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„Šie metai buvo kupini
iššūkių. Pandemijos fone
siekėme
prisidėti
prie
„informacinio triukšmo“ suvaldymo leisdami
reguliarų naujienlaiškį su aukščiausio lygio
ekspertų iš viso pasaulio mintimis ir idėjomis.
Tikimės, kad glaustas ir koncentruotas
naujienlaiškis padėjo jums ne tik atkreipti
dėmesį į svarbiausias tarptautinės politikos,
saugumo, ekonomikos tendencijas, bet ir
sutaupyti brangaus laiko. Švenčių proga
norime jums palinkėti ramių ir jaukių šv.
Kalėdų bei naują viltį atnešančių 2021-ųjų
metų. Naujienlaiškis sugrįš jau sausio
pradžioje.“ – Rytų Europos studijų centro
komanda
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RESC METINĖ KONFERENCIJA
Rytų Europos studijų centras (RESC) gruodžio 16 d. rengė jau šeštą tradicinę metinę
konferenciją apie Lietuvos užsienio politiką,
skirtą „diplomatijos šefui“ Stasiui Lozoraičiui
atminti.
Renginio metu buvo svarstomi esminiai iššūkiai Lietuvos užsienio politikai ir saugumui
pandemijos bei geopolitinių poslinkių akivaizdoje.
Renginį atidarė ilgamečių konferencijos
partnerių – Konrado Adenauerio fondo vadovė Baltijos šalyse Elisabeth Bauer. Renginį
moderavo Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala.
Diskusijoje mintimis dalijosi:
•

Aštuonerius metus Lietuvos užsienio
reikalų ministro pareigas ėjęs Linas
Linkevičius;

•

LR prezidento vyr. patarėja užsienio
politikai Asta Skaisgirytė;
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis;

•
•

Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkė
Radvilė
MorkūnaitėMikulėnienė;
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas
Kasčiūnas.

Diskusijos pradžioje tarpukario Lietuvos
užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio
principus ir pamokas šiandienai aptarė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja Asta
Petraitytė-Briedienė. Su A. PetraitytėsBriedienės kalba galite susipažinti ČIA.
Taip pat buvo pristatytas naujausias metinio
analitinio leidinio „Lithuanian Foreign Policy Review“ numeris, kuriame – buvusių
Lietuvos ir Lenkijos prezidentų Valdo Adamkaus ir Aleksandro Kwasniewskio, taip pat
Nobelio premijos laureato Roberto Shillerio,
kitų žymių Lietuvos ir užsienio ekspertų mintys. Leidinį galite rasti ČIA.
Pagrindinės
santrauka:
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konferencijos

diskusijos

Linas Linkevičius:
Šiuo metu tvyro tam tikra įtampa transatlantinėje erdvėje, bet, darbą pradėjus naujajai JAV administracijai, galime pagerinti
situaciją. Transatlantiniai santykiai buvo
pragmatiški, buvo sunku kalbėti apie NATO
ir ES bendradarbiavimą, kitų globalių iššūkių sprendimą, prekybos klausimus, buvo
abejojama daugiašališkumu. Netiesioginės
žalos dėl to patyrėme ir mes. Vis dėlto,
kalbant apie Lietuvos ir JAV santykius,
galime netgi matyti pagerėjimą: buvo jaučiamas stipresnis ir labiau apčiuopiamas
JAV dalyvavimas mūsų regione, ir tai mes
norėtume išlaikyti. Tuo pačiu metu, turime
puikias galimybes prisidėti skatinant ESJAV bendradarbiavimą.
Kalbant apie Stasio Lozoraičio palikimą,
santykiai su kaimyninėmis šalimis visada
buvo sudėtingi ir komplikuoti, ypač su dideliais kaimynais. Kai Lietuva dar nebuvo
didžiųjų tarptautinių organizacijų narė, manevruoti buvo daug sudėtingiau, dabar tai
daryti lengviau, nes esame NATO ir ES
nariai, jaučiamės stipresni ir labiau pasitikintys, bet kartu ir pažeidžiami. Vakarų
partnerių politika Rytų atžvilgiu yra silpna,
neprincipinga, čia mes turime elgtis ryžtingiau ir ieškoti sąjungininkų, o tai ne visada
sekasi lengvai.
Dabar mūsų santykiai su Rusija ir Baltarusija – sudėtingi. Galima sakyti, kad Baltarusija yra ar vis labiau tampa de facto Rusijos
dalimi. Viena vertus, į tai galime žiūrėti
pragmatiškai, nes turime prekybinių ir ekonominių interesų abiejų šalių atžvilgiu, kita
vertus, galime žvelgti iš politinių iššūkių,
kurie darosi vis sudėtingesni, žiūros taško.
Reikia imtis ne tik politinių žingsnių valstybės lygmeniu, bet pasiekti bendrą sutarimą
ir rasti sąjungininkių bendrai atstovaujamai
pozicijai tarptautinėse organizacijose. Tai
nėra taip paprasta, nes kitos šalys turi savų
pragmatinių interesų.
Kita įtampos sfera yra mūsų draugų nuovargis, kai kalbame apie Rytų politiką. Sunku rasti bendrą požiūrį tarp mūsų sąjungininkių, ir tai kartais užtrunka ilgai. Šis nuovargis nepriimtinas Ukrainos atveju, nepriimtinas ir Baltarusijos atveju, kur įvykiai
trunka jau ilgą laiką ir nevyksta jokie poky-

čiai. Baltarusiai yra labai drąsus ir vis dar
eina į gatves, opozicijos lyderė Sviatlana
Cichanouskaja aktyviai dalyvauja tarptautinėse diskusijose su pasaulio lyderiais. Visa
tai labai gerai. Bet, kita vertus, mes nematome pokyčių Baltarusijoje ar Kremliaus pusėje, ir situacija išlieka įtempta.
Kitas įtampos taškas – hibridinės grėsmės.
Šį iššūkį vis labiau supranta mūsų sąjungininkai, tad vis daugiau kreipiame į tai dėmesio ir kalbame apie atsparumą. Lietuva ir
kitos Baltijos šalys puikiai žino, koks jis svarbus ir kokie esame pažeidžiami, tad ne atsitiktinumas, kad visose trijose šalyse turime
NATO kompetencijų centrus, kurie dirba su
hibridinėmis grėsmėmis. Vis dėlto prireikė
daug pastangų, diskusijų ir laiko, kol pavyko
įtraukti įvairių tipų hibridines grėsmes į NATO darbotvarkę, dėl ko vėliau ir buvo įkurti
šie centrai.
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė:
Prieš metus nenumanėme, kad 2020 m. bus
tokie, kokius išgyvenome. Per paskutinius
dešimtmečius mes patyrėme daug epidemijų, bet nė viena nepalietė viso pasaulio taip,
kaip COVID-19. Svarbu kalbėti ne vien apie
tai, kaip susidorosime su finansine žala, bet
ir apie tai, kokia susiskaldžiusi yra visuomenė ir kaip tai yra aktualu, nagrinėjant nacionalinio ir ES saugumo klausimą.
Kalbant apie kovą su pandemija ES ir Lietuvoje, svarbiausias iššūkis yra visuomenės
požiūris: skirtingi judėjimai gali skleisti savo
melagingas naujienas (angl. „fake news“).
Turime ieškoti būdų, kaip galime susidoroti
su dezinformacija mūsų visuomenėje. Labai
liūdna matyti, kad XXI a. mes vis dar nepasitikime mokslu. Tai gali atrodyti labai siauras
aspektas, bet manau, kad tai daug platesnės
situacijos, su kuria susiduriame skirtingose
srityse, susijusiose su saugumu ir gerove,
pavyzdys.
Kalbant apie užsienio reikalus, svarbiausia
yra galimybė ir sutarimas veikti pagal vienodas tarptautines taisykles. Paskutinius kelis
metus buvo galima pastebėti, kad vienos ar
kitos šalys nėra linkusios laikytis susitarimų,
kurie buvo priimti anksčiau. Galima paminėti
klimato kaitos susitarimą, nors puiku matyti
pokytį vienose pagrindinių žaidėjų – JAV,
kurios nori vėl prisidėti prie klimato kaitos
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iššūkių sprendimo. Galime kalbėti ir apie
susitarimus, susijusius su ES. Europos reikalų komitete mes turėsime karštų diskusijų
apie Migracijos paktą arba minimalios algos
susitarimą Europos Sąjungoje. Tokios temos
iškyla nuolatos, tad svarbu atrasti taškus,
kurie mus vienija, o ne skaldo.
Kalbant apie JAV, prieš rinkimus, kai kurie
žurnalistai ar visuomenės lyderiai klausė,
koks prezidentas būtų geresnis Lietuvai.
Manau, kad teisingas atsakymas yra tas
prezidentas, kurį pasirinks Amerikos piliečiai.
Tada tiesiog dirbsime su prezidentu, kuris
bus išrinktas. Tuo pačiu, Lietuvos Seimas
galėtų stiprinti transatlantinius santykius.
Lietuva turėtų turėti stipresnį balsą tarptautinėse struktūrose ir ES bei strateginėje
partnerystėje su JAV. Kalbant apie iššūkius,
daugiausiai dėmesio turėtume skirti saugumo grėsmėms ir ieškoti būdų, kaip pasiekti
bendrą sutarimą ir išvengti susiskaldymo,
nes jis nesuteikia produktyvių rezultatų.
Asta Skaisgirytė
Jei turėtume šiuos metus Lietuvos užsienio
politikoje apibūdinti vienu žodžiu, tai galėtume sakyti, kad tai buvo Baltarusijos metai.
Įvykiai Baltarusijoje yra drastiškas pokytis
tiek mums, tiek Baltarusijos visuomenei, tiek
visam regionui.
Deja, sunku pasakyti ką nors teigiamo apie
poslinkius Baltarusijoje nuo protestų pradžios rugpjūtį. Režimas ir toliau tęsia represijas, toliau pažeidinėja piliečių teises ir neketina pasiduoti. Tokios aplinkybės reikalauja iš
Europos Sąjungos ilgalaikės strategijos, kaip
padėti Baltarusijai ir jos visuomenei iškovoti
demokratiją ir išvengti Baltarusijos prijungimo prie Rusijos. Tai turėtų būti strategija,
kuri aprėptų ir politiką, ir ekonomiką, ir istoriją, ir įvairias kitas sritis. Bet norint tokią strategiją sukurti, būtinos bendros Vakarų valstybių pastangos. Šiame kontekste mes turime
palaikyti sankcijų režimą. Kalbant apie tai,
ES priėmė trečiąjį sankcijų paketą, kuris
nukreiptas į Baltarusijos režimo veikėjus ir
įstaigas. Svarbu palaikyti ir teigiamus žingsnius, to pavyzdys būtų ekonominės paskatos
Baltarusijos demokratiniams judėjimams.
Esamoje geopolitinėje aplinkoje Lietuvos
saugumą gali užtikrinti tik NATO ir JAV. Turbūt dėl to mes esame tarp labiausiai remiančių transatlantinę partnerystę valstybių, manome, kad JAV indėlis į Europos saugumą
yra neįkainojamas, o NATO kaip organizacija nėra ištikta „smegenų mirties“ – kaip tik,
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tai yra gyvybinga organizacija ir tikimės,
kad ji tik stiprės. Vis dėlto galų gale turime
užsitikrinti savo saugumą ir patys, turime
suprasti, kad 2 procentai BVP išlaidų gynybai nėra JAV primetama sąjungininkams, o
reikalingas ir siektinas minimumas. Lietuvos atveju, net turėtume siekti 2,5 procentų
BVP gynybos išlaidų normos iki 2030 m.
Mūsų strateginiai oponentai, tokie kaip
Rusija ir Kinija, nėra vien Lietuvos, bet
visos transatlantinės bendruomenės problema. Rusija nesenai sužaidė nauja ideologine korta – bandymai perrašyti istoriją,
ypač Antrojo pasaulinio karo ir pokario
istoriją. Tame pačiame kontekste Rusija
neseniai atnaujino teisinius ieškinius prieš
Lietuvos teisėjus, kurie dalyvavo vadinamojoje sausio 13-osios byloje. Tokie poelgiai
prieš istoriją, tiek ankstyvesnę, tiek naujausių laikų yra visiškai nepriimtini.
Kartu turime koordinuoti savo Kinijos politiką su transatlantiniais sąjungininkais, ypač
kalbant apie technologijas, dirbtinį intelektą,
5G, bet ir investicijas į strateginius sektorius. Lietuvoje jau priimti įstatymai, pagal
kuriuos norintys investuoti į strateginius
sektorius privalo atitikti transatlantinius
kriterijus. Tuo pat metu – nesvarbu, ar
kalbame apie žmogaus teises ir demokratiją Baltarusijoje, ar Kinijoje – taisyklės visiems tokios pačios. Mes nedviprasmiškai
remiame demokratinius standartus visose
šalyse.
Laurynas Kasčiūnas:
Ne vienas analitikas Vakaruose nurodo,
kad siekiant stabilumo Baltijos jūros regione ir norint atgrasyti Rusijos agresiją, NATO ir kitos Vakarų valstybės turi sumažinti
konvencinių pajėgų asimetriją regione ir
reagavimo laiko skirtumus. Todėl pagrindinė atgrasymo našta tam tikram laikui krenta ant Baltijos šalių pečių. Lietuvoje turime
planų, kaip mūsų ginkluotosios pajėgos
kartu su mūsų sąjungininkų pajėgomis gins
mūsų šalį, bet turime pagerinti mūsų visuomenės įtraukimą į šiuos planus, ir tai bus
vienas naujosios valdžios prioritetų. Šiame
kontekste sociologiniai tyrimai rodo, kad
maždaug 300 tūkstančių Lietuvos piliečių
norėtų matyti savo vietą ir rolę Lietuvos
gynybos planuose.
Dėl geopolitinių iššūkių ir galimybių – visi
žinome apie Rusijos keliamą iššūkį, bet
Kinija taip pat yra darbotvarkės dalis. Jei
turėtume jas palyginti, Rusija yra kaip ura-
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ganas, o Kinija – kaip klimato kaita. Su Kinija
svarbu turėti aiškias raudonas linijas, kiek
būsime atviri Kinijos investicijoms į savo
strateginius sektorius, ypač transporto sektorių. Taip pat turime spręsti iššūkius technologijų sektoriuje – visos technologijos, naudojamos mūsų strateginiuose sektoriuose,
turėtų atitikti transatlantinio saugumo kriterijus.

Kalbant apie geopolitines galimybes, malonu
matyti Vokietijos vadovaujamą tarptautinį
batalioną Lietuvoje. Tai demonstruoja puikius Lietuvos ir Vokietijos santykius. Tuo pat
metu turime ieškoti naujų galimybių ryšiuose
su JAV. Ne vien dėl netrukus įvyksiančių
pokyčių Baltųjų rūmų administracijoje, bet ir
dėl mūsų saugumo poreikių. Mus domina
pastovus JAV pajėgų dislokavimas mūsų
regione, Baltijos šalyse ir pačioje Lietuvoje.
Vis dėlto reikia analizuoti, kaip tai sąveikauja
su nauja JAV karine strategija, kuri pagrįsta
lanksčiu atsaku, o ne pastoviu dislokavimu.
O net jei JAV sutiktų taip dislokuoti karius,
svarbu, kad būtume gerai pasiruošę juos
priimti, turėtume pagerintą infrastruktūrą.
Kiti geopolitiniai iššūkiai – turime apsispręsti
dėl Baltarusijos. Ar vis dar turime sieną su
Baltarusija, ar tai jau de facto siena su Rusija? Stebėsime Rusijos karinių pajėgų judėjimą ir galimą Baltarusijos absorbavimą, nes
tai gali dramatiškai pakeisti aplinkybes regione.
Ambasadorius Žygimantas Pavilionis:
Rytų partnerystės programos ambicijos,
einant metams, sumenko. Lenkija pirmininkaus Europos Sąjungai 2025 metais, o mes
tą progą vėl turėsime 2027 metais. Tikslas
aiškus – norime pateikti ES narystės perspektyvas Rytų partnerystės valstybėms.
Turėsime kurti koalicijas tam tikslui ir dirbti
valstybėse partnerėse. Kartu turėsime ruoštis ir Lietuvoje – turime stiprinti savo administracinius, finansinius ir žmogiškuosius
resursus, kuriuos teikiame Rytų partnerystės
valstybėms.
Kalbant apie NATO, turime daug ambicijų,
bet vis dar prisimenu nesėkmę Bukarešto
viršūnių susitikime ir dvi valstybės – Ukrainą
ir Sakartvelą, kurios vis dar laukia laukiamajame. Ką turėtume padaryti, kad narystės
veiksmų planas joms būtų pateiktas? Vėlgi,
tai reikalauja sunkaus darbo ir atviro pripažinimo, kad politiniai kriterijai – teisės viršenybė, demokratija, pagarba opozicijai ir žiniasklaidai, taip pat ir visi kiti demokratijos
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atributai bus labai rimtai analizuojami mūsų
partnerių Vakaruose.
Įvykiai Baltarusijoje yra istorinė galimybė, ir
baltarusių tauta jos nusipelno. Turime padėti šiai tautai gauti tas teises. Jei norime
tapti demokratijos centru ir padėti šiai valstybei, visų pirma turime rimtai žiūrėti į savo
pačių taisykles ir instrumentus Lietuvoje.
Tik taip galime pasiekti svarbiausią tikslą –
naujus demokratinius rinkimus, stebimus
ESBO stebėtojų. Šiam tikslui turime įgyti
paramą europinėje ir transatlantinėje šeimoje.
Taip pat laukia daug darbo santykiuose su
Latvija. Latvijos atsakas į daugelį įvykių,
kurie mums svarbūs, nelabai tenkina, bet
tai ne vien latvių kaltė – patys neinvestavome į dvišalius santykius su šia šalimi. Todėl naujoji Lietuvos valdžia siūlo įsteigti
dvišalę parlamentinę asamblėją, panašią į
mūsų turimą kartu su Lenkija.

Praėjusių metų renginio nuotrauka

KOVA UŽ ISTORINĘ TIESĄ: LEMTINGOSIOS
1989 M. KŪČIOS
1989 metų gruodžio 24-ąją Sovietų Sąjungos Liaudies deputatų antrasis suvažiavimas priėmė istorinį nutarimą „Dėl Tarybų
Sąjungos ir Vokietijos 1939 metų nepuolimo
sutarties politinio ir teisinio įvertinimo“, kuris
pripažino trijų Baltijos šalių suverenumui
prieštaravusius SSRS ir Vokietijos slaptuosius protokolus „teisiškai nepagrįstais ir
negaliojančiais nuo jų pasirašymo momento“ bei juos griežtai pasmerkė. Minint trisdešimt vienerius metus po nutarimo pasirašymo, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija ir Vilniaus universiteto Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų institutas (VU
TSPMI) gruodžio 15 d. pakvietė Lietuvos
Respublikos Nepriklausomybės Akto signatarus į diskusiją „Lietuvių kova dėl valstybės
ir istorinės tiesos: Molotovo-Ribbentropo
paktas 1939–1989–2020“ (renginio įrašą
anglų kalba galite rasti ČIA), skirtą paminėti
Molotovo–Ribbentropo pakto slaptųjų protokolų paviešinimui.

sėda – su ja išsamiau susipažinti galite
ČIA, o šiame naujienlaiškyje pateikiame
diskusijos dalyvių pasisakymų santrauką.

Diskusijoje sveikinimo kalbą sakė ir Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nau-

Moderatorius: Lietuvos istorijos instituto
istorikas dr. Algimantas Kasparavičius.
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Diskusijoje dalyvavo:
•

Pirmasis atkurtos nepriklausomos
Lietuvos valstybės vadovas prof.
Vytautas Landsbergis;

•

1989 m. rinkto Sovietų Sąjungos
Liaudies deputatų suvažiavimo narė,
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto signatarė Zita Šličytė;

•

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto signataras Egidijus
Bičkauskas;

•

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto signataras Emanuelis Zingeris.

Dr. Algimantas Kasparavičius. Prireikė
net pusės šimto metų, kad Molotovo–
Ribbentropo paktas būtų pasmerktas. Nutarimas „Dėl Tarybų Sąjungos ir Vokietijos
1939 metų nepuolimo sutarties politinio ir
teisinio įvertinimo“ pirmiausia žymi trijų Baltijos valstybių, stovėjusių petys petin, diplomatinę pergalę po 1940 m. vasaros, kai
šalys buvo okupuotos, kuri buvo pasiekta
be didesnės Vakarų paramos. Ši pergalė
buvo išplėšta suardžius visą Sovietų Sąjungos sistemą – du trečdaliai deputatų balsavo už Molotovo-Ribbentropo pakto ir slaptųjų protokolų pasmerkimą, pripažindami tai
nusikaltimu.
Kas nutiko pasaulyje ir Europoje, jog praėjus 31 metams po Molotovo-Ribbentropo
pakto pasmerkimo Maskvoje esame priversti vėl susirinkti aptarti politines šio pakto
pasekmes?
Prof. Vytautas Landsbergis. Atsirado
istorijos perrašinėtojai, tarp kurių ir įtakingas
asmuo, kurio daugelis bijo ir su kuriuo visi
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sutinka. Tačiau kalbant apie MolotovoRibbentropo paktą, jį sudaro dvi sutartys ir
šūsnis papildomų slaptųjų protokolų. Paktas
nėra vienas dokumentas, o jų visuma, tad
pirmiausia pats šis pavadinimas yra klaidinantis. Esame linkę vartoti sisteminius pavadinimus – Versalio sutartis, Miuncheno
sutartis, todėl ir šį paktą turėtume vadinti
Maskvos paktu. Impulsą 1939 m. Maskvos
paktui davė J. Stalinas savo kalboje VKP(b)
konferencijoje, kai teigė, jog santykiai su
Vokietija (kurie tuo metu buvo įtempti ir
grįsti konkurencija) gali būti peržiūrėti ir
gerinami. Berlynas tai išgirdo ir atakavo
Klaipėdą. Sovietų Sąjungai tai reiškė programinį Vokietijos posūkį – pseudosocialistinių (fašistinių) valstybių blokavimąsi prieš
demokratijas. Vokietiją su Rusija artino ir
tai, kad jos buvo revanšistinės antiversalininkės, nusiteikusios prieš Versalio taiką.
Vienijo ir teritorinės ekspansijos siekis, poversalinio Europos žemėlapio revizija. Šios
skirtingos doktrinos tikėjo, kad vienintelis
būdas pasiekti šiuos tikslus yra ginklas.
Ginkluotė, lėktuvai ir patrankos tapo svarbesni interesai šalyse nei maistas. Būtent
tada formuojasi ir pakto žodynas – jame
kalbama būtent apie interesus: atakas,
okupaciją, o ne teises. Jų bendru geografiniu priešu tapo Lenkija. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Vokietijos ir Rusijos imperijos dalijosi bendrą sieną, tad paktas turėjo ją atkurti. Dabar, tam tikra prasme, ši siena atkurta
per „Nord Stream“. Politinės kultūros požiūriu Maskvos paktas – absoliučios veidmainystės šedevras (red. pastaba referuojama į
publikaciją „Niekšybės koncentratas“,

LRT.lt). Didysis strateginis tikslas buvo
užvaldyti palaužtųjų sąmonę: diktatoriaus
melas turi įsiviešpatauti kaip naujoji tiesa.
Pagal ją agresoriai yra Lenkija ir Vakarų
parlamentinės demokratijos šalys, o taikos
nešėjai yra Hitleris (siūlęs „likviduoti“ tebevykstantį karą kaip blogį) ir Stalinas, kuris
dar pasvarstysiąs, kokį atkirtį kartu su
Hitleriu duos karo šalininkams, blogio
jėgoms – Prancūzijai ir Didžiajai Britanijai.
Geografinės valstybės ir jų dalys buvo
matomos kaip nuogos teritorijos, kurios
atitenka stipresniojo „interesams“.
Dr. Algimantas Kasparavičius. SSRS
Liaudies deputatų I suvažiavimas sudarė
valstybinę komisiją SSRS ir Vokietijos
1939 m. nepuolimo sutarčiai politiškai
įvertinti, kurios veikloje dalyvavote ir jūs.
Papasakokite, kas padėjo pasiekti šios
istorinės pergalės ir kokie politiniai argumentai skatino jūsų veiksmus.
Zita Šličytė. Antrąjį pasaulinį karą pradėjo ne tik Vokietija, bet ir Sovietų Sąjunga,
kuri yra lygiai atsakinga už sukrėtimus
Europoje. Stalinas ir Hitleris tarpusavyje
pasidalijo Europą. Vokietija neturėjo tikrųjų
slaptųjų protokolų – jie buvo saugomi
Maskvoje. (Dr. Algimanto Kasparavičiaus
komentaras: Vokietija neturėjo šių protokolų todėl, kad amerikiečiai įžengė į Berlyną ir, radę archyvus, išgabeno juos į
Vašingtoną bei paskelbė viešai 1948 m.).
Asmeninis Ribbentropo buvo archyvas
nufilmuotas ir nugabentas į Vašingtoną,
tačiau buvo nuomonių, jog tai falsifikacija.
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Dėl šios priežasties mums buvo gana sudėtinga rengti rezoliuciją, dalyvavome daugybėje konferencijų, jog galėtume patvirtinti
originalių dokumentų egzistavimą. Buvo
teigiama, kad Ribbentropo parašas neautentiškas. Tačiau Vokietijos Federacinės
Respublikos Užsienio reikalų ministerijai
pateikus dokumentų kopijas, yra aiškiai
matomi Molotovo ir Ribbentropo parašai.
Rusijos laikraštis „Novoye Vremya“ taip pat
paskelbė tyrimo rezultatus apie tai, kodėl
šios kopijos yra tikros ir autentiškos. Taigi
nepuolimo paktas ir slaptieji protokolai buvo
saugomi keliose kopijose, todėl faktus rinkome palaipsniui. Galiausiai 1989 m. vasarą nustatėme, jog slaptieji protokolai iš tikrųjų egzistuoja. Daug dirbome ir Estijos ambasadoje Maskvoje, kur susitikome su daugybe ekspertų ir diskutavome apie rezoliucijos rengimą. Estai reiškė daug iniciatyvos,
jaučiu tam deramą pagarbą ir kalbėdama
apie šiuos įvykius visada paminiu estų indėlį. Nors nutarime siekėme išdėstyti kaip
įmanoma daugiau, tačiau privalėjome supaprastinti tekstą. Parengėme pagrindinį
teiginį, jog paktas ir slaptieji protokolai yra
neteisėti ir negaliojantys nuo jų pasirašymo
momento.
Dr. Algimantas Kasparavičius. Kas ir
kodėl įvyko Sovietų Sąjungoje 1988–1989
m., kad 1989 m. Kūčių vakarą du trečdaliai
liaudies deputatų balsavo už istorinio nutarimo priėmimą? Akademiko, komisijos pirmininko A. Jakovlevo žodžiais, tiek jis, tiek M.
Gorbačiovas jau tuo metu nutuokė, kad
Sovietų Sąjunga nebesustabdys Baltijos
valstybių.
Egidijus Bičkauskas. Tai buvo laikotarpis,
kai suvokimas ir požiūris keitėsi ne dienomis, o valandomis. Turėjau daug viešų pokalbių su Gorbačiovu apie Sovietų Sąjungos egzistavimą, po Baltijos valstybių nepriklausomybės pripažinimo. Jis gana rimtai
svarstė tokias galimybes, tačiau bijojo galimo domino efekto.
Prieš prasidedant suvažiavimui buvo dalijamos brošiūros apie Molotovo–Ribbentropo
paktą, tad deputatams tai nebuvo naujiena.
Tačiau, pamenu, kad kai Molotovo–
Ribbentropo paktas buvo paminėtas pirmą
kartą 1989 m. gegužės 29 d. rytiniame susitikime, tai buvo lydima gausaus šurmulio –
M. Gorbačiovas net paskelbė pertrauką.
Natūralu, tai paskatino mus dar stipriau
veikti.
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Dr. Algimantas Kasparavičius. Naujojoje
Rusijos istoriografijoje kalbama, kad pagrindinis lemiamas sprendimas buvo priimtas
naktį iš gruodžio 23 d. į 24 d. Tuo metu
vyko kova tarp Sovietų Sąjungos užsienio
reikalų ministerijos ir SSRS generalinio
štabo. Ministerija atstovavo modernų požiūrį, jog visuomenė žino apie šį faktą ir to
nebeišvengsime, o generalinis štabas laikėsi griežtos pozicijos. Gorbačiovas tuo tarpu
turėjo kariškius vienoje pusėje ir diplomatus
kitoje, kurių požiūrį galiausiai ir pasirinko
palaikyti. Ką manote apie šią istoriografijos
versiją?
Egidijus Bičkauskas. Įtampa ir pasipriešinimas egzistavo nuolatos, o pats Gorbačiovas tuo metu balansavo ant išlikimo ribos.
Nemažai ideologija besivadovaujančių žmonių įvykdė savižudybę - vyravo didžiulė
vidinė įtampa, paskatinusi Sovietų Sąjungos
žlugimą. Daug istorikų ir politologų sutinka,
kad slaptųjų protokolų egzistavimo pripažinimas yra tarp svarbiausių Sovietų Sąjungos griūties faktorių, o dar svarbiau – paskatino sovietinės ideologijos žlugimą.
Dr. Algimantas Kasparavičius. LR Seimas priėmė įstatymą dėl okupacinės žalos
atlyginimo. Praėjo dvidešimt metų, tačiau
rezultatų nesimato. Kokios šio įstatymo
perspektyvos?
Emanuelis Zingeris. Mes, vykdami į Maskvą, tikėjomės, jog galėsime panaikinti melus
apie Lietuvą ir sovietų okupaciją, taip pat
inicijavome Juodojo kaspino dieną. Iš tiesų
tuo metu Maskvoje turėjome nemažai
draugų. Vis dėlto nemanau, jog mums pavyks atkurti tokius santykius su Rusija, kokius turėjome 1990. Net Borisas Jelcinas
sakė: man ir užsienio, ir vidaus reikalų pareigūnai patarė apie jūsų nelegalią okupaciją nekalbėti, bet – tebūnie. Tad 1991 m.
liepos 29 d. su Rusija pasirašėme sutartį,
pripažįstančią Lietuvos aneksiją. Tada sulaukėme daug palaikymo iš Vokietijos ir
kanclerio Helmuto Kohlio. Netiesa, jog
mūsų poreikiai buvo per dideli, patyrėme
ekonomines ir socialines Sovietų Sąjungos
valdymo pasekmes. Todėl į santykius su
Rusija reikia žvelgti per šią prizmę, turime
išlaikyti savo pagrindinę poziciją. Galbūt
mums pavyks pasiekti žalos atlyginimo
kada nors ateityje, sulig demokratinės valdžios atėjimu Rusijoje. Tačiau dabar, kai
girdžiu tvirtinant, jog Baltijos valstybės prisijungė prie Sovietų Sąjungos savanoriškai,
tai mane ypač liūdina.
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Dr. Algimantas Kasparavičius. Gaila,
tačiau toks paktas, kaip MolotovoRibbentropo, nebuvo precedentas XX a.
Europoje – panašūs susitarimai buvo sudaryti tarp britų, prancūzų ir rusų Osmanų
imperijos atžvilgiu, taip pat 1939 m. rugpjūčio 25 d. Didžiosios Britanijos ir Lenkijos
savitarpio pagalbos sutartis, kurios slaptasis punktas teigė, jog Lietuva priklauso
Lenkijos įtakos zonai. Ar XXI a. bus moralesnis ir ar išvengsime suokalbių?
Prof. Vytautas Landsbergis. Žinoma,
kalbant apie kitus slaptuosius susitarimus
– visko gali nutikti. Tačiau rezultatas yra
svarbiausias. Protokolai, apie kuriuos
kalbame šiandien, buvo realiai įgyvendinti
ir kainavo milijonus gyvybių visoje Europoje, tad negalime jų net lyginti su kitais.
Sovietų Sąjunga galbūt pirmą ir vienintelį
kartą savo istorijoje 1989 m. priėmė sąžiningą dokumentą, kurį dabar bando atšaukti.
Dr. Algimantas Kasparavičius. Buvote
pirmasis nepriklausomos atkurtos Lietuvos
pasiuntinys Sovietų Sąjungoje, o vėliau
Rusijoje. Žvelgiant į laikotarpį iki 1991 m.
rugpjūčio pučo, kai dar siekėme Lietuvos
nepriklausomybės pripažinimo, apibūdinkite santykius su SSRS, užsienio reikalų
ministerija, M. Gorbačiovu. Ar buvo liečiamas Molotovo–Ribbentropo paktas ir kiek
tai veikė Lietuvos nepripažinimo procesą?
Ar buvo baiminamasi tik domino efekto?

Egidijus Bičkauskas. Kai sprendimas
pripažinti trijų Baltijos šalių suverenumui
prieštaravusius SSRS ir Vokietijos slaptuosius protokolus buvo priimtas, prie šio klausimo nebuvo grįžtama. Tačiau nepriklausomybės pripažinimas – visai kitas klausimas,
nes tada vis dar vyravo savanoriško įstojimo naratyvas. Šalia to įvyko rugpjūčio pučas. Sovietų Sajungai tai būtų buvę per
daug, todėl ir neskubėjo su nepriklausomybės pripažinimo klausimu. Rugsėjį vyko
priėmimas ambasadoje, kurio metu Aleksandras Jakovlevas pasakė: „Lietuva ir
Rusija turi kaip įmanoma greičiau įveikti
psichologinius slogios praeities barjerus,
neturime to neštis į ateitį.“ Tačiau nepaminėjote kito svarbaus įvykio – Jaltos konferencijos, kurioje pasidalinta įtakos sferomis.
(Dr. Algimanto Kasparavičiaus komentaras:
Nepaminėjau todėl, kad R. Reaganas oficialiai atsiprašė už šį padalinimą, sakydamas, jog tai buvo klaida, kuri neturi būti
pakartota ateityje). Kai kalbame apie Jaltos
konferencijos sprendimus, reikia atkreipti
dėmesį į tai, kad Didžioji Britanija pripažino
Lenkijos nepriklausomybę. Šią konferenciją
miniu todėl, kad Didžioji Britanija pradėjo
karą būtent dėl Lenkijos. Sunku įsivaizduoti,
kaip skaudu turėjo būti Winstonui Churchill’iui tai pripažinti ir nusižeminti. Tad grįždamas prie Molotovo–Ribbentropo pakto,
norėčiau, kad diskusijose būtų žvelgiama
plačiau į visą laikotarpį, o ne tik į pavienį
paktą. Tik tokiu būdu galėtume daryti išvadas ir mokytis iš klaidų.

