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8. Valdant Rusijos proletariato vadui Leninui
Leninas valdė nuo 1917 iki 1924 metų. Jam valdant 1918 m. kovo 3 d. Lietuvos Brastoje tarp Rusijos ir Vokietijos
pasirašyta taikos sutartis, dar vadinama ,,Bresto taika“. Sutarties III straipsnyje Rusija atsisakė suvereno teisių į Lietuvą.
1918 m. lapkričio 13 d. Sovietų Rusijos valdžia priėmė nutarimą apie ,,Bresto taikos“ sutarties anuliavimą. Buvusią
Rusijos imperiją bolševikai pradėjo skirstyti į sovietines socialistines respublikas. Tai analogija su caro Pavelo I laikų
administraciniu padalijimu į etnografines gubernijas.
Derybų dėl ,,Bresto taikos“ metu daug diskutuota dėl tautų apsisprendimo teisės, tačiau galutinės nuostatos taip ir
nesuformuluotos. Po 1918 m. sausio 8 d. paskelbtos JAV prezidento Wilsono ,,14 punktų deklaracijos“, kurioje
sukonkretinta tautų apsisprendimo teisė, pasinaudojusios Rusijos 1917 metų suirute, sukelta Pirmojo pasaulinio karo,
Pabaltijo tautos išsikovojo nepriklausomybę. Lietuva 1918 m. vasario 16 dieną Vilniuje paskelbė Nepriklausomybės
aktą. Rusija bandė jį ignoruoti ir Lietuvos etnografinėse žemėse kūrė savus administracinius vienetus.
1918 m. gruodį bolševikai paskelbė apie Lietuvos sovietinės socialistinės respublikos įkūrimą. 1919 m. vasarį
bolševikai bandė vietoje LDK įkurti Lietuvos ir Baltarusijos sovietinę socialistinę respubliką, kuriai jau buvo sugalvotas
ir pavadinimas ,,Lit-Bel SSR“. Kūrė ir kitokius administracinius vienetus, todėl vienas iš pirmaeilių susikūrusios
Lietuvos Respublikos uždavinių buvo tarpvalstybiniais susitarimais įteisinti savo sienas. Rytinė Lietuvos Respublikos
siena buvo nustatyta 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos ir Rusijos taikos sutartimi ir raudona linija pažymėta pridėtame
žemėlapyje (20–22 pav.). Rusijos ir Lietuvos vyriausybių įgaliotos komisijos nustatė rytinę Lietuvos sieną (be Dysnos ir
Vileikos sričių) ir įformino tai pagal visus tarptautinės teisės reikalavimus. Iš esmės šia sutartimi nustatyta Lietuvos
rytinė siena apytikriai sutampa su carienės Jekaterinos II 1796 m. nubrėžta Vilniaus srities (namiesničestvo) rytine riba.
Lenino vadovaujama Rusijos vyriausybė tik dar kartą patvirtino ir juridiškai pagal visus tarptautinės teisės reikalavimus
įteisino carienės Jekaterinos II ir kitų carų pripažintą Lietuvos rytinę sieną ir atsisakė bet kokių pretenzijų į Lietuvai
pripažintą teritoriją, t. y. pripažino niekiniais visus carienės Jekaterinos 1795 m. pasirašytus aktus, pateisinusius
Lietuvos okupaciją. Be to, Taikos sutarties IX straipsnio 2 punkte konstatuojama: ,,Rusijos vyriausybė sugrąžina savo
lėšomis ir perduoda Lietuvos vyriausybei matavimo, žemės tvarkymo, miškų, plentų, paštų, telegrafų ir kitų įstaigų
archyvus bei planus, Vilniaus Karo apygardos štabo Topografijos skyriaus planus, brėžinius, žemėlapius ir apskritai
visą medžiagą, kiek ji yra susijusi su Lietuvos valstybės teritorija“. Tai liudija, kad Lietuvos vyriausybė geodezinei,
kartografinei ir topografinei medžiagai skyrė ypatingą reikšmę ir dėmesį [22]. Pagrindinius geodezinius ir
kartografinius bei topografinius darbus Lietuvoje pradėjo vykdyti kariuomenės Generalinio štabo Karo topografijos
skyrius ir Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamentas [23].
Lietuvos ir Rusijos taikos sutartis turėjo nemažos įtakos po jos įvykdytiems politiniams sprendimams. Nepavykus
įkurti ,,Lit-Bel SSR‘‘ 1920 m. liepos 31 dieną Minske paskelbta apie Baltarusijos sovietinę socialistinę respubliką su
sienomis vakaruose ,,iki kapitalistinių valstybių“, t. y. iki Lietuvos ir Lenkijos, o rytuose siena apytikriai sutapo su
Minsko gubernijos riba (21 pav.).
1920 m. rugsėjo 25 d. pasirašyta sutartis tarp Azerbaidžano Tarybų Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos
Demokratinės Respublikos Vyriausybės dėl teisių garantijų tų respublikų piliečiams, gyvenantiems kitos respublikos
teritorijoje. Sutarties pirmame straipsnyje rašoma: ,,Azerbaidžano Socialistinės Tarybų Respublikos Vyriausybė duoda
gyvenantiems jos teritorijoje Lietuvos piliečiams tas teisių garantijas, kuriomis naudojasi Lietuvos piliečiai Tarybų
Rusuose, einant Rusijos Socialistinės Federacinės Tarybų Respublikos ir Lietuvos Demokratinės Respublikos š. m.
liepos 12 d. Sutartimi“.
1920 m. pabaigoje karo eigoje Lenkija užėmė dalį Minsko gubernijos bei Lietuvai priklausančias Suvalkų, Gardino
ir Vilniaus sritis.
Verta prisiminti, kad 1921 m. vasario 14 d. buvo pasirašyta Lietuvos taikos sutartis su Ukraina. Sutarties
pirmajame straipsnyje rašoma: ,,Lietuvos Demokratinė Respublika ir Ukrainos Tarybų Socialistinė Respublika, savo
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tautų nusistatymu susitvėrusios, be atodairių pripažįsta viena kitą savarankiškomis, nepriklausomomis valstybėmis su
visomis iš tokio pripažinimo einančiomis juridinėmis sėkmėmis, valstybinėse sienose, kiekvienos susitariančios šalies
nustatytose su Rusais ir kitomis kaimyninėmis valstybėmis.“ Tą sutartį Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgalioti
pasirašė J. Baltrušaitis, R. Jodelis, J. Vanagas-Simonaitis, Ukrainos – F. Konas, J. Kociubinskis [24].
Pažymėtina tai, kad dabartinė Latvijos ir Baltarusijos siena iš principo sutampa su nustatytąja 1920 m. Latvijos ir
Rusijos sutartimi.
Leninas 1919-03-15 patvirtino Rusijos Aukščiausią geodezijos valdybą, kuri vėliau reorganizuota į Vyriausiąją
geodezijos ir kartografijos valdybą (rusiškas trumpinys GUGK).
Rusijos imperija, 1922 m. pavadinta SSRS (Sovietinių Socialistinių Respublikų Sąjunga).

20 pav. Rytinė Lietuvos Respublikos siena (1)
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Žemėlapis Nr. 41 iš E. E. Širiajevo 1991 m. atlaso ,,Rus belaja, Rus čiornaja i Litva v kartach“. Šiame žemėlapyje straipsnio
autoriaus papildomai nubrėžtos 1920 m. Lietuvos Taikos sutartimi su Rusija (sienos atkarpa 1–2), 1920 m. Latvijos ir Rusijos Taikos
sutartimi ir 1921 m. Taikos sutartimi tarp Rusijos ir Ukrainos bei Lenkijos nustatytos sienos. Žemėlapyje taškais apvesta Lietuvos
respublikos teritorija, lenkų įvardyta kaip Vidurio Lietuva ir tuo pagrindu 1921 m. sujungta su Lenkija. Linija su indeksais ,,MRP“
rodo, kur 1939 m. buvo Molotovo-Ribentropo Paktu numatyta Vokietijos ir SSRS interesų riba. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad
Atlaso sudarytojų nubrėžta BSSR 1939 m. vakarinė riba neatitinka tikrovės. 1939 m. „Litovskoj SSR“ dar nebuvo, o nubrėžta riba
atitinka 1940 m. lapkričio 3 d. SSRS AT įsaką ,,Dėl sienos tarp BSSR ir LSSR“ (sienos atkarpos 3–9 ir 9–7)
21 pav. Rytinė Lietuvos Respublikos siena (2)

22 pav. Rytinė Lietuvos Respublikos siena (3)
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9. Valdant VKP(b) generaliniam sekretoriui Stalinui
Rusijos imperiją, pavadintą SSRS, Stalinas valdė 1924–
1953 metais. Šis laikotarpis vadinamas ,,asmens kulto“
laikotarpiu. Imperijos administracinis padalijimas išliko
sovietinės Socialistinės Respublikos (SSR).
Iki 1939 metų SSRS pripažino 1920 m. Lietuvos ir
Rusijos Taikos sutartimi tarp valstybių nustatytą rytinę sieną.
(20–22 pav.). Pasirašius 1939 m. Molotovo-Ribentropo pakto
slaptuosius susitarimus Lietuvos ir Rusijos taikos sutartis
buvo slaptai sulaužyta [25] (23 pav.). Lietuva atiteko SSRS
įtakos sferai. Todėl tais pačiais metais, okupavusi Lenkiją,
SSRS Lietuvai grąžino Vilnių ir apytikriai ketvirtadalį
Vilniaus krašto teritorijos (24 pav.).
1940 m. SSRS okupavo visą Lietuvą. Pavadinusi ją
Lietuvos SSR (LSSR), skyrusi naują herbą (pjautuvą su kūju
tarp varpų patekančios Stalino „saulės“ spinduliuose), SSRS
AT pirmininko Kalinino įsaku nustatė jos rytinę ribą
(22 pav.). Nors 1919 m. ,,Lit-Bel SSR“ įkurti nepavyko,
Stalinas 1939 m. iš dalies realizavo šią idėją. Jis prie
Baltarusijos SSR prijungė dalį Vilniaus krašto ir buvusios
carinės Rusijos Gardino bei Vitebsko ir Mogiliovo gubernijas.
Šis faktas rodo, kad vietoje LDK buvo sumanyta įkurti BSSR,
o LSSR tapatinti su Žemaitija, paliekant jai ilgainiui tik
buvusią Kauno guberniją...
Prisimintina, kad Stalinas pakoregavo ir Latvijos bei
Estijos rytines sienas, kurios buvo nustatytos 1920 metų
sutartimis su Rusija, priskirdamas nemažus šių valstybių
plotus Rusijos SFSR (RSFSR).
Po
Lietuvos
okupacijos
likviduotas
Lietuvos
kariuomenės Karo topografijos skyrius bei kitos
organizacijos, vykdžiusios geodezinius, kartografinius ir
topografinius darbus. Karo topografijos skyriaus medžiagą ir
23 pav. Žemėlapis prie Molotovo-Ribentropo pakto
visą turtą pasiėmė Raudonosios armijos Topografijos valdyba
ir Rusijos pasiuntinybės Lietuvoje karo atašė majoras
Korotkih [26]. Kalinino įsaku nustatytoji LSSR rytinė riba pažymėta 1945 ir vėlesniais metais Maskvoje išleistuose
administraciniuose žemėlapiuose bei slaptuose sovietinės armijos topografiniuose žemėlapiuose. Po Antrojo pasaulinio
karo visus geodezinius matavimus Lietuvoje kontroliavo SSRS Vyriausiosios geodezijos ir kartografijos valdybos
Pabaltijo geodezinės priežiūros inspekcija, įkurdinta Rygoje. Ji buvo atsakinga ir už administracinių ribų braižymą [27].
Stalino valdymo laikotarpiu, ypač po Antrojo pasaulinio karo, plačiai vartoti politizuoti rusifikacijai parankūs
geografiniai pavadinimai kaip ir „Muravjovo epochoje“. Karaliaučiaus krašte – Mažojoje Lietuvoje visi baltų kilmės
vietovardžiai pakeisti rusiškais. Visoje Lietuvoje miestų ir miestelių lietuviški gatvių pavadinimai masiškai buvo
keičiami į rusiškus. Kuriamų kolūkių pavadinimai buvo ypač ideologizuoti ir plačiai skambėjo spaudoje vietoje
lietuviškų kaimų pavadinimų ir t. t.

24 pav. Lietuvai grąžinta Vilniaus krašto teritorija
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10. Valdant KPSS generaliniams sekretoriams Chruščiovui, Brežnevui ir Gorbačiovui
Nikita Chruščiovas valdė nuo 1953 iki 1964 metų. Tiesa, jis buvo pasivadinęs KPSS pirmuoju sekretoriumi. Jo
valdymas pramintas ,,atšilimo laikotarpiu“. Tuo laikotarpiu rytinė LSSR riba išliko be didesnių pakitimų. Didelėmis
vietos gyventojų pastangomis anksčiau Baltarusijos SSR (BSSR) priskirtą Pagirių kaimą Chruščiovas perdavė LSSR.
Tai užfiksuota LSSR administraciniuose žemėlapiuose, 1956 m. ir vėlesniais metais išleistuose Maskvoje ir Rygoje, bei
slaptuose kariniuose topografiniuose įvairių mastelių žemėlapiuose (25 pav.).
Nuo 1964 iki 1982 metų SSRS valdė Leonidas Brežnevas. Tie metai praminti ,,stagnacijos periodu“. To laikotarpio
LSSR rytinė riba yra užfiksuota administraciniuose žemėlapiuose ir nuo Stalino nuotatytosios iš principo nesiskyrė,
nors ir buvo nežymių tikslinimų. Pavyzdžiui, LSSR buvo priskirtas visas Drūkšių ežeras.
Nuo 1982 iki 1991 metų SSRS valdė Michailas Gorbačiovas. Jo valdymas pramintas ,,perestroika“. Įdomu
pastebėti, kad Vyriausioji geodezijos ir katografijos valdyba prie SSRS Ministrų tarybos 1985 m. rusų kalba išleido ne
Rusijos mokyklų 10–11 klasėms skirtą atlasą ,,Naujausia užsienio šalių istorija“.

25 pav. SSRS kariuomenės Generalinio štabo žemėlapio (M 1:50 000), atspausdinto 1988 m., fragmentas

Pakartotinai atlasas išleistas 1989 m. Atlaso sudarytojams talkino mokslininkai konsultantai: L. N. Aleksaškina,
G. E. Gabrielov, V. I. Glunin, E. A. Ivanin, L. N. Kornev, G. B. Starušenko, L. F. Teplov, F. I. Firsov, V. K. Furajev,
P. P. Jakovlev, L. M. Jančišina. Atlase yra žemėlapiai ,,Europos teritoriniai pasikeitimai 1918–1923 m.“ ir „Vakarų
Europa 1924–1939 m.“ (26, 27 pav.). Šiuose žemėlapiuose Lietuvos Respublikos rytinė siena nurodyta remiantis
1920 m. Lietuvos ir Rusijos Taikos sutartimi. Kaip įsitikinome, Lietuvos Respublikos rytinė siena yra visiškai apibrėžta
1920 m. Taikos sutartyje ir pripažįstama ir Rusijos, ir buvusios SSRS bei kitų valstybių, todėl atlaso sudarytojai bei
mokslininkai konsultantai neišdrįso jos ignoruoti.
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26 pav. Atlaso žemėlapis ,,Europos teritoriniai pasikeitimai 1918–1923 m.“

27 pav. Atlaso žemėlapis „Vakarų Europa 1924–1939 m.“
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Vis tik prasidėjus Lietuvos veržimuisi iš imperijos Gorbačiovas viešose savo kalbose, siekdamas sustiprinti
propagandinį Maskvos spaudimą, pradėjo reikšti teritorinių pretenzijų net LSSR... Jo kalboms pateisinti Maskvos
Baltarusių kultūros draugija parengė atlasą ,,Rus belaja, Rus čiornaja į Litva v kartach“ (21 pav.). Joje ,,moksliškai“
grindžiamas Vilniaus krašto priklausymas Baltarusijai. Čia verta prisiminti panašius ,,mokslinius“ darbus, kuriuose
įrodinėjama, kad Mažoji Lietuva ,,iskon ruskaja zemlia“ (per amžius rusų žemė).... Siekiant Lietuvą išlaikyti SSRS
sudėtyje, gausiai remtasi ir kitais kartografiniais bei geografiniais leidiniais. Taip pat, siekiant sumaišties ir politinės
įtampos, plėtotos Vilniaus ir Klaipėdos kraštų autonomijos prielaidos, kurias, LKP (SSKP) ideologų kurstomi,
propagavo „Jedinstvos“ organizacijos, Lietuvos lenkų sąjungos bei kitų Lietuvos nepriklausomybei priešiškų
organizacijų vadai. Jie tokiems tikslams įgyvendinti 1989-05-12 Mickūnuose sukvietė Vilniaus krašto „deputatų“
susirinkimą. Kiek vėliau, 1989 m. rugsėjį, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų „deputatai“ paskelbė rajonus autonominiais.
Buvo ruošiamasi šiuos rajonus susidarius galimybėms prijungti prie Lenkijos arba prie Baltarusijos. Švenčionių rajono
autonomininkai kreipėsi net į BSSR AT ir ragino „susigrąžinti 1940 m. Lietuvai perduotas BSSR žemes“. Prisiminta
1920 m. „Lit-Bel SSR“ ir Lenkijos įkurta „Vidurinė Lietuva“, todėl vietoje jų bandyta įkurti „Rytų Lenkijos sovietinę
socialistinę respubliką“, kuri apimtų dalį LSSR ir dalį BSSR administruojamos teritorijos. Tenka pastebėti, kad Vilniaus
ir Šalčininkų autonomininkai nepaisė LSSR AT 1989 05 18 deklaracijos „Apie Lietuvos valstybinį suverenitetą“. Taigi
galima daryti išvadą, kad aukščiausioji administracinė LSSR valdžia buvo pasimetusi ir nebesugebėjo kontroliuoti
padėties jai priskirtose administravimo teritorijose, o ypač Rytų Lietuvoje [28].
Įveikusi visas kliūtis Lietuva 1990 m. kovo 11 d. Aktu atkūrė nepriklausomybę. 1990 m. liepos 17 d. pradėjo darbą
naujai įkurta Lietuvos geodezijos tarnyba [29]. 1991 m. SSRS kariuomenės Generalinio štabo Karo topografijos
valdybos prašyta grąžinti 1940–1941 m. paimtą medžiagą, tačiau gautas neigiamas atsakymas (28 pav.).

28 pav. SSRS kariuomenės Generalinio štabo Karo topografijos valdybos neigiamas atsakymas į prašymą grąžinti

1940–1941 m. pasisavintą medžiagą
11. Išvados
•
•

Iki 1812 m. Rusijos-Prancūzijos karo stengtasi iškovoti LDK autonomiją Rusijos imperijos sudėtyje; šis
bandymas buvo nesėkmingas.
Per 1812 m. karą, prancūzams okupavus Lietuvą, prašyta Napoleono leisti atkurti LDK; Lietuvai priskirtos
Lietuvos Vilniaus, Lietuvos Gardino ir Minsko gubernijos; joms valdyti leista sudaryti Laikinąją Lietuvos
Vyriausybę.
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•
•

•

•
•

•

Vienos konferencijoje (1814–1815) su daline savivalda atkurta tik Lenkijos Karalystė. LDK valstybingumo
atkūrimo galimybės žlugo, o LDK priklausiusios žemės buvo galutinai išdraskytos. Į prie Rusijos prijungtas
LDK žemes, nors ir dalinę savivaldą teturinti, pretendavo ir atkurtoji Lenkijos Karalystė.
Aprašomas 1795–1914 m. laikotarpis būdingas tuo, kad visi carai, siekdami įsitvirtinti LDK, vykdė intensyvią
smurto ir lietuvių žemių nutautinimo politiką, kurios pagrindiniai bruožai:
o iš vietos gyventojų atimama žemė ir atiduodama okupantams;
o plėšiami ir niokojami dvarai, vertybės išvežamos į Rusiją;
o įvedamais įstatymais suvaržomos žmonių teisės, siekiama nusavinti žmonių turtą;
o valdininkais leidžiama dirbti tik okupantams;
o vietos gyventojams skiriamos didžiulės prievolės;
o nepaklusnieji vietos gyventojai tremiami ir žudomi;
o uždaromos katalikų bažnyčios;
o uždaromos mokyklos lietuvių kalba;
o uždraudžiamas raštas ir spauda; verčiama tarnauti okupantų kariuomenėje, taigi ir kariauti jų
grobuoniškuose karuose;
o prasidėjo vietos gyventojų emigracija į Europos ir Amerikos valstybes;
o klastojama Lietuvos istorija;
o lietuviški vietovardžiai keičiami rusiškais;
o carų valdžia skelbė tendencingus statistinius gyventojų surašymo duomenis, kuriuos panaudojo
piktiems politiniams tikslams realizuoti ir kt.
Kas lėmė tokį Lietuvos niokojimą? Pirma, bene tai, kad Lietuvos kunigaikščiams nepavyko sujungti į Lietuvos
Valstybę visų etnografinių žemių. Neprijungtoji dalis (Mažoji Lietuva ir kt.) buvo svetimųjų panaudota
Lietuvos valstybei likviduoti. 1772–1795 m. Prūsija (ji valdė ir Mažąją Lietuvą), Rusija ir Austro-Vengrija
pasidalijo Lietuvos-Lenkijos valstybę. Antra, Vakarų Europos valstybės jau carų Petro I ir Jekaterinos II
laikais Rusijai teikė didžiulę ekonomonę pagalbą, kurią ji panaudojo kaimyninėms tautoms, taip pat ir lietuvių,
pavergti. Trečia, savigynai nepakako turėtos menkos kariuomenės.
Vienos konferencijos (1814–1815) nutarimais pertvrakytas Europos žemėlapis neatspindėjo istorinių ir tautinių
ypatumų. Buvo stengiamasi patenkinti tik vieną reikalavimą, kad tarp nugalėtojų įsivyrautų jėgų pusiausvyra.
Privalu konstatuoti, kad lietuvių tauta pademonstravo neregėtą ištvermingumą. Palaipsniui atsisakoma idėjos
atkurti LDK ir jau XX a. pradžioje apibrėžiamas tautos gyvenamasis plotas – tai Kauno, Vilniaus, Gardino ir
Suvalkų gubernijos. Etnografinėse teritorijose visomis išgalėmis siekiama atkurti valstybingumą.
Konsoliduojasi ir priverstinėje emigracijoje esanti tautos dalis – padeda likusiems tėvynėje.
Carų vykdytą Lietuvos nutautinimo politiką įvertino ir patys rusai. Leninas carinę Rusiją pavadino tautų
kalėjimu. Tai oficialus Sovietų Rusijos vadovo carų vykdytos nutautinimo politikos įvertinimas. Molotovo
1939 m. pasakytos kalbos skirsnyje „Santykiai su Baltijos valstybėmis“ konstatuojama:„... Čia radikalus“
skirtumas tarp Sovietų valdžios politikos ir carinės Rusijos, kuri laukiniškai slėgė mažas tautas, joms
neduodama nė mažiausio galimumo augti tautiškai, kaip nepriklausomoms, ir joms yra likę daug apkartusių
atsiminimų...“ [30]. Tai trumpas ir tikslus carų vykdytos Lietuvos nutautinimo politikos įvertinimas, išsakytas
pačios SSRS (Rusijos) Užsienio reikalų ministro, todėl laikytinas oficialia SSRS valdžios nuomone. Deja,
Rusijos – SSRS 1917–1990 m. vykdyta nutautinimo politika nedaug kuo skyrėsi nuo carinės Rusijos, turėjo
lemiamos įtakos nustatant ir įtvirtinant Lietuvos valstybės sienas. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto,
veikusio JAV, sudaryta komisija apskaičiavo, kad per 1939–1990 m. okupacijos laikotarpį SSRS (Rusijos)
Lietuvai padaryta žala siekia 462,12 milijardo JAV dolerių [31]. Faktai liudija, dabartinės Rusijos politikų
teiginiai, kad Lietuva savo noru įstojo į SSRS, yra tik eilinė rafinuota grubi ir pikta propaganda, siekiant
išvengti žalos atlyginimo.
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