kadangi jis atkuria
XVIII ir XIX amþiø plëtros schemà, kai Prûsija ir Rusija þingsnis po þingsnio
„suvalgë“ visas tarp jø esanèias ðalis, kol atsirado bendra siena.
Ðis plëtros variantas gali numatyti Rusijos Kaliningrado srities gràþi
nimà VFR mainais á dalies buvusio sovietinio bloko valstybiø kontrolës
perdavimà jai. Taigi atsiranda Molotovo–Ribbentropo pakto ðmëkla.

Ðis variantas pareikalaus ið Europos ðaliø „atvirø durø“ politikos Ru
sijai su visais to padariniais. Kartu labiausiai nukentës tos ðalys, kurios
deda daug pastangø kurdamos antirusiðkus barjerus.
Galbût Europos bloke ásivyraus antirusiðka tendencija ir Rusija bus
iðstumta ið Europos. Tokiu atveju pasaulio likimui labiausiai pavojingas
Rusijos prisijungimas prie islamo bloko.
Po Aleksandro Neviðkio Rusija daugelá amþiø bendradarbiavo su
Azijos stepiø gyventojais. Musulmonai ir ðiandien sudaro beveik 1/10
Rusijos gyventojø. Dël Jugoslavijos konfliktø Europos kontinente atsirado
du galingi islamo placdarmai: Bosnijoje ir Albanø Kosove. Kadangi dar
yra Turkijos placdarmas, taip pat milijoninë turkø bendrija Bulgarijoje ir
daugiamilijoninis musulmonø sluoksnis kitose Europos ðalyse, atsiranda
perspektyva islamo blokui atakuoti Europà. Susidaro viduramþiø situ
acija, kai musulmonams pavyko pasiekti Vienà. Daugelá amþiø trukæs
musulmonø iðstûmimo ið Europos procesas pavirto atvirkðtine banga.
Taèiau nei Rusija, nei islamo ðalys neturi galingo ekonomikos po
tencialo. Todël jose ims vyrauti kovos su vartotojiðkumu ideologija, o
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Antrasis variantas. Europa ras jëgø eiti savanoriðkos integracijos ke
liu. Tuomet integracijos tempas sienø perdalijimà padarys nereikalingà.

ekonominio potencialo trûkumà bus siekiama kompensuoti naujø ginklø
sistemø kûrimu.
Kiekvienas ið ilgalaikiø scenarijø daro didelæ átakà poþiûriui á Rusi
jos problemas. Prisijungimas prie Europos bloko skatins Rusijà stiprinti
demokratijos pradus. Pirmasis scenarijaus variantas labiau linksta á auto
ritarinæ demokratijà, o antrasis – á populistinæ demokratijà. Abu remiasi
tuo, kad Rusija turi rimtà karinës pramonës potencialà, paremtà moksliniu
techniniu potencialu.
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Rusijos prisijungimas prie Europos bloko verèia jà visiðkai nuginkluoti
Ðiaurës Kaukazà, kaip visø Europos musulmonø anklavø nuginklavimo
pavyzdá. Kaip þinome ið istorijos, Ðiaurës Kaukazas Vienos kongrese po
Aleksandro I pergalës prieð Napoleonà buvo „atiduotas mainais“ uþ tai,
kad Rusija atsisakys savo pretenzijø á Europos slaviðkàsias ðalis ir staèia
tikiø Graikijà. Dabar tai galima iðspræsti visiðkai prieðingai.
O ðtai Rusijos orientacija á islamo blokà, atvirkðèiai, numato, kad bus
atitolta nuo europietiðkosios demokratijos vertybiø ir bus remiama visø
Europos musulmoniðkø ðaliø karinë galia.
Kiekvieno scenarijaus atveju Rusijai skirtingai iðkyla santykiø su
Kaukazo iðeiviais problema: pradedant visokiausiø sàlygø ir apribojimø
nustatymu ir baigiant „þaliàja ðviesa“.
Ilgalaikiø politiniø SSRS suirimo perspektyvø analizë siûlo toli gra
þu ne paprastà perspektyvà ir Europai, ir Rusijai, ir toms ðalims, kurios
atsidurs „tarp“ pagrindiniø bûsimo Europos bloko jëgø – VFR ir Rusijos.
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J. E. JON BALDVIN HANNIBALSSON
Buvæs Islandijos uþsienio reikalø
ir uþsienio prekybos ministras, ambasadorius

Laikas veikti atëjo bûtent dabar
I
Prieð devynerius metus 35 uþsienio reikalø ministrai ið Europos bei
Ðiaurës Amerikos valstybiø susirinko Kopenhagoje aptarti þmogaus teisiø
klausimo. Konferencija buvo surengta kaip vadinamojo ESBK proceso
dalis.

Supervalstybës pradëjo visaapimantá Antrojo pasaulinio karo pada
riniø persvarstymà. Atsirado visuotinai priimta taisyklë: Vakarø lyderiai
neturi sakyti ar daryti nieko, kas galëtø pakenkti naujiems Jungtiniø
Valstijø ir M. Gorbaèiovo vadovaujamos Sovietø Sàjungos santykiams.
Negalima sakyti ar daryti nieko, kas sukeltø pavojø M. Gorbaèiovo norui
dalyvauti Vokietijos susivienijimo procese.
Esant tokioms aplinkybëms Baltijos valstybëse atsiradæ nepriklau
somybës judëjimai Vakarø buvo priimti tarytum nerangûs ásibrovëliai
á draugiðkà supervalstybiø brolijà. Jie buvo nutildyti, o jø vadovø tyliai
papraðyta nedrumsti ramybës ir nedelsiant viskà suderinti su savo kolo
nijiniais ðeimininkais.
Ðtai kodël, kai naujai paskirti trijø Baltijos valstybiø uþsienio reikalø
ministrai atvyko á Kopenhagà, á Europos saugumo ir bendradarbiavimo
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Tuo metu Europos politiniame landðafte vyko audringi pokyèiai.
Griuvo Berlyno siena. Iðsilaisvino Vidurio ir Rytø Europos tautos. Vokietija
vienijosi. „Glasnost“ ir „perestroika“ – politinis skiriamasis p. Gorbaèiovo
þenklas – buvo populiarûs, optimistiðkai nuteikiantys þodþiai, kai bûdavo
kalbama apie reformas Sovietø Sàjungoje. Jungtiniø Valstijø prezidentas
p. Bushas entuziastingai kalbëjo apie „naujà pasaulio tvarkà“, paremtà
ne konfrontacija, o bendradarbiavimu.

konferencijà, organizuojamà þmogaus teisiø klausimais, jø neáleido. Jiems
net neleido pasisakyti – ir tai buvo konferencijoje þmogaus teisiø klausi
mais, – kad tik sovietø atstovai neboikotuotø konferencijos ir nesukeltø
pavojaus taikos procesui.
II
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Kai politinis tikslingumas arba stipriøjø valstybiø savanaudiðkumas
iðkyla virð pagrindiniø tarptautinës teisës ir teisingumo principø, pats
laikas maþoms tautoms pabandyti suteikti prasmæ ir aktualumà sàvokai
„maþøjø tautø solidarumas“. Ðtai kodël, kai atëjo mano eilë kalbëti, að
atidëjau savo parengtà tekstà ir pamëginau kalbëti uþ jus jûsø þodþiais,
þodþiais, kurie buvo nutildyti. Dël Baltijos valstybiø likimo að pasakiau
ðtai kà:
„Mes negalime apsimesti, jog tam, kad nesukeltume grësmës taikos
procesui, galima bûtø nugludinti arba pamirðti Baltijos valstybiø proble
mà. Paprastas faktas: þmogaus teisës ir tautø teisës yra neatskiriamos. Ne
galima traktuoti visuotiniø þmogiðkø vertybiø kaip privilegijø, kuriomis
gali naudotis tik kai kurie ið mûsø, ir nesuteikti jø kitiems.
Nediskutuotinas istorinis faktas yra tai, kad Baltijos tautos – nepri
klausomos, tarptautinës bendrijos pripaþintos valstybës. Per karà jos
iðkentëjo karinæ okupacijà ir neteisëtà aneksijà. Sovietø Sàjungos depu
tatø suvaþiavimas pripaþino ðio akto, kurá sàlygojo karas, neteisëtumà.“
Nuo tada að nepraleisdavau progos priminti Vakarø vadovams, kad
jie niekada nepasieks visaapimanèio susitarimo su Sovietø Sàjunga dël
neiðspræstø Antrojo pasaulinio karo padariniø, neatsiþvelgdami á Baltijos
tautø likimà. Ðiø tautø nepriklausomybës atkûrimas turi bûti iðsamaus
plano dalis. Tai moralinis imperatyvas, nuo kurio negalima iðsisukinëti
ar bandyti já uþtuðuoti politinio tikslingumo labui.
III
Visuose forumuose, kur tik turëjome tribûnà ir auditorijà, mes pri
mygtinai primindavome tiems, kurie buvo linkæ uþmirðti: Jungtiniø Tautø,
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NATO, Europos Tarybos, ESBK ir Europos Parlamento konferencijose,
Ðiaurës Tarybos, Socialdemokratø partijø lyderiø susitikimuose, – visur,
kur galëjome palaikyti diskusijà.
Yra senas posakis – laðas po laðo ir akmená prataðo. Lëtai, bet uþtik
rintai, po truputá laðai pradëjo skverbtis á akmená, kol pavirðiuje pasirodë
visiems matomi átrûkimai.
Ið pradþiø tvyrojo mandagi tyla. Po to pasigirdo perspëjimo þodþiai.
Galø gale nenoromis buvo sutikta, kad nyki tyla problemos neiðspræs.
Ðiuo klausimu noriu atiduoti duoklæ savo danø kolegai, p. Uffei El
lemannui-Jensenui, kuris anksti prisidëjo prie mano pastangø ir tapo
patikimu partneriu siekiant mûsø tikslo, ypaè Europos Sàjungoje, kur að
negalëjau prieiti.

1991 m. sausá buvo kritiðkas laikas, persilauþimas. Tada Kremliaus
oligarchai, nujausdami, kad dël besiklostanèiø istoriniø ávykiø jie atsidûrë
pralaimëjusiøjø pusëje, griebësi desperatiðkø pastangø Vilniuje, Rygoje ir
Taline nuðalinti demokratines vyriausybes ir paleisti parlamentus.
Að gerai atsimenu, kai Pirmininkas V. Landsbergis paskambino vidu
ry nakties ir trumpai tarë: „Jei ið tikrøjø galvojate tai, kà sakote, tuojau
pat atvykite á Vilniø ir asmeniðkai pademonstruokite savo pozicijà mûsø
dabartinëje rizikingoje situacijoje. Ðalies, kuri priklauso NATO, uþsienio
reikalø ministro buvimas labai svarbus.“ Reaguodamas á tai, að atvykau á
Vilniø praëjus trims dienoms po „kruvinojo sekmadienio“.
Niekada nepasensiu tiek, kad pamirðèiau tas dienas, Vilniaus aikðtes
ir gatves. Maèiau beginklæ ir ið esmës niekieno nepalaikomà tautà, dël
þmogiðkojo orumo, laisvës ir savigarbos pasirengusià mesti iððûká bet ko
kiai karinei jëgai. Bûti kartu su jumis tomis neuþmirðtamomis dienomis
man buvo privilegija.
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Nesistengiu pervertinti mûsø átakos. Þinoma, ne mûsø jëgoms buvo
apsukti NATO laivà arba be paðalinës pagalbos pakeisti jo kursà. Mes bu
vome tik maþø tautø uþsienio reikalø ministrai. Bet mes galëjome garsiai
prabilti ir mes prabilome. Mus pagarbiai iðklausë. Mes parengëme dirvà
vëlesniam derliaus nuëmimui, kai tam ateis laikas.

IV
O paskui atëjo eilë tø, kurie 1991 m. sausá norëjo paskandinti kraujyje
jûsø naujai gimusià demokratijà. Jø atpildo valanda iðmuðë tø paèiø me
tø rugpjûtá karðtose Maskvos gatvëse. Tai buvo jø pabaigos pradþia. Tuo
pat metu tai buvo jûsø nepriklausomybës atkûrimo pradþios pabaiga.
Tikriausiai nebus visiðkai ne vietoje dabar ið naujo prisiminti ávykiø
sekà tomis lemtingomis rugpjûèio 19-25 dienomis.
Viskas prasidëjo Maskvos barikadose, o baigësi kuklia ceremonija
Hofoi-House Reikjavike, kur mes keturiese – að, L. Meris, J. Jurkanis ir A.
Saudargas – pasiraðëme reikiamus dokumentus, patvirtinanèius Islandijos,
Lietuvos, Estijos ir Latvijos diplomatiniø santykiø besàlygiðkà atkûrimà.
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Perversmas Maskvoje prasidëjo rugpjûèio 19 d.
Po dviejø dienø Briuselyje buvo suðauktas Ðiaurës Atlanto ministrø
susitikimas. Susitikimà temdë perversmo ðeðëlis. Darbui jau prasidëjus,
vis tvyrojo tam tikras netikrumas dël to, ar perversmas pavyks, ar ne.
Pertraukos metu generalinio direktoriaus Manfredo Wörnerio buvo pa
praðyta tiesiogiai susisiekti su Borisu Jelcinu Maskvoje ir praneðti apie tai
susirinkimui. Nepraëjus në pusvalandþiui, generalinis sekretorius gráþo
su ið B. Jelcino gauta þinia: perversmas nepavyko. Ponas B. Jelcinas ir
demokratinës jëgos tvirtai valdo padëtá. B. Jelcinas paragino NATO uþ
sienio reikalø ministrus, kad ðie padarytø viskà, kas jø galioje, ir paremtø
demokratines jëgas, kurios dabar tvirtai kontroliavo situacijà.
Po kiek laiko atëjo mano eilë ásikiðti. Að vël atidëjau á ðalá savo pa
rengtà tekstà ir tiesiai kreipiausi á kolegas, kad bûtø rimtai apsvarstyta
kardinaliai pasikeitusi situacija. Priminiau, kà daug kartø ávairiomis pro
gomis sakiau að pats ir mano kolega ið Danijos U. Ellemannas-Jensenas:
Vakarams nepavyks pasiekti visuotinio susitarimo su Sovietø Sàjunga
dël neiðspræstø Antrojo pasaulinio karo padariniø, jeigu nebus skiria
mas reikiamas dëmesys Baltijos valstybiø klausimui. Vokietija jau buvo
suvienyta, Vidurio ir Rytø Europos ðalys atgavusios savo laisvæ ir nepri
klausomybæ. Kà dar reikëjo padaryti – tai pasiekti susitarimà dël Baltijos
tautø nepriklausomybës atkûrimo. Daugiau kaip pusæ amþiaus jos buvo
Antrojo pasaulinio karo aukos. Jos iðgyveno karinæ invazijà, okupacijà ir
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prijungimà prie sovietø imperijos, kaip tiesioginæ Molotovo–Ribbentropo
pakto, dabar paskelbto niekiniu, pasekmæ. Baltijos tautos patyrë pagrindi
ná sovietø imperijos spaudimà per pakartotines deportacijas ir vykdomà
rusifikavimo politikà. Visa tai vyko ðiurkðèiai paþeidþiant pagrindinius
tarptautinës teisës principus bei tarpvalstybiniø santykiø, dël kuriø tuo
metu vyko derybos, kodeksà. Vakarai turëjo neiðvengiamà moralinæ pa
reigà reikalauti atkurti teisingumà ðiø tautø kaip ir kitø Vidurio ir Rytø
Europos ðaliø atþvilgiu.

Politiniu atþvilgiu bûtina buvo teigiamai reaguoti á Jelcino praðymà
paremti demokratines jëgas. Niekur demokratinës jëgos nebuvo tokios
stiprios kaip Baltijos valstybëse. Todël Baltijos nepriklausomybës atkûri
mas tapo stipriu impulsu atkuriant nepriklausomybæ kitose valstybëse,
kurios buvo prievarta átrauktos á sovietinæ imperijà. Politikoje labai svarbu
yra tinkamai pasirinkti laikà. Laikas veikti atëjo bûtent dabar.
V
Kiek atsimenu, mano kalba, ðvelniai tariant, entuziazmo nesukëlë.
Vykdamas ið ðio susitikimo namo, pakeliui að „okupavau“ Islandijos
ambasadà Kopenhagoje. Daug valandø iki pat vëlios nakties telefonu kal
bëjau su Reikjaviku ir su Baltijos valstybiø sostinëmis. Pagrindinë mano
mintis buvo paprasta: laikas veikti atëjo bûtent dabar. Að iðsiunèiau oficialius
pakvietimus Baltijos valstybiø uþsienio reikalø ministrams ir pakvieèiau
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Iki tol mes vis dar iðgirsdavome tvirtinimø, kad negalima daryti nieko,
kas pakenktø prezidentui M. Gorbaèiovui ir vadinamajam jo „reformø
reþimui“ bei sustiprintø grieþto politinio kurso ðalininkus, kurie ruoðësi
perimti valdþià ir gráþti prie senos tvarkos. Dabar ðis argumentas nebe
galiojo. Grieþto kurso ðalininkai jau buvo bandæ paimti valdþià ir jiems
nepavyko. Prezidentui M. Gorbaèiovui, kaip demokratiniø jëgø vadovui,
jei ið tiesø jis toks buvo, taip pat nepavyko. Naujuoju lyderiu tapo B. Jel
cinas. Kaip Rusijos parlamento pirmininkas Rusijos Federacijos vardu jis
su Baltijos vadovais pasiraðë sutartis, kuriomis pripaþino ðiø ðaliø nepri
klausomybæ. Sovietø Sàjungos liaudies deputatø suvaþiavimas jau buvo
paskelbæs Molotovo–Ribbentropo paktà niekiniu.

juos atvykti kuo skubiau. Mes ið karto pasiraðëme reikiamus dokumen
tus, atkurianèius tvirtus diplomatinius santykius tarp Islandijos ir Baltijos
valstybiø, ir abipusiu susitarimu paskyrëme ambasadorius bei generalinius
konsulus. Að tvirtinau, kad tuo greitai paseks ir kiti. Susidarë tokia padëtis,
kai reikëjo veikti ryþtingai, kad ávykiai ásibëgëtø negráþtamai.
Að susisiekiau su L. Meriu Helsinkyje ir J. Jurkaniu Rygoje, taèiau nie
kur negalëjau rasti A. Saudargo, nes jis buvo iðvykæs á uþsiená. Galø gale að
susisiekiau su Pirmininku V. Landsbergiu, kuris sankcionavo sprendimà.
Uþsienio reikalø ministrai L. Meris, J. Jurkanis ir A. Saudargas atvyko
á Reikjavikà rugpjûèio 25 d. Rugpjûèio 26 d. Hofoi-House Reikjavike, tame
paèiame pastate, kuriame prieð penkerius metus – 1986 m. R. Reaganas
susitiko su M. Gorbaèiovu, mes keturiese pasiraðëme reikiamus dokumen
tus bei padarëme trumpus pareiðkimus dël tik kà ávykusio ávykio svarbos.

Versti puslapį

Misija buvo baigta. Visa kita – istorija.
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UFFE ELLEMANN-JENSEN
Danijos Karalystës parlamento narys,
buvæs uþsienio reikalø ministras,
Europos liberalø partijos (ELDR) prezidentas

Pone pirmininke, ponios ir ponai!
Man labai dþiugu, kad man suteikta ði galimybë paþvelgti á praeitá, kad
geriau suprasèiau dabartá ir kad geriau pasiruoðtume ateièiai.

Að buvau jaunas, kai kaimyninëje ðalyje vyko „ðaltasis karas“. Ma
ne labai domino istorija. Að þinojau, kad mano paties ðalis, mano kartos
likimas galëjo bûti toks pat kaip ir Baltijos ðaliø. Vienerius metus po Ant
rojo pasaulinio karo Sovietø Sàjunga buvo okupavusi Bornholmo salà.
Taèiau að buvau tarp laimingøjø – man buvo suteiktos galimybës, að gy
venau laisvoje ðalyje, kuri tapo klestinèia ðalimi. Að taip pat þinojau, kad
praeityje tarp mano ðalies ir trijø Baltijos ðaliø buvo artimi ryðiai, bet tai
buvo praeityje. Að þinau, kad mano senelis ûkininkas ketvirtajame de
ðimtmetyje turëjo lietuviðkà arklá, kuris jam labai patiko, labai gerai jam
padëjo. Að þinojau, kad antrajame deðimtmetyje Estija ir Latvija kovojo
su bolðevikais. Að taip pat þinojau, kad buvo Baltijos ðaliø paðto þenklai.
Bet tai viskas. Jeigu norëjai kà nors suþinoti apie Baltijos valstybes, buvo
tiktai senos prieðkarinës knygos, o visa kita buvo skylë, dëmë.
Laimei, mano ðalis palaikë pozicijà, kurios laikësi daugelis kitø ða
liø, – mes niekada nepripaþinome trijø Baltijos ðaliø átraukimo á Sovietø
Sàjungà. Viena vertus, tai tam tikra prasme apribojo mûsø santykius su
Baltijos ðalimis, kita vertus, tai pasirodë labai naudinga, kai netikëtai vis
kas ëmë keistis. Ðtai kaip viskas vyko.
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Paþvelgsime á netolimà praeitá. Jeigu kalbëtume nuoðirdþiai, prieð
deðimtá metø mes Vakaruose daug ko apie jus neþinojome. Kaip ponas E.
Savisaaras anksèiau minëjo, jums reikëjo papasakoti pasauliui, kas vyko.
Galiu pasakyti, kad jums iðties pavyko tai padaryti. Taèiau paþvelkime,
kokia buvo mano situacija prieð deðimtá metø.
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1989–1990 metais mes pirmà kartà gavome informacijos apie jus. Að
visiðkai sutinku su mano kolega J. B. Hannibalssonu, kad Vakaruose tai
daug kam nebuvo maloni þinia. Visi dþiaugësi tuo, kà jie matë, arba tuo,
kuo jie tikëjo, kad vyksta Tarybø Sàjungoje. Taèiau bendras poþiûris á tai,
kas vyko Baltijos ðalyse, buvo ðtai koks: nesikiðkime. Taip buvo sakoma
daugeliu atvejø.
Taèiau reikalai ëmë keistis. Baltijos ðaliø þmonës ëmë vykti á mûsø
ðalis ir kreiptis á mûsø ðaliø vyriausybes. Mes priëmëme juos, mums
buvo papasakota, kas èia vyksta, mes pamatëme puikias nuotraukas, at
spindinèias „dainuojanèià revoliucijà“. Iðties tai ir vyko. Viena ið pirmøjø
Danijoje apsilankë ponia K. Prunskienë, kuri buvo Ministrë Pirmininkë,
taip pat ponas A. Saudargas. Mes tuomet suþinojome, kaip atrodo Lie
tuvos vëliava. Mes tà Lietuvos vëliavà turëjome spaudos konferencijose,
oficialiuose susitikimuose. Kità dienà su manimi susitiko Tarybø Sàjungos
ambasadorius, kuris skundësi dël tø vëliavø. Tai dar labiau gundë nau
doti ðias vëliavas. Þmonës ëmë vykti á Kopenhagà. L. Meris pasakë, kad
artimiausias kelias á Europà yra per Kopenhagà.
Mûsø padëtis buvo unikali. Tuo metu mes buvome vienintelë Ðiaurës
ðalis Europos Sàjungos ir NATO narë, Europos bendrijos narë ir Ðiaurës
bendradarbiavimo narë. Taigi mes turëjome gana unikalià galimybæ skleisti
informacijà tarptautiniuose forumuose. Trumpai kalbant, 1990 metø gruo
dþio mënesá mes formalizavome ðiuos santykius ir Kopenhagoje ákûrëme
Baltijos informacijos biurà, kuriame galëjo dirbti trijø ðaliø nuolatiniai
atstovai. Taèiau tuomet mes galëjome tik tiek padaryti.
Kaip jau minëjau, mûsø situacija buvo unikali – mes nepripaþinome
Baltijos ðaliø átraukimo á Tarybø Sàjungos sudëtá. Tai, pavyzdþiui, reiðkia,
kad að negalëjau vykti á Baltijos ðalis, nes man bûtø reikëjæ tokiø kelionës
dokumentø, kuriuos minëjo J. B. Hannibalssonas. Taèiau jeigu að bûèiau
Maskvos papraðæs kelionës dokumentø ir vizos, jie man mielai bûtø jà
davæ. Jie mielai suteikë tà vizà Islandijos atstovui, nes Islandijos padëtis
buvo kitokia. Kai mes pripaþinome trijø Baltijos ðaliø nepriklausomybæ,
Islandija buvo Danijos dalis… Atsipraðau, kai mes nepripaþinome, Is
landija buvo Danijos dalis (ji atsiskyrë 1944 metais). Að jums pavydëjau,
nes jûsø situacija buvo tokia, kad jums nereikëjo atstovauti tai oficialiajai
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situacijai, t. y. jums nebuvo problemø gauti antspaudà ið Maskvos.
Mes turëjome nemaþai nuveikti. Tai buvo visai kiti dalykai, nes mes
niekada nenorëjome, kad Maskva dëtø savo antspaudus ant tø dokumen
tø, kurie buvo susijæ su mûsø santykiais su Baltijos valstybëmis. Oficialius
protokolus mes pasiraðëme anksèiau. Juose mes iðreiðkëme savo nuomonæ,
kad mes nepripaþástame Baltijos ðaliø ájungimo, ir pareiðkëme, kad kai
tiktai bus ámanoma, mes atkursime diplomatinius santykius. Diplomati
niai santykiai pagal tarptautinæ teisæ gali bûti atkurti tik tada, kai konkreti
ðalis kontroliuoja savo teritorijà. Taigi mes to laukëme. Turëjome rasti kitø
bûdø, kaip palaikyti ryðius. Buvo skirtos lëðos kultûriniams institutams
kurti ir kitiems panaðiems tikslams. Taigi mes galëjome palaikyti tokius
kultûrinius ryðius. Mes rëmëme pasikeitimus ir t. t., taèiau visada buvo
tam tikra riba, kaip tai buvo galima daryti oficialiai.

Tai buvo pati keisèiausia situacija, kokià esame patyræ. Po to mes
iðvykome á savo ðalis. Man tada iðkilo ðtai kokia problema: ar jau buvo
galima manyti, kad Baltijos ðalys kontroliavo savo teritorijas. To mes tu
rëjome laukti. Tuo tarpu mes gavom informacijà, kad Islandija pripaþino.
Manau, tai yra labai reikðmingas momentas. Daugelis viso pasaulio þmo
niø, kai buvo kalbama apie Baltijos ðaliø nepriklausomybæ, sakë ðtai kà:
argi tokios maþos ðalys turi bûti nepriklausomos? Að atsimenu pokalbá su
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Kaip jau minëjau, 1990 metø gruodþio mënesio pabaigoje mes Ko
penhagoje atidarëme Informacijos biurà. Tuo metu ten buvo trijø Baltijos
ðaliø uþsienio reikalø ministrai: L. Meris, A. Saudargas ir … Tuo metu mes
ëmëme jausti, kad kaþkas vyksta negera kryptimi, nes iðgirdome, kad
Maskvoje E. Ðevardnadzë atsisakë savo posto. Mano trys kolegos ið Baltijos
ðaliø pasakë, kad tai yra blogas þenklas. Taip ir ávyko. Mes pamatëme, kas
ávyko 1991 m. sausio mënesá. Nuo to laiko iki tos fantastiðkos rugpjûèio
mënesio savaitës – 1991 m. rugpjûèio 19 d., kai mes iðgirdome informacijà
ið Maskvos apie puèà, buvo labai sunkus periodas. Að labai gerai atsime
nu susitikimà, vykusá NATO bûstinëje Briuselyje. Apie tai kalbëjo J. B.
Hannibalssonas. Að niekada nepamirðiu to momento, kà tu kalbëjai, kai
NATO generalinis sekretorius M. Wörneris pasakë: að atsipraðau, man
skambina B. Jelcinas. Jis gráþo ir pasakë mums: linkëjimai nuo B. Jelcino,
jis viskà kontroliuoja, gal galëtumëte savo pareiðkime pasiþymëti tai ir tai.
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E. Ðevardnadze, kuris toká argumentà ir pasakë: jos yra per maþos, kad
bûtø nepriklausomos. Að pagalvojau apie savo ðalá. Mes buvome vidu
tinio dydþio ðalis, bet dar yra Islandija, ðalis, kuri tuo metu buvo nepri
klausoma maþiau negu 50 metø, ðalis, kurios nepriklausomos valstybës
istorija prasidëjo nepaprastai sunkiomis aplinkybëmis iðkart po Antrojo
pasaulinio karo. Taèiau per trumpà laikà ta ðalis sugebëjo sukurti nacijà ir
tapti viena ið labiausiai klestinèiø demokratiniø valstybiø pasaulyje. Taigi
iðties manau, jog labai simboliðka, kad bûtent ta valstybë buvo pirmoji,
pripaþinusi trijø Baltijos valstybiø nepriklausomybæ.
Ðeðtadiená, rugpjûèio 24 d., per savo kontaktus Estijoje gavau infor
macijà ið (…), nes tuo metu galëjau naudotis mobiliojo telefono ryðiu.
Man praneðë, kad ðalis kontroliuoja valstybines sienas. Atrodë, kad ji jau
iðties kontroliavo ir ðalies teritorijà. Mes nedelsdami atkûrëme diploma
tinius santykius. Tai ávyko 24 d. Mes turëjome pasinaudoti ðia galimybe,
ðiuo langu. Að pamirðau paminëti tai savo kolegoms Europos Sàjungos
Ministrø Taryboje. Jie tuo nelabai apsidþiaugë. Vienas ið pirmøjø man
paskambino sekmadiená, kai að buvau savo (…), pasiskundë, taèiau man
pavyko juos átikinti, kad mes buvome teisûs. Po keliø dienø jie taip pat
nusprendë pripaþinti ðiø ðaliø nepriklausomybæ.
Kai trijø Baltijos ðaliø ministrai vyko ið Islandijos, að juos sustabdþiau,
nes mano karalienë pasakë: mes atkûrëme diplomatinius santykius, að
noriu su jais susitikti. Reikjavike ta proga buvo surengtas pokylis. Jø
lëktuvas vëlavo. Bet karalienë pasakë: nesvarbu, kaip vëlai jie atskris, að
noriu su jais susitikti. Tai, be abejo, buvo ásakymas. Taigi mes suradome
nedidelá autobusà. Karalienë laukë jø puikiuose baltuose rûmuose. Buvo
pilnatis, balti rûmai, stovëjo pasiruoðusi Danijos karaliðkoji gvardija, pi
lyje lojo karaliðkasis ðuo. Ten laukë pasipuoðusi karalienë, kaip dera, su
visomis regalijomis. Man atrodo, kad tuo metu A. Saudargas pasakë L.
Meriui: neverk. Jie neþinojo, kad po keleriø metø jis sugráð á tuos rûmus
kaip prezidentas. Tai iðties buvo tikras nuotykis. Að manau, kad net H. K.
Andersenas nebûtø galëjæs sugalvoti geresnës istorijos.
Tai prisiminëme po keleriø metø, kai buvome Maskvoje, susitikime,
kuris turëjo uþbaigti visà Saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos
procesà. Mes buvome Maskvoje, kur 35 konferencijos nariai turëjo uþ
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baigti tà procesà. Taèiau prieð tai ávyko ypatingas susitikimas, nes toje
konferencijoje buvo nuspræsta priimti tris naujas nares. Taigi jø buvo jau
38 (ðiuo metu jø yra daugiau kaip 40). Taèiau tuo metu tai buvo gana svarbu.
Tai, kas prasidëjo kaip gana dviprasmiðkas Helsinkio procesas, iðsiplëtojo
á tai. Visi pritarë, kad trys Baltijos valstybës turi bûti konferencijos narës.
Kai pirmininkas (tai buvo Petrovskis, tuo metu bent jau keletà savaièiø jis
buvo Tarybø Sàjungos uþsienio reikalø ministro pavaduotojas) paskelbë,
kad priimtas sprendimas, mes iðgirdome tokius lyg kalimo garsus virð sa
vo galvø. Mes buvome tame baisiame pastate, buvo visø 35 ðaliø vëliavos.
Kaip tik tuo metu buvo prikalti stovai ir iðkeltos trijø Baltijos ðaliø vëliavos.
Tuomet M. Gorbaèiovas pasivedë keletà mûsø á ðalá ir pasakë: „Na, dabar
viskas. Viskas buvo, kaip jûs norite. Jûsø maþieji draugai yra laisvi. Uþtik
rinkite, kad jie man nekeltø per daug problemø.“

Kaip að ásivaizduoju Europà? Mano ateities Europos vizija yra tokia
Europa, kuri tæsiasi iki Nepriklausomø Valstybiø Sandraugos sienø. Að
neásivaizduoju Rusijos kaip Europos Sàjungos dalies. Mes Europos Sàjun
goje sakome, kad mes nenorime dramblio lopðyje. Kartais kai kurios ðalys
yra per didelës. Su maþomis ðalimis nekyla problemø. Europos Sàjungos
patirtis yra tokia, kad maþos ir vidutinio dydþio valstybës narës… Labai
puiku matyti nepriklausomas ðalis, kuriø gyventojø skaièius yra maþesnis
negu mano ðalies, nes að tada galiu kalbëti apie maþas ir vidutinio dydþio
ðalis. Taèiau mûsø patirtis rodo, kad maþos ðalys yra paèios dràsiausios,
nes jose nëra tø dideliø biurokratiniø … pas mus nëra tø dideliø biurok
ratiniø sistemø ir mums nereikia atstovauti savo ypatingiems interesams.
Taigi maþø ðaliø padëtis yra geresnë, taèiau per didelës ðalys tokioje or
ganizacijoje sudarytø problemø.
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Pereinu prie kai kuriø kitø dalykø. Tikiuosi, jog man bus atleista uþ
tai, kad að paþvelgsiu ðiek tiek á ateitá. Daktaras G. Popovas anksèiau kal
bëjo apie globalines problemas, su kuriomis visi ðiuo metu susiduriame:
Tarybø Sàjunga suþlugusi, ðiandieninë situacija Rusijoje. Mes klausiame:
kur yra Europos sienos, kokia turëtø bûti globalinë pusiausvyra ir kur, esant ðiam kontekstui, turëtø bûti Baltijos ðalys ne tik dël to, kad jos nekeltø
tokiø problemø, dël kuriø mus perspëjo M. Gorbaèiovas, bet kaip uþtik
rinti situacijà, kuriai esant Baltijos ðalys jaustøsi, jog jos yra garantuotos?
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Jeigu að ðiandien sëdëèiau Maskvoje ir svarstyèiau savo interesus,
að stengèiausi daryti viskà, kas ámanoma, kad trys Baltijos ðalys kiek ga
lima greièiau taptø NATO ir Europos Sàjungos narëmis, nes tuo atveju
Europos Sàjungos ir NATO þaidimo taisyklës garantuotø, jog trys Baltijos
valstybës elgsis tinkamai ir spræs visas problemas, su kuriomis kai kurie ið
jûsø susiduriate, pavyzdþiui, maþumø klausimus, nes jos bûtø priverstos
paisyti tø taisykliø. Tada Rusija galëtø pasakyti: na, ðtai, situacija Vakarø
fronte yra lengva ir mes galime susitelkti ties savo problemomis. O tos
problemos yra Tolimuosiuose Rytuose, kur yra 12 mln. rusø, gyvenanèiø
ðalia daugiau kaip milijardo kinø. Jeigu að racionaliai màstyèiau ir sëdë
èiau Maskvoje, að taip manyèiau. Að tikiuosi, kad kai kas ið jø taip màsto.
Að noriu tikëtis, kad naujoji Europos architektûra juda ta linkme.
Paskutinë mintis. Kai jûs prieð deðimtá metø iðnirote ið istorijos debesø
ir mes pradëjome su jumis susipaþinti, mes pamatëme, kokie skirtingi jûs
esate, kaip skiriasi estai, latviai, lietuviai. Að puikiai þinau, kad, bûdamos
maþos valstybës, jûs norite iðsaugoti savo tautiná identitetà. Galbût dël
tos prieþasties jums kartais bûdavo sunku bendradarbiauti su … Kitos
Europos ðalys pamatë, kad toks bendradarbiavimas duoda daug naudos.
Taèiau jûs galite puikiai bendradarbiauti neprarasdami savo tautinio iden
titeto. Jeigu jûs norite pamatyti tokios bendradarbiavimo naudos árodymà,
pervaþiuokite maðina per Beneliukso ðalis. Beneliukso ðalys nepaprastai
daug gavo dël to, kad vykstant integracijos á Europà procesui jos labai
glaudþiai bendradarbiavo. Nepaisant to, jos iðlaikë savo tautinius bruoþus.
Tai pamatysite ir pagal eismà: belgai vaþinëja kaip beproèiai, olandai yra
labai atsargûs. Vis dëlto reikia stebëtis, kaip ðalyse iðliko tautiniai bruo
þai, nors vyko glaudus bendradarbiavimas. Manau, kad jûs galëtumëte
pasiekti to paties. Linkiu jums kuo geriausios sëkmës ateityje. Aèiû jums.
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ALGIMANTAS DZIEGORAITIS
Advokatas

Gerbiamosios ponios ir ponai!
Leiskite man ásiterpti á ðios dienos konferencijos dalyviø konceptualius ir
ádomius praneðimus kukliu ir lakoniðku fragmentu. Problemà að formu
luoèiau taip – dar viena aktuali Seimo problema. Tad leiskite tarti keletà
þodþiø ðiuo klausimu.

Turiu prieiti prie tos problemos, kurià taip neretoriðkai suformulavau,
bûtent norëèiau tarti keletà þodþiø apie 1941 m. birþelio 22 d. sukilimo,
trukusio 7 dienas, teisines pasekmes. Ðitas tarpsnis, be abejonës, priskir
tinas prie Lietuvos valstybingumo reiðkiniø. Tuo metu buvo suformuota
Lietuvos Laikinoji Vyriausybë. Susiformavo bûtent tuo metu, kai buvo
sugriautas sovietinis reþimas, o vokieèiø naciø okupantai dar nebuvo kaip
reikiant suleidæ ðaknø á mûsø þemæ. Buvo paskubëta suformuoti Vyriau
sybæ, ir ði Vyriausybë per 44 dienø egzistavimo laikotarpá ne tik atkûrë
Lietuvos teises, galiojusias iki 1940 m. birþelio 15 d., ir aktø galiojimà,
taèiau ji kartu átvirtino Lietuvos valstybingumà ðiuo tarpsniu. Lietuviø
tautos noras savo nepriklausomybës, valstybingumo yra labai iðtvermin
gas ir gajus. Bûtent tuo laikotarpiu pulsavo tokie jausmai. Tuo pat metu
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Negaliu neprisiminti þodþiø garsiojo Schopenhauerio, kuris bene ge
riausiai yra nusakæs istorinës atminties reikðmæ nûdienai. Kaip prisime
nate, didysis filosofas sakë: „Tauta, kuri neþino savo praeities, gyvena tik
dabar esanèios kartos dabartimi. Tik per istorijos paþinimà tauta tampa
tikrai sàmoninga.“ Bûtent ðis kontekstas lydi visø mûsø konferencijos
dalyviø tokius taurius ir prasmingus þodþius. Norëèiau pasakyti, kai
tarptautinë bendrija nesugeba principingai, nuosekliai, atkakliai ginti per
amþius susiformavusiø civilizuoto bendravimo principø, diktatoriams
kyla noras paþeidinëti tarptautinæ teisæ, paþeidinëti þmogaus teises ir
laisves. Penkios minutës yra labai nedidelis laiko tarpas, ir að atsipraðau
mûsø labai kvalifikuotø vertëjø, kad esu priverstas kalbëti kiek greièiau.
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buvo sudarytas Ministrø kabinetas, kur teisingumo ministro pareigas ëjo
þinomas teisininkas M. Mackevièius, sukurtas Valstybës gynimo komitetas,
suformuoti Vilniaus srities ir Vilniaus miesto komitetai, taip pat pradëjo
funkcionuoti institucijos Lietuvos regionuose. Noriu pasakyti, kad 1941 m.
liepos 2 d. buvo panaikinti visi bolðevikiniai teisës aktai ir kartu buvo pri
paþinta, kad veikia teismai, pilieèiai sandorius sudaro pagal ankstesnius
Nepriklausomos Lietuvos ástatymus. Per tà trumpà 44 dienø laikotarpá
pasistengta likviduoti bolðevizmo pasekmes, per tà trumpà laiko tarpà, kai
Lietuva buvo okupuota, buvo pasistengta á mûsø teisës galiojimà ákvëpti
nepriklausomybës dvasios. Tuo metu, kaip minëjau, veikë teismai, teisës
administracija. Tiesa, kai nuo birþelio 25 d. susikûrë ávairios naciø oku
pacinës institucijos, Lietuvos Vyriausybë rugpjûèio 5 d. memorandumu
paskelbë principingà pozicijà dël esamos padëties ir nutraukë savo veiklà.
Kodël að ryþausi padaryti toká trumpà istoriná ekskursà á praeitá?
Mano supratimu, istorikai, kurie labai kruopðèiai yra iðnagrinëjæ ðio su
kilimo istorinius aspektus, neatkreipë dëmesio á ðiuo laikotarpiu mûsø
teisëje sukurtas teisines pasekmes. Dabar mes atkuriame nuosavybës
teises á iðlikusá turtà. Kyla klausimas, kaip ávertinti ðios Vyriausybës pri
imtø aktø teisinæ reikðmæ, kaip vertinti sandorius, teismø sprendimus,
kurie tuo metu galiojo mûsø valstybëje. Taigi að norëèiau pasakyti, nors
laikas neleidþia plaèiau kalbëti apie tà dalykà, kad ðios problemos vis dëlto
verèia valstybiðkai, Seimo priimto ástatymo lygmeniu, ávertinti ðio trum
po, dramatiðko, bet labai svarbaus laikotarpio Vyriausybës priimtø aktø,
teismø priimtø sprendimø ir pilieèiø sudarytø sandoriø teisinæ reikðmæ,
nes antraip susidaro tam tikra socialinë nepakantumo terpë, konfliktinës
situacijos, kurias reikëtø likviduoti.
Gerbiamosios ponios ir ponai, suformulavau ðità problemà, tikiuosi,
Seime ji bus iðspræsta. Kaip matote, tas juodasis ðleifas, kuris lydëjo Molotovo–Ribbentropo paktà, reiðkiasi daugeliu destrukciniø formø. Man
atrodo, kad mums net dabar, praëjus tam tikram laiko tarpui, tai situac ijai
reikëtø suteikti aiðkumo, skaidrumo ir bûtent Seimas turëtø pasisakyti tuo
klausimu. Apie tai jau yra raðæs istorikas daktaras Andriulis.
Pabaigoje norëèiau pasakyti, priminti toká lietuviø liaudies posaká:
„Kiek gaidá beglostytum, vis tiek jis kiauðinio nesudës.“ Taip ir tarptautinë
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je apyvartoje. Matyt, visokie diplomatiniai piruetai, toks perdëtas etiketo
laikymasis ir kiti dalykai tiktai ugdo, jeigu galima taip pasakyti, ragus viso
kiems politikuojantiems þmonëms, kurie tuo metu uþima aukðtus postus
valstybëse ir kurie tarptautinei bendrijai pridaro daug bëdø ir nelaimiø.
Dar kartà dëkoju uþ suteiktà galimybæ kalbëti ðioje konferencijoje
ir noriu palinkëti visiems dalyviams tolesnës kûrybinës sëkmës. Dëkoju
uþ dëmesá.
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VIRGILIJUS ÈEPAITIS
Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos –
Atkuriamojo Seimo deputatas,
Kovo 11-osios akto signataras
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Gerbiamieji!
Visø pirma norëèiau nuraminti ponà U. Ellemannà-Jensenà dël jo abejo
niø, dël galimybës Rusijai prisijungti prie Europos Sàjungos. Iki to laiko,
kol tai galëtø realiai ávykti, Rusijos dydis nuo dramblio dydþio tikrai su
maþës iki normalaus lokio dydþio. Taigi jokios grësmës nebus. Dar kartà
prisimindamas Helsinkio 1990 metø konferencijà „Europos saugumas
ir bendradarbiavimas“, á kurià buvau pasiøstas Aukðèiausiosios Tarybos
siekiant gauti Lietuvai stebëtojo statusà ðioje organizacijoje, norëèiau
padëkoti ir ponui J. B. Hannibalssonui uþ jo tuomet pasakytà kalbà, ir
ministrui U. Ellemannui-Jensenui uþ suteiktà galimybæ kartu su juo daly
vauti spaudos konferencijoje ir pristatyti Lietuvos ir Baltijos ðaliø reikalà.
Tuo metu tai buvo gana dràsus þingsnis.
Norëèiau trumpai pakalbëti apie Baltijos kelià – galbût truputá kitaip,
negu ðiandien buvo kalbama konferencijoje. Molotovo–Ribbentropo
paktas tarsi simbolizuoja XX amþiø su dviem pasauliniais karais, tautø
genocidu, etniniais valymais, didþiøjø valstybiø politika, nulemianèia
maþesniø valstybiø ir tautø likimà. Baltijos kelias irgi yra savotiðkas
simbolis. 1989 metø geguþës mënesá vykusios Baltijos Asamblëjos metu
M. Hintas tai suformulavo taip: „Baltijos tautos parodë, kad jos moka
apginti savo tikslus ir idealus taikiai, parlamentinëmis ir demokratinë
mis priemonëmis. Prievarta – ne Baltijos kelias. Baltijos kelias – derybø,
átikinëjimø ir árodymø kelias.“ Ðioje konferencijoje gana daug kalbëta
apie tris valstybes ir tautas kaip aukas, apie ávykiø tragiðkumà ir kanèias,
kurias teko joms patirti. Taèiau norëèiau pasakyti, kad nepaisant viso to
pats pakto padariniø likvidavimas, pati kova uþ valstybiø atkûrimà leido
mums ágyti neákainojamà patirtá, kuri gali bûti naudinga ne tik mums.
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1988–1991 metais politinë Baltijos judëjimo veikla parodë kelià, kaip Euro
poje gali ir turi bûti sprendþiamos net visiðkai, atrodytø, neiðsprendþiamos
problemos. Dialogas ámanomas ir su prieðais. Teisës ir tiesos jëga, þmoniø
solidarumo jëga nugali fizinæ jëgà. Demokratiðkai iðreikðta tautos valia ið
tikrøjø keièia gyvenimà. Tokios bûtø plaèiai suprantamos Baltijos kelio
pamokos. Ir dar daugiau – Baltijos kelias kiekvienam þmogui, kuris jame
dalyvavo, suteikë galimybæ pajusti, kad jis taip pat yra ne pasyvus politi
kos vartotojas, o aktyvus, turintis sprendimo teisæ jos dalyvis ir kad nuo
jo, nuo kiekvieno þmogaus asmeninio pasirinkimo stoti jam á tà kelià ar
nestoti priklauso jo tautos ateitis. Tai taip pat viena ið Baltijos kelio pamokø.

Apibendrindamas norëèiau pasakyti: Molotovo–Ribbentropo paktas
priklauso XX amþiui, o Baltijos kelias nusitæsia á XXI. Ir, mano ásitikinimu,
tai yra ir Europos kelias.
Baigdamas norëèiau pasakyti dar vienà dalykà. Ði konferencija, kuri
tarsi atsisveikina su XX amþiumi ir þvelgia á XXI, man atrodo, yra tinkama
vieta iðkelti idëjà, kuri paprastai tokio tipo konferencijose nelabai keliama,
taèiau galbût yra laikas jà pasakyti vieðai, nes jau gana seniai apie jà gal
voju. Prisimindamas Baltijos kelià noriu visø èia dalyvaujanèiø paklausti,
ar yra ámanoma nutiesti gyvà þmoniø grandinæ, kuri apimtø visà Europà
ir suteiktø galimybæ joje dalyvauti visiems europieèiams, visiems, kurie
to panorëtø, ir pareikðti, kad jie yra uþ europieèiø solidarumà. Idëja gali
pasirodyti romantiðka ir sunkiai ágyvendinama, taèiau Baltijos kelio idë
ja taip pat nebuvo priimta ið karto. Europos istorija pilna karø ir etninës
nesantaikos. Tai bûtø proga seniems ir naujiems prieðams stoti á vienà
grandinæ ir pagalvoti apie galimybæ iðspræsti konfliktus ir ginèus Baltijos
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Ðiemet mes minëjome Baltijos kelio deðimtmetá, ir visus, kurie tuomet
jame dalyvavome, iki ðiol ðildo tuomet iðgyventas solidarumo jausmas.
Jis labai padeda sunkiausiais gyvenimo iðbandymo momentais. Taèiau
Baltijos kelias platesne reikðme – kaip politikos vykdymo bûdas, kaip
kompromiso, derybø, parlamentinis, teisinis kelias – turi iðliekamàjà vertæ
ne tik mums, kelyje dalyvavusiems. Tai yra mûsø ánaðas á Europos poli
tikà, nes mes vis dëlto sugebëjome iðeiti ið totalitarinës Tarybø Sàjungos
be karo. Ðitos politikos buvo laikomasi iki pat 1991 metø pabaigos, nors
1991-øjø sausá buvo labai sunku neatsakyti á smurtà smurtu.
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kelio dvasia. Europos Sàjunga skelbia savo plëtrà. Tai bûtø proga Vakarø
europieèiams iðtiesti rankà Rytø europieèiams ir taip nors simboliðkai pa
tvirtinti, kad jie yra uþ Europos susivienijimà. Europa nepatenkinta savo
gyvenimu XX amþiuje. Tai bûtø proga visiems europieèiams, visiems, kurie
to panorëtø, atsisveikinti su praeitim ir pareikðti, kad jie nori kitokios Eu
ropos ateities. Tokià grandinæ bûtø galima pavadinti Via Europa, jà bûtø
galima nutiesti 2000 metø vasarà, ilgiausià dienà. Tai reikëtø padaryti tam,
kad XXI amþius bûtø ðviesesnis uþ pasibaigsiantá XX. Aèiû uþ dëmesá.
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IV. Baltijos valstybiø ateitis:
narystë NATO, Europos Sàjungoje
ir XXI amþiaus iððûkiai

Versti puslapį

LAIMA ANDRIKIENË
Seimo narë, Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos
Baltijos Asamblëjoje vadovë

Lietuva ir XXI amþiaus iððûkiai
Ponios ir ponai!
Mes visi, èia susirinkæ, vis sugráþtame prie klausimo: quo vadis, Lietuva?
Quo vadis, Europa? Tokios mintys kiekvienà ið mûsø vis daþniau aplanko
artëjant naujajam tûkstantmeèiui.

Gerbiamieji, Lietuva yra èia, prie Baltijos jûros. Lietuva turi neuþðà
lantá Klaipëdos uostà, kuris ilgus ðimtmeèius buvo jos langas á pasaulá, o
kita vertus – akstinas godiems ir karingiems kaimynams siekti pavergti
Lietuvà. Ji yra kryþkelëje, kurioje susikerta Ðiaurës-Pietø bei Rytø-Vakarø
keliai, interesai ir t. t. Kokia bebûtø nepatogi ir nesaugi ta vieta, kur mes
gyvename, negali jà kaip þemëlapá suvynioti á ritinëlá, pasikiðti po paþastimi
ir, nukeliavæs á ðiltesnæ pasaulio vietà, toliau nuo pavojingø kryþkeliø, ið
skleisti tà þemës gabalà ir pradëti gyventi tarsi nuo pradþiø. Bûtø patogu, ar
ne? Taèiau mums skirta gyventi èia ir ðioje pasaulio vietoje teko ir teks ginti
savo þemiø vientisumà, teritoriná integralumà, nacionalinius interesus, savo
pilieèiø saugumà, taip pat ieðkoti sutarimo su artimesniais ir tolimesniais
kaimynais, rasti kompromisà sudëtingiausioms problemoms spræsti, kartu
su kitomis Europos valstybëmis ir tautomis kurti XXI a. Europà.
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Kalbëti bendrai apie ateitá ar apie Lietuvà XXI amþiuje – nelengvas
uþdavinys. Nesinorëtø bûti nei Kasandra, blogio pranaðe, nei per dide
le optimiste. Antra vertus, naujajame ðimtmetyje iððûkiai glûdës ne tik
valstybës iðorëje – besikeièianèiame pasaulyje bei Europoje, bet ir valsty
bës viduje. Negalëdama 15 minuèiø praneðime apþvelgti viso valstybës
gyvenimo, pasirinkau ðá aspektà: aptarti Lietuvos padëtá atsiþvelgiant á
Europoje vykstanèius procesus.

Artëjant naujajam tûkstantmeèiui, lietuviðkoje spaudoje taip pat ima
rastis pamàstymø apie Lietuvos ateitá, mûsø valstybës gyvenimà XXI am
þiuje. Kai kuriuos ið jø norëèiau pacituoti.
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Ðtai prieð keletà savaièiø þurnalas „Veidas“ iðspausdino anoniminá
(!) straipsná „Svajonës apie kitokià Lietuvà“, kuriame raðoma: „Ankstyvà
2004 m. birþelio pirmadienio rytà prabangus BMV markës automobilis
su rusiðkais numeriais kirto Lietuvos ir Baltarusijos sienà. Neprabëgus në
valandai, automobilio stabdþiai cyptelëjo prie vienos Vilniaus advokatø
kontoros durø. Dar viena ðeima ið Rusijos nusprendë uþregistruoti savo
praðymà gauti Lietuvos pilietybæ. Perëjæs nesudëtingà savo kapitalo kilmës
ir teistumo tikrinimo procedûrà bei ávykdæs naujojo Lietuvos pilietybës
ástatymo reikalavimus, Ivanas tikisi tapti Lietuvos Respublikos pilieèiu.
Stambios Rusijos firmos savininkas nusprendë dalá savo uþdirbto kapitalo
investuoti Lietuvoje. Amþinas Rusijos nestabilumas ir vël gresiantis valdþios
pasikeitimas privertë ðià ðeimà dalá savo pinigø iðveþti ið gimtosios ðalies.
Maskvoje Lietuvos vizà, atskleidæs savo kreditinëje kortelëje saugomà
pinigø sumà, Ivanas gavo per penkiolika minuèiø. Lietuvos valdininkija
jau seniai suprato, kad naujøjø imigrantø atveþami milijonai doleriø yra
labai svarbûs ðalies ekonomikai, ir stengiasi jiems nekurti jokiø papildo
mø nepatogumø.
Investavæs á lietuviø ámonæ du ðimtus penkiasdeðimt tûkstanèiø JAV
doleriø ir nusipirkæs nekilnojamojo turto uþ penkiasdeðimt tûkstan
èiø JAV doleriø, Ivanas tikisi praëjus penkeriems metams pats su savo
ðeimos nariais gauti Lietuvos pilietybæ. Lietuviai jau seniai nebeþino,
kas yra nepatogumai, keliaudami po pasaulá su lietuviðku pasu. Rusai,
ukrainieèiai, baltarusiai vis dar priversti stovëti ilgose þmogaus orumà
þeminanèiose eilëse prie uþsienio ðaliø ambasadø…
Lietuva, neturëdama þaliavø, tapo pridëtosios vertës kûrimo ðalimi.
Tapus Europos Sàjungos nare Lietuvos eksportas á kitas ES ðalis sudaro
daugiau kaip ðeðiasdeðimt procentø viso ðalies eksporto. Vos tik Lietuvai
buvo atvertos ES rinkos, keletas likusiø gyvø ekonomikos sektoriø tapo
konkurentabilûs. Panaikintos kvotos, apribojimai, ir tos pramonës ðakos,
kurios sugebëjo pritraukti investicijø, pradëjo sëkmingai eksportuoti. Ar
gali tokia Lietuva egzistuoti?…“
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Skaitydama ðá straipsná, prisiminiau ir kito asmens – politiko, bu
vusio Lietuvos kraðto apsaugos ministro Audriaus Butkevièiaus, dabar
nuteisto ir atliekanèio bausmæ, vizijà ir Vaðingtone, JAV, girdëtà paskaità,
kurià organizavo Potomako fondas (Potomac Foundation). Negalëdama
èia detaliai iðdëstyti A. Butkevièiaus paskaitos turinio, pateiksiu tik jos
esmæ: dël savo geopolitinës padëties Lietuva turëtø tapti „Rusijos seifu“.
Tai reiðkia, kad staiga praturtëjusiems rusams reikëtø sudaryti kuo palan
kesnes sàlygas investuoti savo „ðvarius“ ir nelabai „ðvarius“ (bei „juodus“)
pinigus Lietuvoje. Tai garantuotø Lietuvai saugumà ir stabilumà, nes tie
patys rusai tuomet bûtø suinteresuoti ramybe Lietuvoje bei mûsø vals
tybës saugumu. Kitaip sakant, Lietuva turëtø tapti ne tik Rusijos seifu,
bet ir jos pinigø „plovykla“.

Sàmoningai pacitavau jums ðias „vizijas“, nes jos – tam tikros strate
gijos apibendrinimas. Strategijos, kurios nepastebëti ir neávertinti bûtø
labai neapdairu.
Yra ir kitø strategijø. Viena jø – Rand korporacijos (Rand Corporation),
JAV, Santa Monikoje veikianèios strateginiø tyrimø institucijos, atliekan
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Tame paèiame þurnalo „Veidas“ numeryje T. Ausevièiaus straipsnyje
tæsiama: „Tiek didelio lietuviðko kapitalo, tiek aukðto rango pilnateisiø jo
valdytojø Lietuvoje kasdien vis maþiau. Lietuvos politikai naiviai tikisi,
kad savo eksperimentams, netalentingiems ûkio valdymo sprendimams
turi daug laiko. Yra didelë reali rizika, kad Lietuva, pasikliaudama netalen
tingø Lietuvos vadovø bei politikø klaidø ir bandymø keliu, gali atsidurti
Europos valstybiø uodegoje ir nuolat reikës vytis toli á prieká iðsiverþusias
savo posovietinio likimo seses. Ðiame amþiuje pirmoji Lietuvos Respub
lika gyvavo aðtuoniolika metø. Antroji Lietuvos Respublika gyvena jau
deðimtuosius, bet visiðkai neatrodo, kad esame kaþkokioje pusiaukelëje.
Jaunoji lietuviø karta jau kosmopolitai. Jie nori gyventi gerai, ir jiems jau
nebesvarbu, kas – V. Landsbergis ar M. Gorbaèiovas – iðkovojo Lietuvos
nepriklausomybæ. Lietuva neapsaugota nuo to, kad vaikai ið ðitos ðalies
gali iðvaþiuoti. Ir, beje, iðvaþiuos patys gabiausi, talentingiausi, darbðèiau
si… Mes neturime daug laiko. Jei atsitiks taip, kad kito amþiaus pradþioje
tapsime ES nariais, mûsø pasimetusios valstybëlës laukia dar rimtesni
iðbandymai.“
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èios tyrimus, ir JAV Valstybës departamento uþsakymu parengta studija
apie NATO iðplëtimà; ji jau ne kartà buvo aptariama Lietuvos spaudoje.
Dar viena strategija iðdëstyta Rusijoje neseniai iðleistame leidinyje
„Rusija ir naujas artimasis uþsienis“. Jo idëja maþdaug tokia: Baltijos
valstybës, tarp jø ir Lietuva, buvo ir visada bus Rusijos interesø zonoje.
Kad Rusijos gyvybiniai interesai bûtø realizuoti, nereikës okupuoti ðiø
valstybiø teritorijos. Rusijos interesams realizuoti reikia ágyvendinti ðias
priemones: 1) ekonominë ekspansija, kapitalo investicijos, tam tikslui
panaudojant korupcinius metodus; energetinë priklausomybë; 2) tauti
nës nesantaikos kurstymas, Latvijoje ir Estijoje panaudojant „rusakalbiø
maþumos“ ir jø teisiø kortà, o Lietuvoje – kaltinimus lietuviams uþ þydø
tautos genocidà ir pan. ; 3) ekstremistiniø, radikaliø partijø ir judëjimø
skatinimas bei rëmimas, jø panaudojimas diskredituojant teisëtai iðrinktà
valdþià, tam pasitelkiant kaltinimus korupcija (nebûtinai pagrástus) bei
siûlant populistinius (nepagrástus, bet ið pirmo þvilgsnio ryþtingus ir pa
trauklius) sudëtingø valstybës problemø sprendimo bûdus.
Esu ásitikinusi, kad konferencijos dalyviams informacijos ar komen
tarø apie ðios koncepcijos ágyvendinimo rezultatus Baltijos valstybëse
pateikti nereikia. Jø apstu kasdieniame gyvenime. Belieka panagrinëti
visuomenës nuomonës apklausø rezultatus, kur reitingø lentelës virðuje
ðalia valstybës Prezidento puikuojasi beviltiðkø populistø ir radikalø pa
vardës bei veidai, – ir komentarai nereikalingi. Galima padaryti tik vienà
iðvadà: strategija yra gerai apgalvota, o jos ágyvendinimo rezultatai – jau
apèiuopiami.
Ávertinus ðias aplinkybes, reikëtø nustatyti ir mûsø valstybës paskelbtø
vidaus ir uþsienio politikos prioritetø ágyvendinimo realumà atsiþvelgiant
á ryðkëjanèias mûsø valstybës vidaus politinio gyvenimo tendencijas.
Visos trys Baltijos valstybës, tarp jø ir Lietuva, yra paskelbusios ðiuos
svarbiausius tikslus: narystë NATO, Europos Sàjungoje, geri santykiai su
kaimyninëmis valstybëmis ir kt. Lietuvos Vyriausybë ne pirmus metus
nuolatinëmis nelengvomis pastangomis spartina Lietuvos ásijungimà á
NATO ir ES. Ðio proceso sëkmei reikalinga ne tik politinë valia ir kas
dienis kantrus darbas, bet ir nemaþai finansiniø asignavimø ið valstybës
biudþeto. Nors lëðø trûksta daugeliui svarbiø investiciniø projektø ir
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programø realizuoti, vis dëlto pasiekta, kad 2 procentai bendrojo vidaus
produkto bûtø skirta Lietuvos kariuomenei parengti, kad ji atitiktø NATO
standartus ir reikalavimus. Lietuvos integracijai á Europos Sàjungà taip
pat iðleidþiama nemaþai lëðø tikintis, kad jos su kaupu atsipirks Lietuvai
tapus Europos Sàjungos nare.
Neabejotinai ðie du procesai – transatlantinë ir europinë integraci
ja – bent pirmajame naujojo amþiaus ketvirtyje liks svarbiausieji Euro
poje vykstantys procesai. Tai þinanti ir Lietuvos integracijai á NATO ir ES
pritarianti Lietuvos visuomenë ar bent jos dalis turëtø savæs paklausti:
kokios politinës jëgos gali geriausiai uþtikrinti ðiø procesø sëkmæ Lietu
voje? Kurios ið jø pajëgs optimaliu tempu pasiekti visiðkà Lietuvos na
rystæ ðiose organizacijose? Tokia analizë apsaugotø Lietuvà nuo netikëtø
ir nepageidaujamø rinkimø rezultatø, kurie galëtø tapti rimta kliûtimi
Lietuvos kelyje á abi minëtas organizacijas.

Kalbant apie Lietuvà ir XXI a. iððûkius, negalima neávertinti padëties
Rusijoje. Nors Lietuva neturi sienos su didþiàja Rusija (Mainland Russia),
ðalia yra tik Kaliningrado sritis, kuri 1945 metais Potsdamo konferencijoje
50-èiai metø (o ne amþinai) buvo perduota administruoti Sovietø Sàjungai,
tai, kas vyksta Rusijoje, anksèiau ar vëliau turi pasekmiø visoms Baltijos
valstybëms, tarp jø ir Lietuvai. Politologai (pvz., Paulas Goble, Laisvosios
Europos radijas, Vaðingtonas, JAV) ðiandieninæ Rusijos padëtá apibûdina
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Negalima nepaminëti dar vieno svarbaus transatlantinës integracijos
niuanso: paèios NATO plëtros tendencijø ir prognoziø. Plaèiai þinoma,
kad NATO buvo sukurta dël trijø tikslø: atvesti amerikieèius á Europà,
rusus – iðstumti ar padaryti jø átakà minimalià, o vokieèius pastûmëti
þemyn (Americans – in, Russians – out and Germans – down). Ðiandien
ne vienas politologas ir ekspertas, vertindamas NATO situacijà ir jos
plëtros tendencijas, situacijà apibûdina taip: rusai – á Europà (ir NATO),
amerikieèiai – ið Europos, o vokieèiai tampa dominuojanèia Europos jëga
(Russians – in, Americans – out and Germans – up). Pagrástai keliama dar
keletas klausimø: kam tokios NATO reikia; ar tokios NATO narëmis nori
tapti Baltijos valstybës; kà reikð Baltijos valstybëms galimas Vokietijos ir
Rusijos „suartëjimas“; ar NATO pasirengusi priimti visateisëmis narëmis
Lietuvà, Estijà ir Latvijà.
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kaip valstybës mirtá, valstybës agonijà, to, kas vadinama respublika, arba
þmoniø valdþia, mirtá. Atkreipiamas dëmesys á tai, kad Rusija bombarduoja
Dagestanà ir Èeèënijà, t. y. ásivëlë á naujà karà Ðiaurës Kaukaze. Progno
zuojama ir to karo baigtis, kuri nebus vainikuota Rusijos pergale. Be to,
ðiandieninë Rusijos Federacija, to paties Paulo Goble nuomone, – visai
ne Rusija ir net ne Sovietø Sàjunga ar jos likusi dalis, nors kai kas jà bû
tent taip ásivaizduoja. Daugiau kaip pusæ dabartinës Rusijos Federacijos
teritorijos sudaro autonominës respublikos ir sritys, kurios yra ne rusið
kos; jø gyventojø dauguma – ne pravoslavø tikëjimo þmonës; nemaþa
jø dalis atvirai ar ne taip atvirai kalba apie nepriklausomybæ ir rengiasi
jai (spausdina savo pinigus ir t. t.). Rusijos Federacija – tai nëra federacija
tikràja to þodþio prasme. Beveik visi apþvalgininkai pastebi Rusijos val
dþios bejëgiðkumà, nesugebëjimà kontroliuoti padëties ðalyje. Deja, laikas
neleidþia man iðsamiau kalbëti ðia tema, todël tik atkreipsiu konferencijos
dalyviø dëmesá á tai, kad, politologø nuomone, Rusija pamaþële turëtø
gráþti á savo etnografines ribas. Tuomet XXI a. mes turëtume reikalø su
gerokai maþesne, kompaktiðkesne negu dabar Rusija, ðalia kurios bûtø
kitos nepriklausomos valstybës: Ðiaurës Kaukazo valstybiø sàjunga, Bal
tarusija ir kt. Tokia situacija gerokai pakoreguotø visas iki ðiol paraðytas
studijas ir strategijas, sukurtø naujà jëgø balansà Europoje ir pasaulyje.
Kelis þodþius apie Baltarusijà. Po manæs Baltarusijos parlamento pir
mininkas Semionas Ðareckis kalbës apie Baltarusijà XXI a. Europoje. Taèiau
manau, kad reikia paþymëti, jog Lietuvos nacionaliniams interesams
bûtina, kad Baltarusija bûtø nepriklausoma ir demokratinë valstybë.
650 km ilgio ðiandieninë Lietuvos-Baltarusijos siena ir turi iðlikti Lie
tuvos-Baltarusijos, o ne Lietuvos-Rusijos siena.
Aèiû uþ dëmesá.
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SEMION ÐARECKIJ
Baltarusijos Respublikos XIII ðaukimo
Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininkas

Baltarusija XXI amþiaus Europoje
Gerbiamieji konferencijos dalyviai!
Ponai ir ponios!

Statute buvo taisyklë, pagal kurià visiems taikytos vienodos teismø
normos, iðdëstytos Statute, o valdovui draudþiama be teismo atimti ið
vietos feodalø pareigas ir turtà.
Statutas átvirtino raðytinës teisës prioritetà ir reikalavo skirti bausmæ
tik tiems asmenims, kuriø kaltæ nustatë teismas. Tai apribojo ne tik feo 
dalø, bet ir valdovo savivalæ.
Jei palygini iðvardytus principus su ðiandienine Baltarusijos Res
publikos tikrove, nejuèia galvoji, kiek amþiø reikëjo gráþti atgal teisinio
màstymo ir kultûros iðsivystymo prasme, kad:
bûnant valstybës vadovu tektø ieðkoti bûdø, kaip atimti ið savo ðalies
nepriklausomybæ ir valstybës suverenitetà,
ápareigotum kuruoti nacionalinës kultûros, mokslo ir ðvietimo plëtotæ
nevietinës tautybës pulkininkà, politiniø provokacijø specialistà,
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Nuoðirdþiai sveikindamas konferencijà Lietuvos Respublikos Preziden
tas ponas Valdas Adamkus sakë, kad ðie metai turtingi jubiliejø. Að noriu
priminti dar vienà: rytoj, rugsëjo 29-àjà, sukanka 470 metø, kai ásigaliojo
Pirmasis Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës Statutas – savotiðka vidu
ramþiø konstitucija. Ðiame dokumente buvo átvirtintas vienas ið valstybës
kûrimo amþinøjø, ir ðiandien turinèiø didelæ reikðmæ principø, – bûtinybë
iðsaugoti Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës suverenitetà. Dël to Statute
buvo aiðkiai iðdëstytos valdovo pareigos – saugoti teritoriná vientisumà,
neleisti uþsienieèiams eiti valstybiniø pareigø ir nedalyti jiems dvarø.

atiduotum á Federalinës saugumo tarnybos pulkininko ir uþsienio
ðalies generolo rankas uþsienio politikà ir klausimø, susijusiø su ðalies
gynyba, sprendimà,
vieðai, prieð televizijos kameras, duotum komandas „sukaustyti
antrankiais be teismo ir tyrimo“ vienà ar kità verslininkà ir net ministrà,
per televizijà ir radijà grasintum atimti be teismo sprendimo nuosa
vybæ ið paskirø savininkø ir koop
 eratyvø – tai praktiðkai ir daroma,
terðtum kalbà, kuria buvo paraðytas tiek anksèiau minëtas, tiek ir
vëlesni du Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës Statutai – didingiausi vi
duramþiø teisinës kultûros paminklai.
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Gerbiamieji kolegos!
Savo praneðimà tema „Baltarusija XXI amþiaus Europoje“ að pradëjau
nuo senø senovës todël, kad istorija, kaip paþymëjo garsus Baltarusijos
politikos veikëjas istorikas Vaclavas Lastovskis, – tai pamatas, ant kurio
statomas visas tautos gyvenimas. Norint pastatyti tautiná ateities namà –
XXI amþiaus baltarusiø valstybæ, reikia bûti tikram pamato stiprumu, rei
kia þinoti baltarusiø tautos istorijà, kuri yra pakankamai turtinga, savaip
originali, taèiau, deja, tragiðka.
Beje, mano karta iðvis neturëjo galimybës mokykloje mokytis gim
tosios Baltarusijos istorijos. Kelio, kurá nuëjo baltarusiø tauta per savo
ilgaamþæ istorijà iki 1917 metø, charakteristika dëstant TSRS istorijà tilpo
á vienà frazæ – „atsilikæs carinës Rusijos pakraðtys“.
Sunku pasakyti, ko ðioje frazëje daugiau – istorijos neþinojimo ar
ciniðko melo. Greièiausiai vienas derinasi su kitu, dël to buvo þeminama
visa Europos tauta.
Baltarusiø, kaip tautos, „pradëjimas“, gimimas ir vaikystë praëjo
Polocko ir Turovo-Pinsko kunigaikðtystëse. Pirmoji beveik per visà savo
istorijà buvo nepriklausoma. Baltarusiø „paauglystë ir jaunystë“ praëjo
Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje, kurià teisëtai galima laikyti bendrais
mûsø to meto namais.
Baltarusiai didþiuojasi tuo savo istorijos periodu ne tik todël, kad Lie
tuvos Didþioji Kunigaikðtystë buvo didelë Europoje pagal savo teritorijà
ir lenkë daugelá valstybiø savo iðsivystymu, bet dar ir dël to, kad ji buvo
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tolerantiðkumo ir gyvenanèiø joje tautybiø tarpusavio pagarbos, o nuo
tam tikro laiko ir religiniø konfesijø pavyzdys. Tautos, gyvenusios ðiuose
mûsø bendruose namuose iðtisus ðimtmeèius, gali neperdëdamos pasaky
ti, kad mes tarpusavyje niekuomet ne tik nekariavome, bet ir nesipykome.
Deja, XVIII amþiaus pabaigoje ðie namai buvo sugriauti. Didþioji
Lietuvos Kunigaikðtystë buvo jëga prijungta prie Rusijos imperijos. Nuo
XIX ðimtmeèio antrojo ketvirèio pradëta baltarusiø tautos rusifikacija. Tam
net buvo sugalvota „vakarø rusizmo“ teorija, pagal kurià baltarusiø tautos
neva niekuomet nebuvæ. 1874 metais iðleistame Rusø enciklopediniame
þodyne sakoma, kad pavadinimas Baltarusija yra geografinis terminas ir
„neturi ypatingos etnografinës reikðmës todël, kad nei atskiros tautybës,
nei net baltarusiø genties nebuvo…“

Taèiau norint bûti teisingam reikia pasakyti, kad jau tuo metu Rusijoje
buvo ir tokiø politikø, kurie suprato caro reþimo vykdomos ðovinistinës
politikos nusikalstamà pobûdá. Vienas ryðkiausiø tokiø politikø atstovas
buvo Michailas Bakuninas, kuris raðë: „Að reikalauju tiktai vieno, kad kiek
vienai tautai, kiekvienai maþai ar didelei genèiai bûtø suteiktos galimybës
ir teisë paèioms spræsti savo likimà… Dievai su ja, su Petro, Jekaterinos,
Nikolajaus, privertusiø Rusijos tautà vaidinti budelio vaidmená, didybe…
Mes ieðkojome jëgos ir ðlovës, o suradome neðlovæ, uþsitarnavome mûsø
paèiø prispaustø tautø neapykantà ir prakeiksmus. Dievo valia dviejø
ðimtmeèiø kalëjimas – Petro I valstybë – pagaliau griûva. Mes patys stu
miame jà á bedugnæ. Ir laisvë mums; laisvë didvyriðkai Lenkijai, laisvë
Baltarusijai, Lietuvai, Ukrainai.“
Að atsipraðau uþ tokià ilgà citatà, taèiau M. Bakunino mintys labai
ðiuolaikiðkos ir pamokanèios.
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Taèiau dabartiniams ðovinistiðkai Baltarusijos atþvilgiu nusiteikusiems
Rusijos politikams derëtø prisiminti, kad baltarusiai kaip, beje, ir lietuviai
niekuomet nesitaikstë su savo valstybingumo praradimu ir be paliovos
kovojo uþ jo atkûrimà. Baltarusiø ir lietuviø nepaklusnumà caro pakali
kø vykdomai rusinimo politikai liudija Vilniaus gubernatoriaus Michailo
Muravjovo, kuris á Baltarusijos istorijà áëjo kaip „korikas“, prisipaþinimas.
Be kita ko, jis raðë: „Ðis kraðtas, nors ir labai maþai iðsilavinæs, labai lëtai
savo dvasia artëja Rusijos link, o kai kuriais atþvilgiais net nuo jos tolsta.“
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Deja, ne maþiau tragiðki Baltarusijai kaip ir kitoms tautoms tapo
bolðevizmo valdymo metai. Nuo 1920-øjø metø pabaigos iki paskutiniø
TSRS gyvavimo metø buvo vykdoma vis ta pati tautø rusinimo politika.
Tie, kurie tam prieðinosi, buvo skelbiami „tautos prieðais“ ir iðsiunèiami
á Sibirà, Solovkus, o daugelis Baltarusijos veikëjø – iðvis á Kuropatus,
kur guli daugiau kaip 200 000 þmoniø. O juk Baltarusijos teritorijoje ne
vieni tokie Kuropatai. Èia sunku nesutikti su didþiuoju rusø filosofu
Nikolajum Berdiajevu dël to, kad bolðevizmas – tai treèioji rusiðkojo di
dþiarusiðkumo, rusiðkojo imperializmo apraiðka. Pirmoji, jo nuomone,
buvo Maskvos kunigaikðtystë, antroji – Petro I imperija. Apibûdindamas
patá Leninà, kaip bolðevikinës ideologijos sukûrëjà, N. Berdiajevas raðë:
„Leninas – antihumanistas kaip ir antidemokratas. Ðia prasme jis – nau
josios epochos þmogus, – ne tik komunistiniø, bet ir faðistiniø perversmø
epochos. Leninizmas yra naujojo tipo vadizmas; jis iðkelia masiø vadà,
kuriam suteikiama diktatoriaus valdþia. Tai perims Mussolinis ir Hitleris.
Stalinas bus uþbaigtas vado tipas – diktatorius. Leninizmas – aiðku, ne
faðizmas, taèiau stalinizmas jau labai panaðus á faðizmà.“
Ið tikrøjø bolðevizmas, ákûnytas stalinizme, skyrësi nuo faðizmo tik
tai tuo, kad pirmasis þengë su hipertrofuoto klasinio internacionalizmo
lozungu, o vokieèiø faðizmas buvo visiðkai persisunkæs hipertrofuotu
nacionalizmu – nacizmu. Taktiniu poþiûriu jie dvyniai. Vienai ir kitai
krypèiai svarbiausia buvo kova.
Prisiminkime, kà atsakë K. Marksas á dukters klausimà apie tai, kaip
jis supranta savo laimæ. „Kova“, – atsakë tëvas.
O kaip vadinasi pagrindinis Hitlerio kûrinys? „Mano kova“.
Kova – tai tie sparnai, kuriais bolðevikinës ir faðistinës fantazijos apie
atseit jø neðamà tautoms laimæ skrajojo aukðtai virð þemës, tai neleido
þmonëms pamatyti jø tikrosios esmës.
Kaip kraðtutinës politinës minties kryptys bolðevizmas ir faðizmas
bûtinai turëjo susisiekti ir pasidalyti savo átakos zonas. Tai ir buvo pada
ryta Molotovo–Ribbentropo paktu.
Þvelgdami atgal á ðeðiasdeðimties metø istorijà, vël nejuèiom galvojame,
kiek cinizmo turëjo turëti VKP(b) generalinis sekretorius, kad pakeltø tauræ
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uþ Hitlerio sveikatà tuo metu, kai tûkstanèiai vokieèiø sëdëjo kalëjimuose
ir laukë savo mirties valandos. Kaip buvo galima ðá nuo pradþios iki galo
agresyvø paktà pateikti kaip taikos veiksmà!? Þinoma, tai galëjo padaryti
tik nusikaltëliai, kurie skyrësi tiktai savo spalva – raudona ir ruda.
Þinoma, kad Molotovo–Ribbentropo paktas negalëjo bûti ilgalaikis,
kadangi abi pusës këlë sau tikslà vieðpatauti pasaulyje: bolðevizmas –
per pasaulinæ komunistø revoliucijà, o faðizmas – sukurdamas treèiàjá
reichà. Taèiau pasaulis juk vienas, todël abi ðios ekstremistinës kryptys
turëjo tarpusavyje susidurti. Abi turëjo þlugti kaip negyvybingos. Taèiau
panaðiai kaip vëþys bûdamos agresyvios, jos sukëlë metastazes. Viena ið
jø ir yra „lukaðizmas“ – Baltarusijoje sukurtas diktatoriaus reþimas, ku
rio esmë – faðizmo, stalinizmo ir arðaus populizmo miðinys. Ne veltui A.
Lukaðenka savo dievaièiu pasirinko Hitlerá, o jo portretai neðiojami greta
Stalino portretø. Apie Baltarusijos ekonomikos lygá, iki kurio nuvedë ðis
reþimas, kalbëjo mano kolega Stanislavas Ðuðkevièius.
Aleksandro Lukaðenkos prezidento ágaliojimø laikas baigësi 1999 m.
liepos 20 d. Anksèiau ar vëliau nustos gyvavæs jo sukurtas diktatoriaus
reþimas irgi kaip negyvybingas, nes pagrindinë jo sàlyga – taip pat prie
varta ir kova.
Taèiau svarbu atsiþvelgti á vis tos paèios istorijos pamokas – Miun
cheno bei Molotovo–Ribbentropo pakto – ir neleisti diktatoriaus reþimo
recidyvui iðsivystyti.
A. Lukaðenkos jau nepalaiko Baltarusijos tautos dauguma, nes jeigu
jis tokià paramà turëtø, sutiktø bûti perrinktas. Taèiau já palaiko daug
Maskvos politikø. Baltarusijos opozicijai tenka kovoti ne tik su „lukaðiz
mu“, bet ir su rusiðkuoju ðovinizmu. Dar daugiau, Maskvoje sumanytas
Putino-Lukaðenkos, arba Jelcino-Lukaðenkos, pakto pasiraðymas. Tai da
roma uþ baltarusiø tautos nugaros. Nemanome, kad viskà þino ir Rusijos
tauta. Noriu pabrëþti, kad teikdamos Rusijai kreditus reformoms Vakarø
ðalys netiesiogiai maitina „lukaðizmà“; apie tai jau kalbëjo Ðuðkevièius.
Èia norëèiau papildyti: darydamos tai be iðlygø, jos suteikia galimybæ
„lukaðizmui“ klestëti Rusijos teritorijoje, tai yra ten, kur yra branduolinis
ginklas. Jeigu viso to nestabdysime, Baltarusijos tautos nelaimë gali tapti
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Gerbiamieji konferencijos dalyviai!

Europos tragedija nepaisant diktatoriaus, kuris atsistos suvienytos vals
tybës priekyje, pavardës. Rusijoje á tai linkstama.
Gerbiamieji kolegos!
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Man nesinori tuo tikëti, taèiau neávertinti to negalima. Nesinori, kad
visuomenës raida vël bûtø pristabdyta, tuo labiau pasukta atgal. Juk de
mokratijos plëtra pasaulio mastu reikalauja tiek nepaþeidinëti kiekvieno
þmogaus teisiø, tiek ir suteikti kiekvienai tautai teisæ turëti savo valstybæ,
savo namus. Bûtent ðis objektyvus þmonijos raidos dësnis sugriovë daugelá
imperijø, tarp jø ir Sovietø Sàjungà, kaip Rusijos imperijos nacionalinës
politikos ápëdinæ ir tæsëjà.
Dabar buvusioje jos teritorijoje kuriasi nauji suvereniø valstybiø su
sivienijimai. Vienas ið tokiø susivienijimø yra Baltijos Asamblëja. Að no
rëèiau padëkoti ðios konferencijos rengëjams uþ baltarusiø pakvietimà joje
dalyvauti. Manau, kad mes èia ne svetimi. Upës, iðtekanèios ir tekanèios per
Baltarusijos teritorijà, maitina Baltijos jûrà. Nuo neatmenamø laikø per Bal
tarusijos teritorijà ëjo kelias ið Ðiaurës á pietus („kelias ið variagø á graikus“).
Jau net ðiais geografiniais faktoriais nustatoma demokratinës Baltarusijos
vieta tarp kitø valstybiø. Be Baltarusijos su neaiðkia, nenatûralia iðtrupa
atrodo Juodosios jûros ir Baltijos jûros regionø sàjunga.
Baltarusiø tauta, kiek að galëjau tai parodyti, susiformavo vienoje ið
buvusiø Europos valstybiø ir turi europietiðkà mentalitetà, linksta prie
civilizacijos. Ji turi tvirtà europietiðko pavyzdþio pamatà. Tai, kad dël
diktatoriaus reþimo Baltarusija tam tikram laikui tapo izoliuota nuo kitø
Europos ðaliø, yra nenatûralu. O tai, kad A. Lukaðenka vienoje ið savo
kalbø pasakë: „Að nevesiu savo tautos paskui civilizuotàjá pasaulá“, – dar
kartà pabrëþia, kad ðiø þodþiø autorius yra visiðkai atsitiktinis ðios Euro
pos tautos vadovas.
Po A. Lukaðenkos Baltarusija turi tapti nepriklausoma, demokratine
ir teisine valstybe, kurios ekonominis pagrindas gali bûti tik ávairialypë
(vyraujant privaèiai nuosavybei) rinkos ekonomika.
Baltarusijos Respublika turi uþimti savo vietà tarp kitø civilizuotø
valstybiø ir bûti aktyvi mûsø bendrø Europos namø kûrimo dalyvë.
Dëkoju uþ dëmesá.
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TRIVIMI VELLISTE
Estijos delegacijos Baltijos Asamblëjoje vadovas

Estija ir Europos plëtra
Pone Pirmininke, ponios ir ponai!
Pirmiausia leiskite man savo ðalies, Estijos, vardu iðreikðti nuoðirdþià
padëkà konferencijos ðeimininkams uþ malonø kvietimà apsilankyti gra
þiame ir senoviniame Vilniuje, apsvarstyti mûsø bendrà ateitá prie naujo
deðimtmeèio ir naujo tûkstantmeèio slenksèio.

Ðiandien norëèiau pakalbëti apie pagrindinius Estijos siekius. Pirmasis
klausimas: kokia yra Estijos geografinë padëtis? Ar ji yra Rytø Europos
dalis? Ar ji yra Vidurio Europoje kartu su Lietuva ir Lenkija? O gal ji yra
Ðiaurës ðalis, kaip Suomija ir Ðvedija? Jei to paklaustumëte eilinio esto
gatvëje, iðgirstumëte skirtingus atsakymus.
Estijos rytinæ sienà þyminti upë Narva, taip pat didþiulis pasienio
eþeras Peipus tûkstantá metø buvo istorinës Rytø ir Vakarø sienos dalis.
Taigi per visà savo raðytinæ istorijà mes visada priklausëme Vakarams, net
po Petro Didþiojo, Rusijos imperatoriaus, uþkariavimo XVIII amþiaus pra
dþioje. Vienintelë pertrauka, kurià turëjome, buvo pusæ amþiaus trukusi
Stalino valdþia – liûdnai pagarsëjusio Molotovo–Ribbentropo pakto, kurio
60-àsias metines tik kà paminëjome, rezultatas. Tiesioginë ðio sandërio
pasekmë – Estija buvo priversta su Sovietø Sàjunga pasiraðyti vadinamàjà
savitarpio pagalbos sutartá, kuri atkëlë vartus Raudonajai armijai á mano
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Að gimiau po Antrojo pasaulinio karo, kà tik prasidëjus antrajai so
vietinei mano ðalies okupacijai. Kaip þinote, Stalino reþimas buvo þiaurus.
Viskas, kas neturëjo atskiro leidimo, buvo draudþiama. Buvo draudþiama
skaityti daugelá knygø, iðleistø prieð karà laisvoje Estijoje. Viena ið nele
galiø knygø, kurià perskaièiau bûdamas paauglys, buvo R. CoudenhoveKalergi vertimas á estø kalbà. Vienalytës Europos idëja buvo pakankamai
gerai þinoma prieðkario estams.

ðalá. Tai ávyko 1939 m. rugsëjo 28 d. – prieð ðeðiasdeðimt metø! (Kaip þinote,
keltas „Estonia“ nuskendo taip pat rugsëjo 28 d., prieð penkerius metus.
Deja, rugsëjo 28 d. Estijos kalendoriuje nëra gera diena!)
Dvi estø kartos – kaip ir latviø bei lietuviø – gyveno uþ tikros gele
þinës uþtvaros. Jos ið tiesø buvo atkirstos nuo Vakarø. Taèiau ne visiðkai.
Ne beviltiðkai. Buvo Suomijos TV, „Amerikos balsas“, BBC, „Die Deutsche
Welle“. Ir, þinoma, kaip sakiau, tam tikras skaièius prieðkario knygø. Mes
sugebëjome atsilaikyti svetimai valdþiai. Prieð kelias savaites mes ðventë
me 5-àsias Rusijos armijos iðvedimo ið Estijos metines.
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Dabar leiskite trumpam nuklysti á Anglijà – Europos demokratijos
lopðá. Anglija yra garsaus poeto Dþono Miltono tëvynë. Leiskite priminti,
kad kai Miltonas vedë, jis paraðë savo ðedevrà „Prarastas rojus“. Taèiau
po skyrybø jis paraðë kità ðedevrà – „Atgautas rojus“.
Tai gràþina mane á Estijà, prie mûsø artimiausiø kaimynø, á mûsø
netolimà praeitá. Kai Estija ir jos Baltijos sàjungininkës Latvija ir Lietuva
jau prieð deðimt metø ëmë drumsti ramybæ, Maskva labai supyko. Krem
liaus valdovai pasipiktino, jie átikinëjo, kad turi bûti bent jau civilizuotos
skyrybos. Estai, latviai ir lietuviai taip pat pasipiktino ir argumentavo,
kad negalima pervadinti „iðprievartavimo“ ir pakeisti jo „vedybomis“.
Bet kuriuo atveju tai, kas vyko, vëliau vadinosi laisve. Vis dar taip ir
yra. Mano ðalis dþiaugiasi laipsniðku gráþimu á normalø gyvenimà. Da
bartinæ Estijà galima apibûdinti ðiais þodþiais: stabilumas, liberalizmas,
atvirumas, dinamiðka plëtra, gyva rinkos ekonomika, gausëjanti infor
macijos visuomenë. Per sovietø dominavimo deðimtmeèius gráþimas á
Europà buvo aiðkiai ásirëþæs pagyvenusiø þmoniø atmintyje. Niekas apie
Sovietø Sàjungà daugiau nebekalba. Taèiau mano ðalyje daug kalbama
apie Europos Sàjungà. Kai kurie mano tautieèiai klausia: po to, kai iðsi
laisvinom ið vienos sàjungos, ar reikia mums mestis á kità. Daugelio estø
ausiai þodis „sàjunga“ skamba siaubingai. Beveik kaip prieðprieða rojui.
Taigi kaip mums dabar elgtis prabëgus aðtuoneriems metams po to,
kai atgavome savo rojø?
Nepaisant tam tikros kritikos ir skepticizmo atrodo, kad vyraujantis
poþiûris yra toks: mes neturime ið ko daug rinktis – atsiþvelgiant á mûsø
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istorijà bei buvimo vietà. Nors ES nëra NATO, nors Europos Sàjunga në
ra tarptautinë saugumo organizacija, dauguma estø laiko, kad Sàjunga
yra labiausiai gerbiamas, átakingas tarptautinis klubas, kurio sienø niekas
neiðdrás paþeisti. Taigi Sàjunga tampa veiksmingu árankiu gerovei ben
dromis jëgomis kurti.
Nuo tada, kai 1992 m. spalio mën. prisiekë Marto Laro kabinetas, Es
tija laikosi grieþto kurso á Europos Sàjungà. Mums visai neblogai sekasi.
1995 m. Estija gavo asocijuotos narës statusà. O pirmininkaujant Didþiajai
Britanijai daugiau kaip prieð metus mus pakvietë derybø dël stojimo kartu
su Lenkija, Èekijos Respublika, Vengrija, Slovënija ir Kipru.
Estijai labai svarbu, kad jos artimiausios kaimynës Latvija ir Lietuva
bûtø pakviestos derybø dël stojimo kaip tik ámanoma greièiau. Ið savo
pusës mes padarysime, kà tik galësime, kad prisidëtume prie kuo anks
tesnio ðio tikslo ágyvendinimo. Manome, kad mes turime daug bendrø
interesø ir galimybiø.

Ðiandien Estija turi du pagrindinius prioritetus integracijos á ES srityje.
Pirmasis prioritetas, þinoma, yra sëkmingai uþbaigti stojimo derybas. Daug
jau esame pasiekæ. Procesas, kuriuo buvo pradëtas Estijos ástatymø perþiû
rëjimas, uþsibaigë. Realios derybos prasidëjo praëjusá lapkritá. Tikimës, kad
derybø tempas bus iðlaikytas. Mes jau pateikëme didesnës dalies derybiniø
skyriø, kuriø ið viso yra 31, savo principinius dokumentus.
Antrasis mûsø prioritetas integracijos á ES srityje – kuo iðsamiau
pasirengti paèiam stojimui. Nors mes jau stipriai ásitraukæ á derybas dël
stojimo, didþioji darbo dalis susijusi su ðalies vidaus reikalais. Mûsø
tikslas – ávykdyti kuo daugiau reikalavimø ir iki 2003 m. sausio 1 d. bûti
pasirengusiems visateisei narystei.
Europos Komisijos ataskaitoje pateikiamos iðvados teigia, kad Estija
jau padarë didelæ paþangà siekdama ðio tikslo. Dþiugu þinoti, kad ið es
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Nors ES ir toliau lieka Estijos prioritetas, mes nukreipëme savo dë
mesá nuo politiniø klausimø prie praktiniø. Estijos diplomatai maþiau
laiko skiria politiniam lobizmui Europos sostinëse, o daugiau þemiðkiems
reikalams, pvz., kaip iki ástojimo perkelti aðtuonis tûkstanèius puslapiø
Acquis communautaire ir ávaldyti ES terminijà, kitaip vadinamà eurokalba
(angliðkai – eurospeak).

mës Estija þengia teisingu keliu. Taèiau daug kà dar reikia atlikti. Kitame
ðimtmetyje turësime toliau spræsti nesibaigianèius teisinius, techninius ir
administracinius klausimus.
Kartais tai reiðkia mûsø derybininkø dvigubas pastangas. Tai taip pat
reiðkia ir dvigubà naðtà mûsø valstybës tarnautojams. Tai mûsø administ
racinio pajëgumo iðbandymas ir pirmiausia mûsø, kaip valstybës narës,
sugebëjimo funkcionuoti sudëtinëje ES sistemoje patikrinimas.
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Savaime suprantama, kad didþiausia naðta rengiantis ES narystei
tenka paèiai ðaliai kandidatei. Taèiau faktiðka mûsø galutinio ástojimo á
Europos Sàjungà data priklauso ne vien tik nuo mûsø. Sàjungai jau pri
klausanèios narës taip pat rengiasi plëtrai.
Pastarosios tarpparlamentinës konferencijos yra tik dalinis dël plët
ros iðkilusios institucinës dilemos sprendimas. Reformà reikia tæsti dau
gelyje svarbiø srièiø. Tai aprëpia veiksmingesnes sprendimø priëmimo
procedûras Taryboje bei Europos institucijø supaprastinimà. Mes norime
ástoti á veiksmingai funkcionuojanèià Sàjungà turëdamos tvirtà ir sveikà
ekonomikà. Estijai tai reiðkia efektyvø sprendimø priëmimà, stiprø eurà
ir bendrà tarptautiná balsà.
Natûralu, kad „Darbotvarkë-2000“ ðiuo metu Sàjungai yra ypatingas
prioritetas. Taèiau mes nemanome, kad debatai dël jos sulëtins plëtros
procesà. Ðios dvi veiklos rûðys yra kaip vaikðèiojimas ir kalbëjimas – tai, kà
visi turi mokëti daryti vienu metu. Tai ne „arba…arba“ pasirinkimas. Ðie
du dalykai turi bûti ne tik tarpusavyje suderinti, bet ir vienas kità stiprinti.
Nepaisant tik kà Jugoslavijoje buvusios krizës XXI amþiaus iðvakarëse,
jauèiamas bendras troðkimas palikti tai, kas buvo praeityje, ir ieðkoti naujo
Europos veido. Nëra jokios abejonës, kad ES plëtra, jei viskas vyks sëkmin
gai, atliks svarbø vaidmená apibrëþiant naujos, stipresnës Europos vizijà.
Tai kaþkas panaðaus, apie kà ir galvojo Richardas Coudenhove-Kalergi.
Kaip ir kitos ðalys Estija atliks savo pareigà.
Aèiû uþ jûsø dëmesá.
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IVAN HAVLIÈEK
Èekijos Respublikos Senato Pirmininko pirmasis pavaduotojas

Ponios ir ponai!
Lietuva ir Èekijos Respublika turi daug bendra. Taip buvo anksèiau, taip
yra ir dabar. Prieð ðeðiasdeðimt metø abi mûsø ðalys buvo patekusios á ga
lingøjø valstybiø interesø verpetà. Èekoslovakijà sunaikino Miuncheno
sutartis, Lietuvà – Molotovo–Ribbentropo paktas. Ávykiai labai panaðûs,
nors agresoriai ir jø bendrininkai buvo kiti. Mes turime pasimokyti ið to dar
kartà: daugybë ðiandien vykstanèiø ávykiø patvirtina tokiø pamokø svarbà.

Pastarojo vizito metu su Èekijos Senato prezidentu P. Pithartu turëjo
me galimybæ uþtikrinti Lietuvà, Latvijà ir Estijà, kad Èekijos Respublika
visiðkai remia ðias ðalis kelyje á NATO ir á Europos Sàjungà. Su didþiausiu
malonumu naudojuosi proga iðreikðti mûsø paramà ir ið ðios tribûnos. Taip,
Èekijos Respublika ásitikinusi, kad turi ateiti nauja NATO plëtros banga,
kad Europos Sàjunga turi tæsti stojimo derybas su kitomis ðalimis ir kad
abu ðie procesai turi átraukti Lietuvà, Latvijà ir Estijà. Bet kokiu atveju
Estija jau yra kelyje á Europos Sàjungà.
Èekijos Respublika, be abejo, buvo pagerbta, nes abiem atvejais pate
ko á pirmàjà bangà. Taèiau ji supranta savo pareigà padëti kurti tinkamas
sàlygas tolesnei plëtrai. Mes nenorime ir negalime kurti komplikuotos ir
sunkios atmosferos naujø nariø priëmimo procese.
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Per pastaruosius deðimtmeèius abi mûsø ðalys jautë, kad jos nepri
klauso tam, kur jas nubloðkë jëgø þaidimas. Mes jautëme, kad esame
integrali Europos demokratinës kultûros dalis, kultûros, nuo kurios mus
prievarta atskyrë. Ið ðio ðaltinio kyla mûsø bendri siekiai ir poreikis tapti
Europos valstybiø ðeimos dalimi. Ðiai ðeimai priklausëme tarpukario lai
kotarpiu ir norëjome dalytis savo likimu su ja komunistinio reþimo metu.
Tai buvo pagrindinis motyvas, dël ko Èekijos Respublika siekia narystës
NATO, tai taip pat mûsø pasiryþimo kuo greièiau tapti nuolatine Europos
Sàjungos nare pagrindas.

Be jokios abejonës, Europos Sàjunga gali gyvuoti ir be mûsø ðaliø.
Bet, manau, be mûsø ji bûtø skurdesnë. Norime, kad ES bûtø turtinga
tiek kultûriðkai, tiek materialiai ir norime prie to prisidëti. Mes praðome
mokslinës, metodinës ir kitokios informacijos, kuri turint truputá kantry
bës padës mums tapti lygiaverèiais partneriais.
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Norëèiau paþymëti dar vienà panaðø mûsø valstybiø bruoþà. Mes
ne tik su tam tikrais nuostoliais keièiame savo ekonomikà, bet keièiame
ir savo sielas bei ðirdis. Vakarø Europos ðaliø plëtra pastaruosius pen
kiasdeðimt metø buvo gana rami, dabar mûsø ðalys stengiasi pasivyti jas
per daug trumpesná laikà. Tuo metu, kai Vakarø valstybës gali naudotis
gausiais savo fondais, mes kuriame savo valstybes ant griuvësiø, kuriuos
paliko totalitariniai reþimai. Noriu paþymëti, kad tokia situacija jokiu bû
du nesusilpnina mûsø pasiryþimo kuo greièiau áveikti visas problemas ir
atsidurti vienoje gretoje su kitomis Europos valstybëmis.
Mûsø maþos ðalys gana sunkiai gali sukoncentruoti kapitalà ir tik
didþiulëmis pastangomis pritraukia uþsienio investuotojus. Jei nenorime
likti tik didþiøjø valstybiø priedëliais, turime ieðkoti stiprybës tarpusavio
bendradarbiavime. Mûsø dviejø valstybiø santykiai yra labai geri, abi
pusës daro, kà gali, kad jie toliau plëtotøsi. Praëjusià savaitæ turëjome
puikià progà Prahoje pasveikinti Lietuvos Respublikos Prezidentà Valdà
Adamkø. Taip sutapo, kad ten jis susitiko ir su Latvijos parlamento Pir
mininku Janiu Straume.
Baigdamas norëèiau iðreikðti norà. Daþnai atsitinka, kad þmonës,
daug iðkentëjæ savo gyvenime, tampa iðmintingesni. Ðirdies gilumoje
tikiu, kad mûsø ðalys sugebës pakeisti savo sunkià istorijà á iðmintingus
siekius ateityje.
Aèiû uþ jûsø dëmesá.
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JUKKA TARKKA
Istorikas ir þurnalistas, Suomija

Baltijos valstybiø ateitis: narystë NATO, Europos
Sàjungoje bei XXI amþiaus iðbandymai
Negalima sakyti, kad 12 narystës siekianèiø ðaliø nori ástoti, nes jei jûs
kaþkur stojate, jûs tampate struktûros, kuriai anksèiau nepriklausëte, na
riu. Dauguma dabartiniø Europos Sàjungos ðaliø kandidaèiø yra istorinës
Europos ðirdies ir sielos dalis. Istoriðkai Budapeðtas, Praha, Varðuva, Vil
nius, Ryga ir Talinas buvo tokie pat svarbûs Europos dvasios ir civilizacijos
centrai kaip ir Roma, Viena, Paryþius, Berlynas ir Londonas.

Kai kalbama apie ES, NATO ir Baltijos ðalis, Rusijos pozicija tampa
lemiama. Po Sovietø Sàjungos þlugimo Rusijos karinë doktrina ir politi
nis màstymas iðrutuliojo naujà „artimojo uþsienio“ sàvokà. Pastaruoju
metu daþniausiai vengiama vartoti ðá terminà, taèiau akivaizdu, kad
pati idëja vis dar sëkmingai gyvuoja. Politinis ir karinis Rusijos reþimo
tikslas 1990 metais buvo ið naujo suvienyti buvusios Sovietø Sàjungos
teritorijà á darnià visumà. Baltijos valstybëms tai kelia tam tikrà pavojø.
Mes þinome, kad Rusijos karinë doktrina 1990-øjø pradþioje karinës
jëgos panaudojimà teisindavo tuo, jog prieð rusø maþumas vykdomos
represijos, – bûtent patys rusai sprendþia, kada ðios represijos vykdomos.
Be to, rusai laikosi nepuolimo doktrinos, kai kalbama apie branduolinius
ginklus. Branduolinës bombos dabar yra Rusijos atbaidymo priemoniø da
lis – kaip jos visada buvo ir tebëra Vakarø atbaidymo priemoniø dalis. Tuo
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Tai, kas ið tikrøjø vyksta pleèiantis Europos Sàjungai, yra Europos
gráþimas ten, kur jai priklauso bûti, kur jos tikroji vieta, ið kur dël nepa
lankiø prieþasèiø ji laikinai turëjo pasitraukti. Taigi ðiuo metu atkuriamas
senosios Europos bendras paveldas, kurá sunaikino du pasauliniai karai.
Manau, tai akivaizdþiai patvirtina Europos Bendrijos ákûrëjø teiginiai,
taip pat Romos bei Mastrichto sutarèiø tekstai.
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pat metu yra uþuominø, kad tam tikra Rusijos karinio elito dalis mano, jog
taktines branduolines raketas tinka naudoti net etniniuose ir politiniuo
se konfliktuose. Nenustebèiau, kad dabartinis Rusijos generalinis ðtabas
savo kariniuose þaidimuose gana nuodugniai studijuoja Baltijos zonà.
Kariniu poþiûriu logiðka, kad rusai grieþtai prieðinasi NATO plëtrai.
Þiûrint rusø akimis, visai galima sakyti, kad NATO þengia naujø sienø
link – nuo Baltijos jûros iki Juodosios ir Vidurþemio jûrø. NATO karinës
pajëgos nedislokuojamos toliau, taèiau kariðkiø profesinë pareiga yra re
aguoti, jei jiems atrodo, kad vyksta kaþkas panaðaus. Þinoma, galime pa
sakyti, jog kad ir kokius grieþtus pasisakymus mes iðgirstume ið Maskvos,
jie nëra labai reikðmingi, nes dabar Rusija yra silpna tiek ekonomiðkai, tiek
karine prasme. Laikui bëgant tai gali pasikeisti ir, að manau, pasikeis, nors
tai uþims laiko. Kol rusai laikosi racionalios politikos, nereikia nerimau
ti. Daþniausiai jie nieko dramatiðko nedaro, jei neuþtikrinti savo sëkme.
Bet net Rusijos silpnumo metu tam tikras pavojus iðlieka. Labai nesta
bili dabartinë Rusijos padëtis gali sukurti tokià situacijà, kai strateginiai
sprendimai nebus racionaliai grindþiami. Gali bûti ið tikrøjø pavojinga,
kai didþiulë valstybë netenka savo jëgos ir pasijunta nesaugi.
Suomijoje gana daug þmoniø prieðtarauja mûsø narystei NATO kaip
ir Vakarø aljanso plëtrai apskritai. Jie sako, kad nereikia kurti Europoje
naujø átakos zonø, nes kà tik atsikratëme ankstesniø átakos zonø, buvusiø
ðaltojo karo metu. Manau, ðis argumentas kai kà praleidþia. Jei sutiktume
su Rusijos reikalavimu, kad kai kurios ið tø valstybiø, kurios nori ástoti á
NATO, negali á jà ástoti dël Rusijos pasiprieðinimo, mes faktiðkai priimtume
Rusijos poþiûrá, kad ðios ðalys priklauso Rusijos interesø zonai. Manau,
NATO plëtros klausimà gali iðspræsti Europos Sàjungos plëtra. Prieðingai
negu NATO plëtrai, Europos Sàjungos plëtrai rusai neprieðtarauja. O na
rystë Europos Sàjungoje turi aiðkiø saugumo pasekmiø, nors ir neduoda
jokiø saugumo garantijø. Suomiø patirtis labai aiðkiai visiems parodo, kad
bûdama Sàjungos nare Suomija daugiau nebepriklauso Rusijos interesø
zonai, kaip, kai kuriø analitikø teigimu, buvo ðaltojo karo metu.
Að pastebëjau paralelius ðio reiðkinio poþymius COSAC* susitikime
pernai Londone. Ði organizacija yra neoficiali Europos Sàjungos ðaliø par
* COSAC (pranc.) – Europos Sàjungos parlamentø Europos reikalø komitetø konferencija.
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Ðtai kodël að laukiu Helsinkio virðûniø konferencijos, kuri turi ávyk
ti vëliau ðiais metais. Europos Taryba paþymëjo, kad stojimo derybos su
ðalimis kandidatëmis pastaruoju metu ásibëgëjo ir juda teisinga linkme. Ji
praðo Helsinkio Tarybos iðnagrinëti narystës siekianèiø ðaliø paþangà ir
padaryti reikiamas iðvadas. Að tikiu, kad iðvados bus palankios ir Lietuva
bei Latvija ið asocijuotø ðaliø bus perkeltos á grupæ tø, kurios ið tikrøjø de
rasi dël stojimo. Tai atrodo visai tikëtina, nes praëjusià geguþæ Komisija
gana palankiai komentavo Baltijos regiono paþangà. Ji konstatavo, kad jei
Latvija iðlaikys savo dabartinæ paþangà, Komisija pasiûlys pradëti derybas
jau ðiais metais, bei paþymëjo reikðmingà Lietuvos padarytà paþangà.
Manau, kad, be 1993 m. Kopenhagos kriterijø, turëtø bûti atsiþvelgta ir á
politines aplinkybes, susijusias su Baltijos regiono savitumu.
Tai nebûtø pirmas kartas. Pirminë Komisijos nuomonë dël Graikijos
priëmimo á Sàjungà 1970-øjø pradþioje ið esmës buvo neigiama. Remtasi
tuo, kad nei Graikijos ekonomika, nei jos politinë ir administracinë struk
tûra nebuvo pasirengusios deryboms. Ðià nuomonæ pakeitë Ministrø Ta
ryba, kuri laikësi poþiûrio, jog privaloma bûtinybë konsoliduos Graikijos
demokratijà; taigi Graikija ástojo á Bendrijà.
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lamentiniø komitetø, atsakingø uþ ES reikalus, diskusijø grupë. Narystës
ES siekianèiø ðaliø atstovai pirmà kartà buvo pakviesti á COSAC susitikimà
Londone. Ten Estijos parlamentaras ádomiai kalbëjo. Jis teigë, kad verta
atkreipti dëmesá á tai, jog vos tik Europos Komisija iðrinko Estijà viena ið
penkiø ðaliø, kvieèiamø derybø su Europos Sàjunga, Rusija savo spaudi
mà tuojau pat nuo Estijos nukreipë á Latvijà ir Lietuvà. Mano nuomone,
tai aiðkiai parodo, kad Europos Sàjunga suteikia saugumo, nors ir nëra
saugumo organizacija. Tai leidþia nesukuriant naujos átampos atmesti Ru
sijos reikalavimà suteikti jai interesø zonà ðioje Europos dalyje. Ðtai kodël
að manau, kad Baltijos dilemà galima iðspræsti kuo skubiau priimant ðias
ðalis á Europos Sàjungà, o narystës NATO klausimà atidëti vëlesniam lai
kui. Tai Suomijos atvejis. Mes ástojome á ES, bet narystës NATO mes nei
patvirtinome, nei atmetëme. Mes pasiliekame galimybæ rinktis ir vëliau
þiûrësime – pasinaudosime ja ar ne. Tokia narystës Europos Sàjungoje ir
galimybës pasirinkti stojimà á NATO kombinacija aiðkiai iðtraukë Suomijà
ið Rusijos interesø zonos. Mes turime visas kortas savo rankose.

Að manau, kad ðiuo metu Baltijos ðaliø siekiai panaðûs. Precedentas
jau yra. Já reikëtø pritaikyti Helsinkio virðûniø susitikime.
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Að noriu pasakyti, kad Baltijos ðalys savo tikslus galëtø pasiekti grei
èiau ir maþiau rizikuodamos, jei jos ástotø á Europos Sàjungà, o ne bandy
tø verþtis á NATO. Taèiau nesakau, kad Baltijos politinëje pusiausvyroje
NATO neegzistuoja. Aljansas jau pasiekë Lietuvos valstybës sienà: tai
naujas bruoþas regiono struktûroje.
Aljanso strategijos koncepcijoje, kurià NATO valstybiø ir vyriausybiø
vadovai patvirtino Vaðingtone balandþio mënesá, atsirado nauja sàvoka,
galinti taip pat turëti átakos ir Baltijos dilemai. Ji apibûdina „ne 5 straipsnio
krizæ“. Dokumentas konstatuoja, kad vienas ið svarbiø Aljanso tikslø yra
atitolinti rizikà ir su galimomis krizëmis susitvarkyti dar jø uþuomazgo
je. Tuo atveju, jei krizë gresia Euroatlanto stabilumui ir gali turëti átakos
Aljanso nariø saugumui, Aljansas gali bûti pakviestas atlikti atsakomøjø
operacijø. Manau, ádomu paþymëti, kad èia vartojama labai plati sàvoka
„Euroatlanto stabilumas“, atitinkanti nuorodà á Aljanso nares. Þinoma,
Aljansas ir toliau lieka kolektyvinio ðaliø nariø saugumo garantu. Vienos
ðalies Aljanso narës uþpuolimas reiðkia viso Aljanso uþpuolimà. Ðiuo klau
simu niekas nepasikeitë. Taèiau atrodo, Vaðingtono dokumentas pridëjo
ðá tà nauja prie ðios tradicinës struktûros. Naujos strategijos koncepcija
lyg ir teigia, kad svarbiausia dabar yra Euroatlanto zonos, kaip visumos,
saugumo ir stabilumo palaikymas. Vaðingtono dokumentas aiðkiai nu
rodo tokias situacijas, kokios susidarë Bosnijoje ir Kosove. Bet ádomu, ar
galima pritaikyti tokià „ne 5 straipsnio krizës“ sàvokà taip pat ir uþ NATO
teritorijos ribø.
Bet kuriuo atveju tai naujas pareiðkimas, atitinkantis frazæ, kuri varto
jama NATO 1994 m. sausio mënesio Partnerystës taikos labui programos
kvietime. Ðis kvietimas taip pat nesuteikia saugumo garantijø, taèiau jis
paþymi, kad „NATO konsultuosis su visomis aktyviomis Partnerystës
ðalimis dalyvëmis, jei ðios ðalys pajus tiesioginæ grësmæ savo teritorijos
vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“.
Að perskaièiau visa tai (kaip ir Vaðingtono deklaracijà dël „ne 5 straips
nio krizës“) kaip nuorodà, kad tuo atveju, jei Baltijos valstybëms derantis
dël stojimo á Europos Sàjungà iðkiltø saugumo problemø, NATO neliktø
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vien tik susidomëjusi stebëtoja, bet krizës atveju laikytøsi tam tikros pozi
cijos. Manau, tai suteikia Baltijos valstybëms puikià progà sukoncentruoti
savo pastangas á sieká ástoti á Europos Sàjungà. Tai suteikia galimybæ ati
dëti narystæ NATO vëlesniam laikui, kai ásigalios ðiø valstybiø ES narystë.

Versti puslapį

Turinys 

159

INGVALD GODAL
Norvegijos parlamento narys

NATO plëtra

Versti puslapį

Ðiuolaikinë istorija mums, norvegams, pateikë vienà aiðkià pamokà: kai
mes esame stiprûs kaip per Pirmàjá pasauliná karà, mus palieka ramybë
je. Kai mes silpni ir izoliuoti, kaip buvo prieð Antràjá pasauliná karà, mes
kenèiame vien dël savo geografinës padëties. Tai, þinoma, bendra visø
maþø tautø, kuriø geografinë padëtis tokia nesaugi, patirtis.
Tà lemtingà 1939 m. rugpjûèio naktá ið 23-iosios á 24-àjà, kai Molotovas
ir Ribbentropas susëdæ Kremliaus kabinete pasidalijo tarpusavy Europà
ir, galima sakyti, pradëjo Antràjá pasauliná karà, maþos Ðiaurës Europos
ðalys buvo traktuojamos kaip galvijø banda be savo paèiø valios. Kai kurios
iðkilios asmenybës garsiai prabilo apie aktyvø Ðiaurës solidarumà, kuris
uþkirstø agresijai kelià. Taèiau dominavo pacifizmo, izoliacijos ir bailumo
ðalininkai, taigi Ðiaurës ðalys buvo lengvai nugalëtos viena po kitos. Ðve
dija, bûdama palankioje padëtyje, tam tikra prasme iðsaugojo savo kailá.
Tik viena didingai vieniða Suomija dar kovojo su agresoriumi. Trikdantis
klausimas tomis dienomis buvo: kodël suomiai turi kovoti vieni ir kiek
ilgai dar Ðiaurës ðaliø tautos nelaimës atveju slëpsis viena kitai uþ nugaros.
Po 5 metø „ðiltojo“ ir 45 metø „ðaltojo“ karo ðioms tautoms vël atsi
vërë galimybiø langas. Mes turime tuo pasinaudoti, kad sukurtume ið
tiesø stabilià ir saugià aplinkà visai Ðiaurës Europai. Tai galima padaryti
tik panaikinus átakos ribas, pilkàsias zonas ir buferines valstybes. Ðiaurës
Europa turi didelá stabilumo potencialà tuo atveju, jei visos maþos ðio re
giono tautos ástos á atitinkamas Europos ir Atlanto struktûras, kad daugiau
niekada jø nebûtø galima nugalëti po vienà.
Narystë Europos Sàjungoje, þinoma, turi aiðkiø saugumo aspektø,
ir kai kurioms valstybëms to gali uþtekti. Kitos nori ástoti á NATO. Visos
trys Baltijos ðalys kreipësi dël narystës joje. NATO virðûniø susitikimas
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Vaðingtone ðá pavasará aiðkiai parodë, kad NATO durys lieka atviros.
Vaðingtono deklaracijos 8 paragrafas teigia: „Mûsø Sàjunga lieka atvira
visoms, nepaisant geografinës padëties, Europos demokratijoms, kurios
nori ir gali ágyvendinti narystës ápareigojimus ir kuriø priëmimas sustip
rintø bendrà Europos saugumà ir stabilumà.“
Oficialiame praneðime, kuris priimtas virðûniø susitikime, buvo atski
rai paminëtos Estija, Latvija ir Lietuva bei jø daroma paþanga. Virðûniø
susitikimas taip pat inicijavo Narystës veiklos planà (MAP). Tai sisteminë
programa, rengianti narystës siekianèias tautas ástoti individualiai. Plëtros
procesas bus perþiûrëtas kitame virðûniø susitikime 2001 ar 2002 metais.
Tada laiko poþiûriu labai svarbu bus:
paþanga, padaryta MAP,
aktyvus dalyvavimas Programoje vardan taikos, SFOR* Bosnijoje ir
KFOR** Kosove.
Taip pat bus svarbus trijø naujø nariø patyrimas.
Tai, kaip jos elgsis, gali daryti átakà laiko veiksniui antrajame plëtros
etape, kaip paþymëjo kiti praneðëjai. Tada mes, kitos NATO narës, ypaè
tos, kurios priklausome Ðiaurës Europai, turëtume padaryti viskà, kà ga
lime, kad padëtume narystës siekianèioms savo regiono tautoms. Tokiu
atveju Baltijos valstybës nebus traktuojamos kaip grupë, bet kaip atskiros
tautos, kiekviena pagal savo nuopelnus.
Saugumas ir stabilumas gali bûti statomas ant dviejø pamatø. Pirma,
átraukti visas maþas regiono tautas, kurios taip trokðta ástoti á ES ir NATO,
kaip kad að dabar apibûdinau.
Antra, glaudþiau bendradarbiaujant nustatyti gerus santykius su
Rusija visais gyvenimo aspektais. Turëdamas omeny Rusijos pasiprieði
nimà naujø nariø á NATO priëmimui manau, kad generolas Aleksandras
Lebedis atsakë geriausiai, per pastaruosius prezidento rinkimus Rusijoje
sakydamas ESBO stebëtojams: „Rusija nori palaikyti gerus santykius su
* SFOR (angl. – Stabilization Forces) – stabilizavimo pajëgos.
** KFOR (angl. – Kosovo Forces) – Kosovo pajëgos.
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Taigi ar jûs rengiatës ir aktyviai dalyvaujate, kaip tai darëte iki ðiol?

NATO bet kuriuo atveju. Taigi kokià tai turi reikðmæ, jei ji pasipildys ke
liomis naujomis narëmis.“ Ið tiesø tai vienintelis protingas atsakymas á ðá
klausimà.
Kai kas sako, kad nebus gerai, jei NATO sienos priartës prie pat Ru
sijos sienø. Jie pamirðta, kad NATO visada ribojosi su Rusija Norvegijos,
mano ðalies, ðiaurëje. Ðaltojo karo metu tai buvo visiðkai uþdara ir ðalta
siena. Ðiandien ta átampa atslûgo ir ði siena tapo gerø kaimynø bendradar
biavimo siena. Að kartais klausiu rusø draugø, ar jie kada turëjo geresnæ
sienà. Jie juokiasi ir atsako: ne. Tada að padarau iðvadà, kad mes turime
tai tæsti kiek galima ilgiau.
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Ið tiesø að nemanau, kad ði siena bûtø tokia rami, jei Norvegija nepri
klausytø NATO. Tada tai bûtø labai didelës ir labai maþos valstybës siena
labai jautrioje strateginëje vietoje ir mes, norvegai, bûtume budresni ir
nervingesni. Baltijos jûros regiono stabilizavimas absoliuèiai niekam grës
mës nekelia, atvirkðèiai – tai visiems naudinga.
Nëra tautø, kurios Europoje bûtø nukentëjusios labiau uþ Baltijos
tautas. Tai gera prieþastis dabar uþtikrinti jø saugumà. Mes, norvegai,
puikiai suprantame jø troðkimà ástoti á NATO. Dël tos paèios prieþasties
mes nenorime ið jos pasitraukti.
Praëjusiøjø metø kovà mûsø Ministras Pirmininkas Norvegijos par
lamente perskaitë pareiðkimà, kuriuo pabrëþë aktyvià savo vyriausybës
paramà Estijos, Latvijos ir Lietuvos norui ástoti á Sàjungà.
Jei jûs gerai pasiruoðtumëte, o mes, Baltijos draugai, atliktume savo
dalá, að ásitikinæs, kad mes ágyvendintume savo tikslà – stabilià, saugià,
laisvà ir taikià Ðiaurës Europà.
Taigi pamoka, kurià gavome ið Molotovo–Ribbentropo pakto: bûki
me solidarûs. Tegul demokratinës tautos bûna solidarios. W. Churchillio
þodþiais: „Susivienijæ mes stovime, susiskaldæ – krintame.“
Aèiû uþ dëmesá.
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JONAS KRONKAITIS
Lietuvos Respublikos kariuomenës vadas,
brigados generolas

Pone Pirmininke, ponios ir ponai!
Per ðias penkiolika minuèiø pasistengsiu apibûdinti Lietuvos pastangas
integruoti savo gynybines struktûras á euroatlantinæ bendrijà. Didesnæ
savo praneðimo dalá að skirsiu mûsø tikslams, prioritetams ir laimëjimams.
Nacionalinio saugumo ir gynybos politika

Visuotinë ir besàlygiðka gynyba
Ávykiai prieð Antràjá pasauliná karà treèdaliu sumaþino Lietuvos gyven
tojø skaièiø. Netgi ðiandien yra þmoniø, kurie stebisi, kad baisiausi þiau
rumai Lietuvoje vyko ne per Antràjá pasauliná karà ir ne po jo, bet prieð já
kaip Molotovo–Ribbentropo pakto padarinys. Tai buvo skaudi pamoka. Jei
Lietuvos valstybingumui vël iðkils grësmë, mes ginsimës su draugø pagalba
arba be jos. Pagrindinis Lietuvos gynybos politikos principas – visuotinë
ir besàlygiðka gynyba, paremta nekarinëmis ir karinëmis priemonëmis.
Gynybos politikos tikslas – parengti visuomenæ ir karines pajëgas bendrai
gynybai bei integruoti Lietuvà á Vakarø gynybines struktûras.
Papasakosiu jums, kaip ðiuo metu rengiamës bendrai gynybai, taèiau
pirmiausia turiu jums pasakyti, kad lygiagreèiai mes stengiamës integ
ruotis á Vakarø struktûras. Mûsø karinis dalinys dalyvauja NATO kariniø
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Lietuvos nacionalinio saugumo politikos tikslas – stiprinti demokrati
jà, kurti palankias sàlygas ekonomikos plëtrai ir silpninti grësmæ individui
bei valstybei. Man nebûtina jums sakyti, kad narystë NATO yra aiðkiausias
ir realistiðkiausias kelias ðiam tikslui pasiekti.

pajëgø taikos palaikymo misijoje Bosnijoje Danijos ginkluotame bûryje.
Medikø komanda su dviem greitosios pagalbos automobiliais dalyvauja
humanitarinëje misijoje Albanijoje èekø ligoninëje; tik prieð kelias dienas
mes iðsiuntëme patruliø bûrá á Kosovà dalyvauti taikos palaikymo ope
racijose Lenkijos bataliono sudëtyje. Mes taip pat aktyviai dalyvaujame
Partnerystës taikos labui programoje.
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Kadangi puoselëjame demokratijos vertybes bei atitinkamas viltis
dël mûsø þmoniø gerovës, natûralu, kad siekiame integruotis á NATO.
Manome, kad narystë NATO – ne tik veiksmingiausia mûsø vertybes
uþtikrinanti priemonë, taèiau ir bûdas uþkirsti kelià konfliktams, kadan
gi NATO sukurta remiantis kolektyvinës gynybos principu ir yra pajëgi
susidoroti su krizëmis bei vykdyti taikos palaikymo operacijas.
Sprendimas siekti narystës NATO regionui turi politiniø pranaðumø
ir yra reikðmingas priimant vidaus sprendimus dël gynybinio pajëgumo
kûrimo. Pirmiausia leiskite paminëti tris svarbius politinius pranaðumus:
1. Lietuvos, Estijos ir Latvijos ástojimas á Sàjungà iðplës stabilumo
erdvæ Europoje, panaikins pilkàjà zonà bei nepaliks regiono pagundai,
be to, tai niekam nekels grësmës.
2. Integracija á NATO prisideda prie politinio stabilumo garantavimo ir
suteikia patikimumo ekonominei jaunø demokratijø, kaip Lietuva, plëtrai.
3. Netgi NATO narystës laukimas pagerino kaimynø santykius. Pa
vyzdþiui, nuo 1993 metø buvo pasiekta reikðminga paþanga Lenkijos ir
Lietuvos santykiuose. Dabar Lietuva ir Lenkija laiko viena kità strategi
nëmis partnerëmis. Sudarydami jungtiná Lietuvos ir Lenkijos batalionà,
mes padëjome pamatà ilgalaikiams santykiams. Lietuvos ir Lenkijos kariai
dalyvauja bendrose pratybose. Tik praeità savaitæ Lietuvoje uþbaigëme
labai sëmingas pratybas, kuriose dalyvavo kariniai daliniai ið Lenkijos,
Danijos, Rumunijos ir Vokietijos.
Norëèiau paminëti tà karinæ naudà, kurià Lietuva pasiûlë NATO:
1. Ðalis su savo kariuomene, iðtikima demokratijos idealams ir pasiry
þusi juos ginti. Në vienam potencialiam agresoriui neturi kilti menkiausios
abejonës, kad lietuviai gins Lietuvà.

164

 Turinys

2. Neuþðàlantis uostas, geras keliø tinklas, puikios rytø-vakarø, ðiau
rës-pietø magistralës.
3. Strateginës oro bazës. Viena ið mûsø baziø turi du pakilimo takus,
ilgesnius kaip 3 km. Ji buvo pastatyta sovietø skraidanèioms tolimojo per
spëjimo sistemoms ir jø kosminio ryðio tiltams. Viena NATO skraidanti
tolimojo perspëjimo sistema kartà èia jau buvo nusileidusi. Yra dar dvi
strateginá potencialà turinèios oro bazës.
4. Lietuva buvo iðrinkta sukurti Regioniná oro kontrolës koordinaci
ná centrà. Kai kitais metais jis bus baigtas, galës teikti informacijà kitoms
ðalims, taip pat ir NATO jungtinei ankstyvojo perspëjimo sistemai.
Gynybos struktûra

Kad bûtø galima pagerinti vadovavimà koviniams daliniams ir ðiø
daliniø kontrolæ, sustiprinti jø koviná potencialà, sutrumpinti atsako á ne
numatytus atvejus laikà ir patobulinti tarpusavio sàveikà su NATO vado
vaujanèiomis struktûromis bei operacijø procedûromis, ðiuo metu priimama
Jungtinio vadovavimo koncepcija. Kad bûtø uþtikrintas nepriklausomas
pajëgumas kovinei uþduoèiai atlikti, buvo sukurta teritorinë gynybos sis
tema, kuri apima tris regionus. Ði teritorinë gynybos struktûra uþtikrina
gerà lanksèios gynybos sistemà. Ji padeda Savanoriðkosios kraðto apsaugos
karinëms pajëgoms, kaip bendros jëgos sudedamajai daliai, integruotis á
bendrà karinës gynybos strategijà. Svarbu, kad regioninë koncepcija nu
mato kariavimà nekonvenciniais ginklais per regioninius ðtabus.
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Remdamiesi Vakarø modeliu, mes kuriame tokias karines pajëgas,
kurios gali bûti integruotos á NATO ir, jei mums reikës gintis vieniems,
funkcionuoti atskirai. Taigi mes turime dvigubà karinæ gynybos strategijà,
kuriø viena skirta kariauti nekonvenciniais ginklais. Pagal 1998 m. geguþës
5 d. priimtà ástatymà Respublikos Prezidentas ir kraðto apsaugos ministras
sudaro gynybos veiksmø civilinæ vadovybæ, jiems priklauso vykdomoji
ginkluotøjø pajëgø kontrolë. Parlamentas vykdo kontrolæ per biudþetà ir
ástatymus. Kraðto apsaugos ministras ir viceministrai pagal ástatymà yra
civiliai, o kariuomenës vadas – pavaldus ministrui.

Gynybos pajëgumas
Sukûr usi aiðkià ir veiksmingà vadovavimo grandinæ, áforminusi
planavimo, programavimo ir asignavimo procesus, pagerinusi kariná
parengimà, ásigijusi labai reikalingos karinës medþiagos ir pagerinusi
mûsø kariø bei karininkø gyvenimà, Lietuva padarë didþiulæ paþangà
infrastruktûros plëtimo srityje.
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Mokymo ir doktrinø valdyba
Dabar norëèiau pakalbëti apie mûsø pastangas kariniam pajëgumui
sukurti. Kariø ir karininkø lavinimas ir mokymas vykdyti savo pareigas yra
karinës parengties pagrindinës sudedamosios dalys. Todël mes ákûrëme
Mokymo ir doktrinø valdybà, kuri yra atsakinga uþ karinio lavinimo ir
mokymo planavimà, organizavimà, koordinavimà ir taip uþtikrina veiks
mingiausià iðtekliø panaudojimà rengiant labai kvalifikuotus karininkus
ir kareivius. Buvo sukurtas ir ðá balandá pradëjo veikti pradinio mokymo
centras. Lietuvos ðauktinius moko jauni Lietuvos instruktoriai, iðmokyti
pagal vakarietiðkà vadovavimo doktrinà… Karininkai ir puskarininkiai ið
Jungtinës Karalystës iðmokë 105 instruktorius pagal vakarietiðkà doktrinà
ir mokymo technikas. Pradinio mokymo centrà mes laikome Lietuvos gin
kluotøjø pajëgø gaire ir jø persilauþimu, kadangi tokio centro ákûrimas
þymi aiðkø ryðiø su praeitimi nutraukimà.
Kurti institucijà bûtø labai sunku be ðaliø partneriø pagalbos. Danijos
ir Didþiosios Britanijos karininkai nuolat moko mûsø karininkus pagal
Vakarø vadovavimo principus, o visai neseniai britai prisiëmë pagrindi
næ atsakomybæ uþ mûsø kadetø mokymàsi Karo akademijoje. Praëjusá
rudená pirmoji kadetø klasë labai sëkmingai uþbaigë britø karininkø ir
puskarininkiø dëstomà vadovavimo kursà. Tai buvo lûþis mûsø karinin
kø mokymo srityje. Po savaitës antroji pirmo kurso klasë uþbaigs toká pat
britø mokymà, o kitais metais ðá darbà perims mûsø paèiø instruktoriai.
Mûsø karininkø mokymà mes laikome labai reikðmingu. Turime ka
rininkø, kurie baigë Jungtiniø Valstijø Karinio vadovavimo ir generalinio
ðtabo koledþà, o ðiuo metu keturi mûsø kadetai mokosi Jungtiniø Valstijø
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karinëse akademijose. Yra Lietuvos karininkø, baigusiø Prancûzijos bei
Vokietijos vadovavimo ir ðtabo koledþus. Daug kas ið mûsø laivyno perso
nalo lanko karines mokyklas Ðvedijoje ir Danijoje. Neseniai Tartu Baltijos
gynybos koledþas Estijoje pradëjo rengti mûsø karininkus viduriniolygio
ðtabo pavedimams. Tai ne tik suteiks daug þiniø, bet ir sustiprins Balti
jos regiono tarpusavio sàveikà, nes ir studentai, ir instruktoriai atvyksta
ið Baltijos jûros valstybiø. Mes pripaþástame anglø kalbos svarbà mûsø
kariuomenei, todël visoje ðalyje ásteigëme deðimt anglø kalbos laborato
rijø. Visi mûsø Karo akademijos studentai privalo mokytis anglø kalbos
ir pasirinktinai prancûzø arba vokieèiø, kaip antrà kalbà.

Tikslas – 2008
Mes rengiame kvalifikuotus karininkus ir puskarininkius, taip pat
padidinome ðaukiamøjø á karo tarnybà skaièiø. 1996 m. buvæs 2 300, ðis
skaièius 2001 m. padidës iki 7 700.
Pagal mûsø deðimties metø projektà iki 2008 m. karininkø, profesio
naliø kariø ir ðauktiniø skaièius koviniuose daliniuose padidës iki 23 000.
Á ðá skaièiø neáeina Savanoriðkosios kraðto apsaugos pajëgos – maþdaug
15 000 kariø – bei aktyvusis rezervas. Ðauktiniai sudarys maþdaug 48 pro
centus visø pajëgø. Ið ðauktiniø mes turime sukurti didþiules aktyviojo
rezervo pajëgas, kurios iki 2008 m. sieks 50 000.
Valstybës gynimo taryba, kurios pirmininkas yra Respublikos Prezi
dentas, nariai – Ministras Pirmininkas ir Seimo Pirmininkas, ápareigojo
sukurti patikimas gynybines pajëgas. Gynybos biudþetui 1999 m. skirta
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Ðiais metais sutelkëme dëmesá á puskarininkius. Kiekvienas kariðkis
þino, kad geras puskarininkiø korpusas yra tvirtos karinës jëgos pagrin
das ir jungiamoji grandis. Jungtiniø Valstijø kariðkiai padëjo mums ákurti
puskarininkiø mokyklà. Tai puiki mokykla, taèiau mes turime padaryti
dar daugiau, ne vien tik uþtikrinti gerà mokymà. Puskarininkiams mes
turime suteikti daugiau ágaliojimø ir atsakomybës. Kità mënesá að paskirsiu
vyriausiàjá kariuomenës puskarininká ir jis kartu su Puskarininkiø taryba
teiks man pasiûlymus pagrindiniais klausimais, kaip sustiprinti pagarbà
ðiam labai svarbiam ginkluotøjø pajëgø segmentui bei jo autoritetà.

1,5 procento bendrojo vidaus produkto, o iki 2001 m. jis turi padidëti iki
2 procentø. Seimas ðá ápareigojimà átvirtino ástatymu.
Reziumë
Lietuva sudarë detalø planà, kaip sukurti patikimà gynybos pajëgu
mà. Ðis planas finansiðkai remiamas ir ðiuo metu ágyvendinamas.
Apibendrinant galima pasakyti, kad Lietuva kuria gynybines pajëgas
Lietuvai apginti. Mûsø suverenumo gynimas yra besàlygiðkas. Kuriame
pajëgas, kurios gali lengvai integruotis á NATO karines struktûras. Kai
mus priims á Ðiaurës Atlanto sutarties organizacijà, mes áneðime savo dalá
ir gyvensime pagal ðalies narës ásipareigojimus. Ið tiesø mes padedame
NATO jau ðiandien neðti savo naðtà.
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Aèiû jums uþ dëmesá.
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JUOZAPAS ALGIRDAS KATKUS
Lietuvos Respublikos Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas

Gerbiamieji konferencijos pirmininkai,
Jûsø Ekscelencijos, ponios ir ponai!

Nors dabar Europa yra palyginti saugi, taèiau þvelgiant á ateitá reikia
ruoðtis galimiems iððûkiams. Tik laiko klausimas, kada fundamentalistinës
valstybës ar teroristiniai reþimai ágis masinio naikinimo ginklà. Niekas
negali prognozuoti demokratinio proceso plëtros eigos Rusijoje, Baltarusi
joje, Kaukazo, Balkanø ir kituose regionuose. Suvienyta Europa jau dabar
turëtø pratintis prie antros supergalybës vaidmens pasaulyje ir dalytis
atsakomybe su Jungtinëmis Valstijomis dël taikos planetoje iðsaugojimo,
taip pat dël lokaliniø konfliktø gesinimo. Ðiems tikslams ágyvendinti
efektyvus instrumentas turës bûti Europos Sàjungos ir NATO sàveika.
Baltijos valstybës turëtø aktyviai dalyvauti plëtojant Europos gynybos
identitetà ir ginkluotës gamybà. Èia reikalingi gerai koordinuoti ginkluotës
gamybos veiksmai tarp Baltijos valstybiø. Tai padëtø iðplësti rinkà, garan
tuoti rezervø sukaupimà ir savarankiðkumà. Ginkluotës gamybos Baltijos
ðalyse plëtojimo klausimus galbût galëtø apsvarstyti Baltijos Asamblëja
ir priimti principinius sprendimus.
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Mes, nepriklausomø Baltijos valstybiø pilieèiai, skaudþiai paliesti Molotovo–Ribbentropo pakto pasekmiø, ypaè jautriai stebime vykstanèiø
derybø procesus, kad jokie sprendimai nebûtø priimami uþ akiø. Mes
visi norëtume matyti Europà, suvienytà etniniø, nacionaliniø, regioniniø,
religiniø ir bendraeuropiniø kultûriniø vertybiø poþiûriu, Europà, iðgyven
dinusià provincialaus ðovinizmo, nacionalistinio didþiatautiðkumo recidyvà,
Europà, kuri galëtø garantuoti viso regiono stabilumà ir saugumà. Jau dabar
visos Europos valstybës privalo imtis atsakomybës uþ europiniø vertybiø
iðsaugojimà. Todël labai svarbu padëti ðalims, kurios iðpaþásta tas vertybes
ir yra pasiryþusios integruotis á euroatlantines struktûras.

Versti puslapį

Europai nebûtø naudingas geometriniø figûrø braiþymas ir svarsty
mai, kà priimti á branduolá, o ko ne. Europos Sàjunga ir NATO plëtros á
Rytus klausimas yra globalinis Europos ateities klausimas. Ir kuo greièiau
tai bus daroma, tuo maþesnæ kainà reikës mokëti ateityje. Ðiuo metu susi
dariusi vakuuminë erdvë tarp Suomijos ir Lenkijos kai kam kelia tam tikrø
minèiø ir norø. Baltijos valstybiø laikymas neapibrëþtoje vakuuminëje,
neutralioje arba buferinëje zonoje bûtø Europos saugumo ir stabilumo
torpedavimas ir gali paskatinti agresyvesnes valstybes gráþti prie proble
mos sprendimo ekonominës, politinës ir net karinës ekspansijos metodais.
Dël savo geopolitinës padëties tranzitiniame Rytø Europos lauke Bal
tijos valstybës sudaro stabilià, pliuralistinæ ekonominæ, socialinæ aplinkà
ir gali suvaidinti teigiamà vaidmená plëtojant negráþtamus demokratinius
procesus Rusijoje ir Baltarusijoje. Kol vyksta nenuspëjami procesai Ru
sijoje ir problemos sprendþiamos karine jëga, Lietuva, kaip ir kitos Balti
jos valstybës, niekuomet nesijaus saugiai. Suomijos atstovø pasiûlymas
ieðkoti alternatyvos tarp NATO ir Europos Sàjungos Baltijos valstybëms,
mano manymu, yra nepriimtinas. Mes neturime alternatyvos integracijai
á Europos Sàjungà ir NATO.
Pastangø palaikyti gerus santykius su kaimyninëmis valstybëmis
vien tik ekonominiu pagrindu nepakanka. Saugumui uþtikrinti bûtinas
pasitikëjimas ir geri tarpusavio santykiai. Matyt, nemaþa dalis Rusijos
politikø, vis dar veikiami imperinio màstymo, nesuinteresuoti bet kokiø
sienø sureguliavimu su kaimyninëmis ðalimis. Kam tos sienos ir jø ratifi
kavimas? Patogiau nuo jûros iki vandenyno. Artimo uþsienio kategorija
vis dar maloniai skamba Rusijos politikø ausyse.
Nepadëjo pagerinti tarpusavio santykiø ir ðiais metais ávykusios Kara
liauèiaus srities stambaus masto karinës pratybos, kuriø tikslas – parepe
tuoti, kaip susigràþinti Baltijos valstybes á Rusijos Federacijos glëbá. Apie
mûsø gynybos sistemos plëtrà, perspektyvas kalbëjo mûsø kariuomenës
vadas generolas J. Kronkaitis. Að tiktai noriu paþymëti, kad ástatymuo
se numatytos garantijos, kad nepasikartotø 1940 metai, kai Lietuva net
nebandë pasiprieðinti sovietinës armijos invazijai. Ðiandien kiekvienas
agresorius turës skaitytis su tam tikrais nuostoliais.
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Gerbiamieji, Vakarø pasaulio vienybë, pradëta europiniø ir trans
atlantiniø institucijø kûrimu, karti XX amþiaus patirtis ir precedento
neturintis pusës amþiaus taikos iðlaikymas byloja apie tokios politikos
tæstinumà. Pagrindinë bûtinybë yra iðlaikyti ir iðplësti jos transatlantinæ
aðá. Tai vertybinë, teisinë ir moralinë dimensija, suteikianti NATO ir Eu
ropos sàjungininkams bei partneriams galimybæ prisidëti prie bendrø
uþdaviniø ir naujø lûkesèiø realizavimo XXI amþiuje.

Turinys 

171

Versti puslapį

Baigdamas noriu pateikti tokià informacijà. 2000 metø birþelio 12–14 d.
rengiamas tarptautinis kongresas komunizmo nusikaltimams ávertinti.
Kongresas vyks Vilniuje. Svarstoma galimybë kongreso pabaigoje surengti
visuomeniná komunizmo teismo procesà. Á kongresà bus kvieèiami prane
ðëjai ir tokio masto patirtá turintys asmenys ið visø pasaulio ðaliø. Ið vienos
ðalies kvieèiami du, trys praneðëjai, nagrinëjantys komunistinio reþimo
nusikaltimø istorijà ir nukentëjusieji nuo komunistø teroro atstovai. Pra
neðimø anotacijas praðome siøsti organizatoriams iki 1999 m. gruodþio
31 d. Gal pastebëjote, èia yra iðleista tokia knygutë. Turbût dar galima
ásigyti. Èia yra apraðyta plaèiau. Èia bus nagrinëjama ðiek tiek platesne
prasme negu Molotovo–Ribbentropo paktas. Tai yra ir ðitas, ir visi kiti
nusikaltimai, ávykæ pasaulyje, tarp jø ir Kinijoje, ir Kampuèijoje, ir visur
kitur, ir besitæsiantis teroras dar kai kuriose valstybëse. Aèiû uþ dëmesá.

ALGIRDAS ENDRIUKAITIS
Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos –
Atkuriamojo Seimo deputatas,
Kovo 11-osios akto signataras

Gerbiamasis pirmininke, gerbiamieji ponios ir ponai!

Versti puslapį

Gera klausyti H. K. Anderseno pasakos apie nuogà karaliø, kai meluojama
arba sakoma pusë tiesos. Galima girtis, kad Jungtinës Amerikos Valstijos
nepripaþino Baltijos ðaliø okupacijos, bet nereikia uþmirðti, kad 1991 metø
rugpjûtá Mongolija Lietuvà pripaþino keturiomis dienomis anksèiau uþ
Jungtines Amerikos Valstijas.
Didelë Rusija viskà gali ir visada teisi. 1995 metø geguþës 9-àjà Rau
donojoje aikðtëje marðiravo kruvinais batais Rusijos kariai ið Èeèënijos.
Jiems mojavo B. Clintonas. 1999 metø rugsëjo mënesá Rusijos kariuomenë
Èeèënijoje traiðko teroristus dauþydama ligonines, mokyklas, namus. Jau
nëra elektros, dujø ir duonos. Jau þuvo 500 èeèënø, nusidriekë 10 km ilgio
pabëgëliø virtinë á Inguðijà. Jø ten jau nepraleidþia.
Rusijos aviacija kasdien daro 65 skrydþius. Generolas A. Kornuko
vas paaiðkino, kad vienas skrydis kainuoja nuo 100 iki 200 tûkst. rubliø.
Rusijos kariuomenë turi 42 mlrd. rubliø skolos.
Rusijos Dûmos deputatë E. Panfilova pasakë, kad praëjusiame Èeèë
nijos kare korumpuota gynybos ministerija pavogë 2000 tankø ir iðvogë
turtà. Ji sakë: „Prezidento aplinka taip korumpuota, kad situacijà su ðvei
carø doleriais patikimiau paskandinti tame kraujyje. Jiems dabar geriau
reguliuojamos destabilizacijos situacija visoje Rusijoje.“
Kaip áprasta, bandoma viskà ásprausti á teisës normas. Rusijos fede
ralinë saugumo tarnyba ákuria iðraiðkingai sublokuotà trijø valdybø de
partamentà ginti konstitucinei santvarkai ir kovoti su terorizmu Rusijoje.
Rusijoje pradeda veikti Zavgajevo Liaudies susirinkimas, Maskvoje ren
giamasi sudaryti èeèënø vyriausybæ, atsisakoma Chasavjurto susitarimø,
nesiderama ir nesikalbama su teisëtai iðrinktais Èeèënijos prezidentu ir
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parlamentu. Vietoj teisës – kraujo argumentas. Taip bus sunaikinti tero
ristai. Toks Rusijos veiklos modelis.
Èeèënai yra nusikalstama nacija ir kiekvienà èeèënà reikia naikinti, o
Èeèënijà nuðluoti nuo þemës pavirðiaus. O juk taip neseniai B. Jelcinui vos
nebuvo pradëtas apkaltos procesas uþ 1994-1996 metø karà Èeèënijoje.
Jungtiniø Tautø Organizacija, Europos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacija ir Europos Taryba nieko nemato ir nesako, uþtat ESBO komi
saras M. van der Stoelas sëdi Rygoje ir baudþia latvius. Bûtø teisingiau,
jeigu jis sëdëtø Èeèënijoje.
Skaitome H. K. Anderseno pasakà apie nuogà karaliø. Nejaugi, kaip
sakë vienas rusø kalinys, mus pavertë sovietiniais þmonëmis – su vilko
þandikauliais, avino smegenimis ir infuzorijos morale?

Molotovo–Ribbentropo pakto aktualijà Baltijos ðalims að suprantu
kaip laisvës nedalijamumà, visuotinumà ir tæstinumà ðiandien. Skubëki
me kurti komunizmo pasmerkimo tribunolà, kol dar galime ir kol dar ne
vëlu. Ir po 60 metø po pakto paukðèiø kalba netinka. Atleiskite!
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Gal galima áraðyti konferencijos rezoliucijoje, kad prisidengdama ko
vos su terorizmu lozungu Rusija vykdo ketvirtàjá èeèënø tautos genocidà?
Ar ne á eilæ stoja Baltijos ðalys?

NIKOLAJ MEDVEDEV
Lietuvos Respublikos Seimo narys

Gerbiamasis pirmininke, gerbiamieji bièiuliai!

Versti puslapį

Viskas, kiekviena bûtybë, kuri kada nors gimë, bûtinai numirs. Tai ne
iðvengiama. XX amþiaus pradþioje gimusios dvi pabaisos, apokalipsinës
pabaisos – leviatanai, susikovë tarpusavyje. Viena ið jø þuvo, kita iðliko
dar baisesnë. Bet atëjo laikas jai nudvësti, ne mirti, o bûtent nudvësti, nes
ji buvo apsinuodijusi krauju ir nusikaltimais, kuriuos ji padarë deðimtims
milijonø rusø, Vidurinës Azijos gyventojø, ðimtams tûkstanèiø Pabaltijo
þmoniø gyvenimø ir t. t., ir t. t. Ðitas leviatanas buvo pasmerktas nudvësti.
Tragedija bûtø ta, kad jeigu mes bûtume këlæ savo balsà vieneriais ar
dvejais metais anksèiau, bûtume sutraiðkyti taip, kaip buvo sutraiðkyta èe
kø revoliucija, nepaisant to, ar ji buvo dainuojanti, ar nedainuojanti. Jeigu
bûtume vëliau pakëlæ savo balsà, tai ðitas leviatanas þûdamas, turëdamas
atominá, cheminá, bakteriologiná ginklà sutraiðkytø milijonus gyvybiø, o
galbût ir mus visus. Tai mes padarëme paèiu laiku.
Bet að noriu pasakyti (tai yra dësninga), kad mes nesam garantuoti,
jog nauji leviatanai negims ir vël. Tai, kas dabar vyksta pasaulyje, tai, kas
dabar vyksta Kaukaze, tai – ne ideologijø karas, tai – ekonominis tautø
karas. Kai kuriø tautø likimas yra toks tragiðkas, kadangi jie atsidûrë ant
kelio, kuriuo bëga nafta, kuriuo eina dujos. Ir vël kaþkur raðomi slapti
protokolai, o þmonës þûva.
Nejaugi nebuvo galima perspëti, suþinoti, kas ávyks Balkanuose, kad
ten ávyks kruvinos pjautynës? Pasiþiûrëkite mûsø Seimo stenogramas,
kuriose jûs perskaitysite, kad þmogus, stovintis prieð jus, sakë, kad tai
gresia Balkanams. Visai neseniai að raðiau, kad tai dabar gresia Kaukazui.
Að nemanau, kad að protingesnis uþ ávairias þvalgybas ir analizës centrus,
jie dar protingesni. Bet kà jie padarë, kad tai sustotø ar kad tai neávyktø?
Matyt, tai neatitinka ekonominiø interesø.
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Að dþiaugiuosi, kad su jumis dabar èia galiu sakyti, jog Lietuva yra
demokratiðka valstybë. Estija, Latvija, Lietuva yra demokratiðkos valsty
bës. Kad ir kaip mes gyventume, bet mes laisvi, mes galime iðsakyti tai,
kà matome, kiekvienas galime iðpaþinti savo tikëjimà taip, kaip norime, ir
niekas þvairai á mus nepaþiûrës. Aèiû. Mes iðvengëme nacionaliniø kon
fliktø. Aèiû lietuviams, latviams, estams. Bet turëkime omenyje, kad, deja,
XXI amþiuje tæsis kovos dël ekonominiø interesø. Bûkime budrûs. Ir jeigu
tik mes nutylësime matydami, kad kaþkur ir vël vyksta tautø þudymas,
rytoj tos nelaimës gali vël atsiristi pas mus. Ir að nepritariu pono ið Len
kijos pasakymui, kad jeigu tauta yra pasiryþusi kovoti, tai ji ir iðsikovos
nepriklausomybæ. Atsipraðau, kur ðiandien indënai, kurie nenorëjo bûti
vergais? Buvo pasakyta: geras indënas – negyvas indënas. Nëra indënø.
Kur jotvingiai, kur prûsai, kur kitos tautos? Ties iðmirimo riba jau dabar,
XX amþiaus pabaigoje, yra kai kurios tautos, o pasaulis tyli. Bûkite bud
rûs. Atleiskite uþ mano tokià neðventinæ kalbà. Dëkoju, kad iðklausëte.
Versti puslapį
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JURIS SINKA
Latvijos Respublikos Saeimos narys,
Baltijos Asamblëjos Prezidiumo pirmininko pavaduotojas

Ponios ir ponai!

Versti puslapį

Viskas, kas gera, turi baigtis. Að papraðysiu savo kolegos pirmininko (po
to, kai tai perskaitysiu) uþbaigti ðità konferencijà. Konferencija, á kurià
mes dëjome dideliø lûkesèiø, að manau, mums pavyko. Visada galima
reikalauti daugiau, bet turime pasitenkinti tuo, kà turime. Ðtai èia yra pra
neðimas spaudai, mûsø galutinis dokumentas, kurá að jums perskaitysiu.
Jis atspindi kai kurias nuomones, iðreikðtas per ðià konferencijà. Tikiuosi,
kad jis susilauks jûsø pritarimo. Jis skamba ðtai taip:
Tarptautinë konferencija „Molotovo–Ribbentropo paktas. Baltijos
valstybiø praeitis ir ateitis“ buvo surengta Baltijos Asamblëjos iniciatyva
Vilniuje ðiandien. Konferencijà pradëjo Lietuvos Respublikos Prezidentas
Jo Ekscelencija V. Adamkus. Joje dalyvavo 14 valstybiø atstovai, tarp jø: J.
Straumë – Latvijos Seimo Pirmininkas, V. Landsbergis – Lietuvos Seimo
Pirmininkas, T. Kelamas – Estijos parlamento pirmininko pavaduotojas,
U. Ellemannas-Jensenas – buvæs Danijos uþsienio reikalø ministras, J. B.
Hannibalssonas – buvæs Islandijos uþsienio reikalø ministras, S. Ðareckis –
Baltarusijos parlamento Pirmininkas ir S. Ðuðkevièius – buvæs Baltarusijos
parlamento Pirmininkas.
Konferencijoje taip pat dalyvavo Baltijos ðaliø politiniø partijø lyde
riai, universitetø rektoriai, Lietuvos miestø merai bei religiniø konfesijø
atstovai. Konferencijos tikslas – po 60 metø politiniu ir teisiniu poþiûriu
ávertinti paktà ir jo slaptøjø protokolø pasiraðymà, apibendrinti pakto
pasekmes ir akcentuoti Baltijos ðaliø nepriklausomybës atkûrimà.
Tarptautinës konferencijos dalyviai sutinka, kad gëdingai pagarsë
jæ susitarimai tarp nacistinës Vokietijos ir Sovietø Sàjungos, pasiraðyti
1939 m. rugpjûèio 23 d. ir 1939 m. rugsëjo 28 d., turi tiesioginiø pasekmiø
Estijai, Latvijai bei Lietuvai ir ðiandien, kai trys ðalys vël yra laisvos ir siekia
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narystës Europos Sàjungoje bei NATO. Tam tikros reikðmës ðie susitarimai
turi ir Vokietijai, Rusijai bei Jaltos sutarties dalyviams.
Sakydamas kalbà apie Molotovo–Ribbentropo paktà, V. Landsbergis
paminëjo, kad paktas yra praeities, bet taip pat dabarties ir ateities dalis.
Kalbëdama apie okupacijos pasekmes, D. Kuodytë – Lietuvos genocido ir
rezistencijos tyrimo centro generalinë direktorë – kreipësi á Baltijos Asam
blëjà siûlydama inicijuoti kreipimàsi á tarptautiná Romos tribunolà, kad
genocidas bûtø apibrëþtas tiksliau. D. Preda ávertino neigiamas 1939 m.
sovietø-vokieèiø pakto pasekmes, tarp jø pasekmes, susijusias su terito
riniu valstybës padalijimu, valstybës, kuri ilgà laikà turëjo átakos Rumu
nijos tautos paþangai, valstybës suverenumui ir jos ëjimui á demokratijà.

V. Cinauskas – Lietuvos Respublikos Seimo narys ir namo gráþtan
èiø Tremtiniø fondo pirmininkas – paminëjo, kad buvo nepriimtina, kai
valstybë, kuri perëmë tarpvalstybinius ir tarptautinius, finansinius bei
kitokius ásipareigojimus ið Sovietø Sàjungos, nejautë nei materialinës
atsakomybës, nei moralinës pareigos kompensuoti padarytà þalà. Þalà
okupuotø valstybiø pilieèiams uþ vergiðkà darbà, uþ iðtremtus þmones,
uþ prarastà nuosavybæ, uþ sugriautus gyvenimus ir sugadintà sveikatà.
Buvæs Estijos kongreso pirmininkas T. Kelamas ir buvæs Estijos Liau
dies fronto lyderis E. Savisaaras apibûdino dviejø unikaliø pilietiniø ini
ciatyvø, kurios parengë dirvà sovietinio reþimo demokratinei alternatyvai,
gimimà ir plëtrà. Ðiø judëjimø sugebëjimas bendradarbiauti gyvybiðkai
svarbiu momentu buvo lemiamas atkuriant Estijos nepriklausomybæ tei
sinio tæstinumo pagrindu.
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Smulkiau aptardamas Sovietø Sàjungos sugriuvimo pasekmes, buvæs
Maskvos meras G. Popovas apþvelgë naujus valstybiø santykius, kurie
buvo sukurti Europoje po Sovietø Sàjungos þlugimo. Jis pastebëjo, kad
Molotovo–Ribbentropo pakto principai galëtø bûti panaudoti dar kartà,
ypaè jeigu dvi galingos valstybës, atsirandanèios Europoje, bûtent Rusija
ir Vokietija, suartëtø ir dël to bûtø atmesti maþø Rytø ir Vidurio Europos
valstybiø poreikiai ir interesai. G. Popovas pareiðkë, kad siekiant to iðvengti
bûtina paspartinti Europos Sàjungos integracijos procesà ir apsaugoti ma
þas valstybes nuo didþiøjø Europos Sàjungos valstybiø nariø dominavimo.

R. Raþukas – Baltijos Asamblëjos Prezidiumo pirmininkas ir buvæs
Latvijos Liaudies fronto pirmininkas – paþymëjo nesmurtinio pobûdþio
Latvijos Respublikos valstybingumo atkûrimà, pagrástà penkiais pagrin
diniais faktoriais: Latvijos þmoniø pasitikëjimu Liaudies frontu, Sovietø
Sàjungos sugriuvimu ir þlugimu, atsargia, bet tvirta Vakarø parama, Bal
tijos ðaliø vienybe ir Latvijos emigrantø organizacijø parama.

Versti puslapį

Baltarusijos atstovai – Aukðèiausiosios Tarybos vadovai S. Ðareckis
ir S. Ðuðkevièius – atkreipë konferencijos dalyviø dëmesá á padëtá Balta
rusijoje. S. Ðuðkevièius kritikavo Vakarø valstybiø pozicijà, kuri, jø nuo
mone, áteisina neteisëtà A. Lukaðenkos reþimà. Abu Baltarusijos atstovai
reikalavo, kad tarptautinë demokratinë bendrija turëtø skirti daugiau
dëmesio ávykiams Baltarusijoje ir imtis aktyvesniø veiksmø normalizuo
jant padëtá toje ðalyje.
A. Endriukaitis, buvæs Lietuvos parlamentaras, paþymëjo, kad prisi
dengdama kova su tarptautiniu terorizmu Rusija vykdo þudynes Dages
tane ir Èeèënijoje, þudo civilius gyventojus kariniais veiksmais ir griauna
þmogaus teisæ gyventi. Ilgai trunkantis ir nekontroliuojamas kraujo
praliejimas Kaukaze gali bûti sustabdytas tik geravaliðkomis derybomis,
dalyvaujant tarptautinëms organizacijoms.
Kalbëdamas apie NATO plëtrà, brigados generolas, Lietuvos gin
kluotøjø pajëgø vadas J. Kronkaitis paþymëjo ðá principà: jeigu Lietuva
bus puolama, mes ginsimës padedami arba nepadedami mûsø draugø.
Tikiuosi, kad nebus nepritarianèiø balsø ir tai bus priimtina mûsø audi
torijai. Aèiû.
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(Priimta konferencijos dalyviø)
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Tarptautinë konferencija
„Molotovo–Ribbentropo paktas.
Baltijos valstybiø dabartis ir ateitis“
Vilnius, 1999 m. rugsëjo 28 d.
Praneðimas spaudai
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Rugsëjo 28 dienà Vilniuje Baltijos Asamblëjos iniciatyva vyko tarptautinë
konferencija „Molotovo–Ribbentropo paktas. Baltijos valstybiø dabartis
ir ateitis“. Konferencijoje, kurià atidarë Lietuvos Respublikos Prezidentas
J. E. Valdas Adamkus, dalyvavo 14 ðaliø atstovai, tarp jø – Lietuvos Res
publikos Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, Estijos Respublikos
parlamento vicepirmininkai Tunnë Kelamas ir Siiri Oviir, Latvijos Respub
likos Seimo Pirmininkas Janis Straumë, buvæs Danijos uþsienio reikalø
ministras Uffë Ellemannas-Jensenas, buvæs Islandijos uþsienio reikalø
ministras Jonas Baldvinas Hannibalssonas, Baltarusijos parlamento Pir
mininkas Semionas Ðareckis ir buvæs Baltarusijos parlamento Pirmininkas
Stanislavas Ðuðkevièius. Konferencijoje taip pat dalyvavo Baltijos ðaliø
politiniø partijø lyderiai, universitetø rektoriai, Lietuvos miestø merai ir
religiniø konfesijø atstovai.
Konferencija buvo skirta politiðkai ir teisiðkai ávertinti Molotovo–Rib
bentropo pakto pasekmes bei Baltijos valstybiø nepriklausomybës atkû
rimà praëjus 60 metø nuo pakto ir jo slaptøjø dokumentø pasiraðymo.
Tarptautinës konferencijos dalyviai sutarë, kad liûdnai pagarsëjæ
Vokietijos naciø ir Sovietø Sàjungos 1939 m. rugpjûèio 23 d. ir 1939 m.
rugsëjo 28 d. susitarimai bei tø susitarimø skaudþios pasekmës Estijoje,
Latvijoje ir Lietuvoje jauèiamos ir ðiuo metu, kai trys Baltijos valstybës
vël yra laisvos ir siekia narystës Europos Sàjungoje bei NATO. Baltijos
valstybës turi rimtø pastabø susitarimø ðalims, t. y. Vokietijai, Rusijai ir
Jaltos sutarties signatarams.
Vytautas Landsbergis konferencijoje kalbëjo apie Molotovo–Ribben
tropo paktà kaip dalelæ mûsø praeities, taip pat dabarties ir ateities.
Lietuvos gyventojø genocido ir rezistencijos tyrimo centro direkto
rë Dalia Kuodytë, kalbëdama apie okupacijos pasekmes, pasiûlë Baltijos
Asamblëjai kreiptis á Romos tarptautiná tribunolà, kad bûtø tiksliau api
brëþta genocido sàvoka.
Atviros Lietuvos fondo valdybos pirmininkë Irena Veisaitë teigë, kad
vienas skaudþiausiø Molotovo–Ribbentropo pakto padariniø yra tragiðki
ávykiai Baltijos valstybëse, komplikavæ þydø ir lietuviø tarpusavio santy
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kius. Ji taip pat pabrëþë, kad abi tautos tapo dviejø okupacijø aukomis. I.
Veisaitë pasiûlë tæsti nuolatiná dialogà, stengtis iðsiaiðkinti ir visapusiðkai
iðspræsti ðià skaudþià problemà.
Dumitru Preda ir Ioanas Chiperis ávertino negatyvias 1939 metø So
vietø-Vokietijos pakto pasekmes (tarp jø ir valstybës teritorijos padalijimà),
kurios ilgà laikà turëjo átakos rumunø tautos paþangai, ðalies nepriklau
somybei bei demokratijai.

Lietuvos Respublikos Seimo narys ir Tremtiniø fondo pirmininkas
Vytautas Cinauskas pabrëþë, kad yra nepriimtina, kai ðalis, prisiëmusi
vidaus ir tarptautinius buvusios SSRS ásipareigojimus, nejauèia nei mate
rialinës atsakomybës, nei moralinës pareigos atsilyginti uþ padarytà þalà:
uþ þalà, padarytà okupuotø valstybiø pilieèiams, uþ vergiðkà darbà, uþ
fiziðkai sunaikintus þmones, uþ atimtà turtà, uþ sugriautus þmoniø gy
venimus ir sugadintà sveikatà.
Tunnë Kelamas, buvæs Estijos Kongreso Pirmininkas, ir Edgaras Sa
visaaras, buvæs Estijos Liaudies fronto lyderis, papasakojo apie dviejø
unikaliø pilietiniø iniciatyvø, parengusiø dirvà demokratinei sovietinio
reþimo alternatyvai, atsiradimà ir susiformavimà. Ðiø judëjimø sugebë
jimas kooperuotis kritiðku momentu buvo lemtingas atkuriant Estijos
nepriklausomybæ teisiniu pagrindu.
Romualdas Raþukas, Baltijos Asamblëjos Prezidiumo Pirmininkas
ir buvæs Latvijos Liaudies fronto pirmininkas, pabrëþë 5 pagrindinius
Latvijos Respublikos valstybingumo atkûrimo faktorius: Latvijos pilie
èiø pasitikëjimà Liaudies frontu, Sovietø Sàjungos suirimà ir þlugimà,
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Buvæs Maskvos meras Gavriilas Popovas iðsamiau kalbëjo apie So
vietø Sàjungos þlugimà ir naujas valstybes, kurios susikûrë Europoje
þlugus SSRS. Jis pastebëjo, kad Molotovo–Ribbentropo pakto principai
gali bûti pritaikyti, ypaè jei Europoje atsirastø dvi jëgos, bûtent Rusija ir
Vokietija, kurios, atkûrusios artimesnius santykius, imtø ignoruoti maþø
kaimyniniø Rytø ir Centrinës Europos valstybiø poreikius bei interesus.
Gavriilas Popovas teigë, kad norint iðvengti ðios problemos bûtina spar
tinti integracijos á ES procesà ir apsaugoti maþas valstybes nuo didþiøjø
valstybiø – Europos Sàjungos nariø dominavimo.

apdairià, bet tvirtà Vakarø ðaliø paramà, Baltijos tautø vienybæ ir Latvijos
emigrantø organizacijø pagalbà.
Baltarusijos atstovai – Aukðèiausiosios Tarybos vadovai Semionas Ða
reckis ir Stanislavas Ðuðkevièius – atkreipë konferencijos dalyviø dëmesá á
situacijà Baltarusijoje. S. Ðuðkevièius kritikavo Vakarø ðaliø pozicijà, kuri,
jo nuomone, legalizuoja neteisëtà Aleksandro Lukaðenkos reþimà. Abu
Baltarusijos atstovai praðë tarptautinës demokratinës visuomenës skirti
daugiau dëmesio ávykiams Baltarusijoje ir kvietë imtis aktyvesniø veiks
mø situacijai ðalyje normalizuoti.
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Algirdas Endriukaitis, buvæs Seimo narys, teigë, kad Rusija, imi
tuodama kovà su tarptautiniu terorizmu ir ásivëlusi á taikiø gyventojø
þudynes Dagestane ir Èeèënijoje, nepateisinamai paneigia þmogaus
teisæ gyventi. Ilgalaikis ir nekontroliuojamas kraujo praliejimas Kauka
ze gali tik sukliudyti geros valios deryboms, dalyvaujant tarptautinëms
organizacijoms.
Lietuvos kariuomenës vadas brigados generolas Jonas Kronkaitis,
kalbëdamas apie NATO plëtrà, akcentavo, kad jei Lietuva bus uþpulta,
pati ginsis, sulaukusi ar nesulaukusi draugø pagalbos.
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V. Tarptautinës konferencijos
„Molotovo–Ribbentropo paktas.
Baltijos valstybiø dabartis ir ateitis“
nuotraukos
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Latvijos delegacijos vadovas Baltijos Asamblëjoje Romualds Raþuks áteikia Baltijos Asamblëjos ap
dovanojimà buvusiam Latvijos Liaudies fronto pirmininkui Dainiui Ivanui.
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Baltijos Asamblëjos apdovanojimø áteikimo ceremonija Vilniaus universiteto auloje 1999 m. rugsë
jo 27 d. (ið kairës: Baltijos Asamblëjos Prezidiumo vicepirmininkas Trivimi Velliste, Lietuvos Seimo
Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, Estijos Riigikogu vicepirmininkas Tunne Kelam, Baltijos
Asamblëjos Prezidiumo pirmininkas Romualds Raþuks, Latvijos Liaudies fronto pirmininkas Dainis
Ivans, Islandijos ambasadorius JAV J. E. Jon Baldvin Hannibalsson, Estijos centro partijos pirmininkas
Edgar Savisaar ir Baltijos Asamblëjos Prezidiumo vicepirmininkë dr. Laima Andrikienë).
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Baltijos Asamblëjos apdovanojimas áteikiamas buvusiam Estijos Kongreso pirmininkui Tunne
Kelamui. Apdovanojimà áteikia Estijos delegacijos Baltijos Asamblëjoje vadovas Trivimi Velliste.

Baltijos Asamblëjos apdovanojimas áteikiamas Edgarui Savisaarui.
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Po Baltijos Asamblëjos apdovanojimo áteikimo: Estijos parlamento vicepirmininkas Tunne Kelam
(Estija).
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Po Baltijos Asamblëjos apdovanojimo áteiki
mo: Dainis Ivans (Latvija).
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Po Baltijos Asamblëjos apdovanojimo áteikimo:
buvæs Estijos Ministras Pirmininkas Edgar Sa
visaar (Estija).

Baltijos Asamblëjos apdovanojimo áteikimas pirmajam Lietuvos Sàjûdþio ir Lietuvos Aukðèiausiosios
Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkui prof. Vytautui Landsbergiui.
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Buvusio Islandijos uþsienio reikalø ministro, ambasadoriaus J. E. Jono Baldvino Hannibalssono
pagerbimas.
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Baltijos Asamblëjos apdovanojimø átei
kimo ceremonijos metu: prof. Vytautas
Landsbergis, Tunne Kelam ir J. E. Jon
Baldvin Hannibalsson.
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Tarptautinës konferencijos „Molotovo–Ribbentropo paktas. Baltijos valstybiø dabartis ir ateitis“
atidarymas. Kalba Lietuvos Respublikos Prezidentas J. E. Valdas Adamkus. Pirmininkauja: Latvijos
Saeimos narys Juris Sinka ir konferencijos organizacinio komiteto pirmininkë, Lietuvos delegacijos
Baltijos Asamblëjoje vadovë dr. Laima Andrikienë.

Konferencijoje praneðimà skaito Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis.
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Baltarusijos XIII ðaukimo Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininkas Semion Ðareckij ir konferencijos
organizacinio komiteto pirmininkë dr. Laima Andrikienë.
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Konferencijai pirmininkauja Estijos Riigikogu vicepirmininkë Siiri Oviir ir Lietuvos Respublikos
Seimo vicepirmininkas Romualdas Ozolas.
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Konferencijos metu: Atviros Lietuvos fondo valdybos pirmininkë Irena Veisaitë ir monsinjoras
Kazimieras Vasiliauskas.

Konferencijoje dalyvauja Lenkijos Sejmo Uþsienio reikalø komiteto pirmininkas Czesùaw Bielecki ir
Lenkijos Respublikos nepaprastoji ir ágaliotoji ambasadorë J. E. prof. Eufemia Teichmann.
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Priëmimo metu: Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkas prof. Feliksas Palubinskas ir Rumu
nijos ministras patarëjas, laikinasis reikalø patikëtinis Lietuvoje Adrian Petrescu.
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Spaudos konferencija Seimo rûmuose tarptautinës konferencijos proga. Dalyvauja nepriklausomos
Baltarusijos parlamento pirmasis Pirmininkas Stanislav Ðuðkeviè ir Baltijos Asamblëjos delegacijø
vadovai: Trivimi Velliste (Estija), Laima Andrikienë (Lietuva) ir Romualds Raþuks (Latvija).

Mo-91 Molotovo–Ribbentropo paktas. Baltijos valstybiø dabartis ir ateitis.
Tarptautinë konferencija 1999 m. rugsëjo 28 d. – Vilnius: Seimo l-kla
„Valstybës þinios“, 2000. – 194 p.
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