
AKAHEMHfl  HAyK  JIHTOBCKOH  CCP
14HCTHTyT  HCTOPHH

EXEroAHMK
MCTOPMM  ^MTBbl

roA   1988

®
814JlbHIOC  «MOKCJIAC»   1989



INSTITUTE  OF HISTORY
OF  THE  ACADEMY  OF SCIENCES  OF  THE  LITHUANIAN  SSR

THE  YEAR-BOOK
OF  LITHUANIAN

HISTORY
1988

VILNIUS 1989

INSTITUT  FUR  GESCHICHTE
DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER LITAUISCHEN SSR

JAHRBUCH
FUR   LITAUISCHE

GESCHICHTE
1988

VILNIUS 1989



LIETUVOS  TSR  MOKSLU  AKADEMIJA
ISTORIJOS  INSTITUTAS

LIETUVOS
ISTORIJOS
METRASTIS

1988  metal

®
VILNIUS  „MOKSLAS"  1989



MBBK  9(TL)          1  ,'
•Li237

Redakcine    kolegija:

¥o¥a#sTvayEEa:aK#T[S*#tvsyL;L¢rff;ada#]fa§Er#gsTb;Svf[,£{[Lfsa,SSE:E[£azgvEA&LS£*T:ELd:tS:,¥[k::
gina  ZEPKAITE   (vyr.  redaktoriaus   pavaduotoj  a)

Redakcijos  adresas:
232600  Vilnius,  Kosciu§kos  30

I§leista  pagal  LTSR  MA  Istorijos  instituto  uzsakyma

0503020908-239
M  854(08)-89

Z-89
©  LTSR  MA  Istorijos  institutas,   1989



LIETUVOS    ISTORIJOS    METRASTIS.    1988   METAI.   VILNIUS,    1989
EXEro;|HHK  HCTopHH  JIHTBbl.  ro;I  ig88.  BHJlbHloc,  ig89

VASARI0  16  D.  AKTAS  IR J0  ATSIRADIMO
APLINKYBES

ALDONA   GAIGALAITE

Lietuvos  Tarybos  vasario   16   d.   aktas   literattlroj.e,   ypa€   paskelb-
toje   iki    1940   in.   ir   veliau   emigrantt2,   yra   susilaukes   labai   daug
demesio.    Si   data   minima   kaip   Lietuvos   Respublikos   nepriklauso-
mybes   diena,  todel  kasmet  pazymimos  sukaktys   ir  daugiau   ar  rna-
.;.iau   rasoma   spaudoje.   Ta   tematika   yra   rage   istorikai,   publicistai,
Zurnalistai,   filosofai   ir   kt.   Periodineje   spaudoje   ir   atskiruose   vei-
kaluose   paskelbta   atsiminimu,   i§1eista   dokumentL!.   Vien   bibliogra-
fijai   sura§yti   neuztektu   lanko   apimties   teksto,   o   istoriografija   rei,-
kalauja   specialiu   tyrinejimu,   nes   tie   darbai    labai   nelygiaver6iai,
daznai   kartojantys   tuos   pa6ius   faktus   bei   teiginius.   Todel   straips-
nyje tokio  uzdavinio  nekeliame.  Galime  tik  pazymeti,  kad  daugiausia
ir  vertingiausios  medziagos  §iuo  klausimu  yra  palikes  Tarybos  sek-
retorius  istorikas  ir  diplomatas  P.  Klimas.  Jis  isleido  Lietuvos  Res-
publikos   ktirimosi   dokumentus  vokie6iu  ir  pranctizu  kalbomis I,   pa-
skelbe  atsiminimu   ir  §iai   datai   skirtt!   straipsniu.   I§1eistas  jo   dieno-
ra§tis 2.1§   proginit!   straipsnit!   periodikoje  reikia   pamineti  Z.   Ivins-
kio  tyrinejim? 3.   Lietuvos   Respublikos   ktirimosi   istorija   daugiau   ar
maziau   nusvie6iama   dazniausiai   emigrantu   apibendrinamuosiuose
darbuose  ir  monograf ijose 4.

Tarybu   Lietuvos   istoriografijoje  specialii2  vasario   16   d.   tyrineji-
mng  nera.   1988  in.  respublikos  periodineje  spaudoje  pasirode  straips-

I   K I i in a s   P.  Der  Werdegang  des  Litauischen  Staates.  8.,   1919.
2  Klimas   P.1§   mano    atsiminimu.    Boston,1979;    Klimas    P.    Dienora§-

tis.1915.XII.1-1919.I.19.    Chicago,     1988.    456    p.;    Klimas    P.    Lietuvos    vals-
tybes    ktirimas    1915-1918   metals   Vilniuje  //  Pirmasis    nepriklausomos   Lietuvos
de§imtmetis.1918-1928.   K.,1930;   2   leidimas.   Londonas,1955;   Klimas   P.   Kai-
zerines   okupacijos   metai   Lietuvoje    (1915-1918   in.).    Burzuazines   Lietuvos   dip-
lomatineje   tarnyboje   (1919-1940   in.).   Rankra§tis   /'/'   Lietuvos   TSR  Moksltj   Aka-
demijos    Centrine   biblioteka.    Rankras€iu   skyrius    (toliau-MACB    RS).    F.    191.
8.   12.

3  Ivinskis    Z.   Lietuvos   padetis   1917   metais   ir  vasario   16   d.   akto   geneze:

(Istorinis   Zvilgsnis   i   politinius   Pabaltijo   santykius)    //   Zidinys.   1938.   Nr.   5-6.
P.  610-634.

4  Ali§auskas    K.    Kovos    del    Lietuvos    neprik]ausomybes    1918-1920.    Ci-

f?82a;'  E9a72.t UTS k] ;a  Cv: PL:eFu%Ss Piep¥[9kuiJ;uujsuo±;£bkeus  ki:,,tzu]¥3S   kseti::£ij.a.Kicafi5:8a;   i]839;V.

Y6as   M.  Atsiminimai.  K.,1936.  T.  3  ir  kt.
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niu.   Si   tema   kiek   lie6iama   apibendrinamuosiuose   darbuose,   Lietu-
vos  TSR  kursuose  bei  vadoveliuose,  taip   pat  ta   laikotarpi  nagrine-
jan6iose  monograf.ijose.   Autoriu   nuomones   Siek   tiek   skiriasi.   Vieni
teigia,   kad   vasario   16   d.   aktas   buvo   naudillgas   vokie€iams   ir   qt-
spindejo  jt!  politika,  kitu  manymu,  i§rei§ke  lietuvit!  burzuazijos   sie-
kimus,  treti  pabrezia  ir  vokie6it!,  ir  lietuvit!  interesus.

Remdamasi  archyvu  medziaga   (kas  kitu  tyrinetoju  nebuvo  nau-
dota),   atsiminimais   ir   spausdintais   darbais,   straipsnio   autore   me-
gins   pla€iau   atskleisti   Lietuvos   Tarybos   veikla   s-kelbiant   vasario
16   d.   akta   ir   1917   in.   pabaigoje-1918   in.   pradzioje   apskritai   sie-
kiant  sukurti  Lietuvos  Respubiika.

Pirmojo   pasaulinio   karo  metais   Lietuva   buvo   okupuota   kaizeri-
nes   Vokietijos.   1915   in.   uzeme   Lietuv?,   okupantai   tikejosi   laimeti
kara,   o   okupuotas   teritorijas   i§1aikyti   ir   jam   pasibaigus.   To   meto
Vokietijos  politiku  tikslas  buvo  uzgrobti   Rusijos  teritorijas   iki  Vol-
chovo  ir  Dnepro  aukstupio.  Ta6iau  pirmaisiais   karo  metais   Sito   pa-
daryti   nepavyko,   ir   jau    1916   in.   pabaigoje-1917   in.   pradzioje   ir
viena,  ir kita  kari'aujan€ios  puses  prabilo  apie taika.

Po   Vasario   revoliucijos   Rusijoje   sustiprejo   revoliucinis   judeji-
mas   visoje   Europoje,   pa€ioje  Vokietijoje   ir   jos   okupuotuose   kra§-
tuose.  Visi!  kariaujan6iu  kra§tu  revoliucinio  judejimo  tikslas -baig-
ti  kar?.  Vokietijos  padetis  buvo  ypa6  sunki.  Ketverius  metus  trukes
karas   nualino   krasto   ekonomika.   Baigesi   sukauptos   atsargos.   Gy-
ventojams   trtiko   maisto,   imonems-anglies.   Ypa5   sunkiai   vertesi
miestt!   gyventojai,   darbininkai.   Del   to   1917  in.   balandzio   men.   su-
streikavo  Berlyno  metalistai   ir  karinii2   gamyklu   darbininkai.   Strei-
kas   persimete   ir  i   kitus   pramones   centrus,   i§plito   po   visa   kra§t?,
igavo   politini   pobtidi.   Rusijos   pavyzdziu   spartakie€iai   sitile   kurti
Darbininku  atstovu  tarybas,  imti  valdzi?  i  savo  rankas.  Per  balan-
dzio  streika  Vokietijos  darbininkai  suktlre  pirmasias  Tarybas.   Paly-
ginti  su   pirmaisiais  karo  metais,   1917  in.  streikng  padaugejo   dvigu-
bai,  streikuojan6iuju -net  keturgubai 5.

Vokietijoje  stiprejo  karinis  despotizmas.   Karo  metais  jis  rei§kesi
visai   atvirai:   net   kaizeris   ir   ministrai,   priimdami   nutarimus,   pri-
klause  nuo  auk§tosios  karines  vadovybes.  Valdan€,iosios  burzuazijos
partijoms  tai   buvo  nepriimtina,  dalis  jos   ryzosi  kompromisinei  tai-
kai   su  Antantes   §alimis.   Tokios   nuotaikos   ypa6   sustiprejo   ir  buvo
ry§kios   Kataliku   centro   partiioie`   kuriai   vadovavo   M.   Ercbergeris.
Reichstage  susiktlre  Centro  pa-rtiju  blokas,  kuriam,  be  Kataliku  cent-
ro  partijos,  dar  priklause  progresistai  ir  socialdemokratai.  Ju  balsu
dauguma   1917  in.  birzelio   19  d.  reichstage  buvo  priimta  rezoliucija,
reikalaujanti   siekti   taikos6.   Joje   nieko   nebuvo   ra§oma   apie   anek-
suotu  teritoriji!  atsisakym?,  bet  vokie6iLf  valdzios  politika  ju  atzvil-
giu  imta  keisti.

Nepalankiai   Vokietijai   klostesi   ir  tarpLautines   politines   aplinky-
bes.  Po  Vasario  revoliucijos   1917  in.  balandzio  6  d.  JAV  vyriausybe

I..

5  BceMHPHafl  IICToplljl.  M.,   1960.  T.  7.  C.  598.
6  Ten  pat.   P.  599.
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.paskelbe  kar?  Vokietijai.  Antantes  puseje  pries  Keturing  sajunga  stojo
Kinija,  Graikija,  Brazilija,  Kuba,  Liberija,  Panama  ir  Siamas.  Taigi
1917  in.  komplikavosi  Vokietijos  vidaus  ir  tarptautine  padetis.

Kaip   visa  tai   atsiliepe  okupuotiems   kra§tams,   is  jng  ir  Lietuvai?
.Ko  karo  metais  apskritai  sieke  lietuviu  iliteligentija?

Kra§te   likusi   lietuviu   inteligentija   norejo   pasinaudoti   situacija
savo  kra§to  ir  ju  atstovaujamu  gyventoju  dalies  interesams.  Ta6iau
ji  buvo   labai  negausi,  nes   didele  dalis   su   atsitraukian6ia   caro   ar-
mija   1915  in.  pasitrauke  i  Rusij?.  Kita  dalis  gyveno  uzsienyje:  JAV,
Sveicarijoje,   Pranctizijoje,   Skandinavijos   Salyse.   Partiniu   pozidriu
lietuviu  inteligentija   buvo  susiskaldziusi  i  dvi   grupes,  to  meto  ter-
minija -,,pirmeivius"   ir  „atzagareivius".   Pastarieji,   kuriems   atsto-
vavo  krik§6ionys  demokratai  ir  pazangie6iai   (btisimieji  tautininkai),-btiresi  apie  Lietuviu  draugijos  nukentejusiems   del  karo  komiteta,  o

„pirmeiviai",   t.   y.   Iiaudininkai   ir   socialdemokratai,   susitelke   i   Lie-
tuvii!   draugija   agronomijos  ir  teises  pagalbai  teikti.   Lietuviu  drau-
gijos  nukentejusiems  nuo  karo  §elpti  komitetas  veike  aktyviau,  todel
jame  dazniausiai  susiburdavo  ir  vieni,  ir  kiti -negausi  Vilniuje  su-•sispietusi   to   meto   lietuving   inteligentija 7.   Vienytis   skatino   nedidele

Lietuvoje   likusios   inteligentijos   dalis   ir   bendri   lietuviu   tautos   rei-
kalai   okupacijos   salygomis:   pastangos   islaikyti   ir  plesti   vaiku   mo-
kym?  gimtaja  kalba,  lietuvi§ku  mokyklng  ktirimas,  vadovelit!  lietuviu
_kalba   rengimas,   lietuvi§kt!  vakarng  organizavimas  ir  kita  veikla.   Zo-
dziu,   kaizerines   okupacijos   s?1ygomis   kraste   likusi   lietuvii!   inteli-
gentija  eme  gaivinti   1905-1907  in.  Rusijos  burzuazines  demokrati-
nes   revoliucijos   laikotarpiu  paplitusia   lietuving  kulttirine  veikla.

Savo  ruoztu  okupacine  vokie6iu  administracija,   1915  in.
kad   kra§te   nera   vietos   inteligentijos,   kuria   gal'ima   btltu   i

{ LTL=

okupacine   administracija,  nuo-  191'6  in.  vasar6s   ryzosi  tarp autineje
diplomatijoje  pasinaudoti   pa6ios   pavergtu   krastt!-vietos   ifiteligent`i-
jos  parama.  Vokie6ing  valdzios  iniciatyva   1916  in.  geguzes  men.  Ru-
sijos   pavergtng   tautng   vardu   buvo   sura§ytas   ra§tas  JAV   prezidentui
Vilsonui.  Atskir?  parei§kima   pridejo   lietuviu  inteligentijos  atstovai:
J.  Basanavi6ius,  A.  Smetona,  P.  Dogelis,  A.  Stulginskis,  M.  Birzi§ka,
J.  Vilei§is  ir  P.  Klimas8.  Tu  pa€iu  metu  bit.Zeiio  men.  mineta   grupe
igaliojo   S.   Kairi,   J.   Sauii   ir  A.   Zmuidzinavi6it2   dalyvauti   vokie6iu
valdzios  iniciatyva  Lozanoje  su§auktame  pavergtujng  tautng  kongrese.
Jame  buvo  perskaitytas  Lietuviu  memorandumas,  kurio  pirmini  va-
riant?   pateike  vokie5iu   okupacine   valdzia,   o   1ietuving   atstovai   per-
tvarke.   Organizacinio   komiteto   Lietuviu   suvaziavimui   susaukti   po-
sedyje  J.  Saulys  pazymejo,  kad  lietuviu  inteligentijos  atstovai,  reng-

7  K I i in a s   P.  Lietuvos  valstybes  ktirimas. . .   P.  9;   MACB   RS.  F.   255.   8.  989.
L.   I-2;   1916   in.  balandzio  29   d.   originalus   ra§tas   su  J.   Basanavi€iaus,  A.   Sme-
tonos,   P.   Klimo,   P.   Dogelio,   M.   Birzi5kos,   J.   Vilei§io   ir   A.   Stulgiiiskio   para5ais

Leasa§::es§at:;r£2efos5:.::3spa#£e,€;uT:£]dpzaft:i,F.ka]jg5.]££:uT£%.££:e]]£g:;nt8:ganp£2raec££§nk££o.
komiteto    Lietuvii!    suvaziavimui    su§aukti    posedziu,    ivykusiu    1917    in.    rugpjti€io
I-4  d.,  protokolas.  J.  Saulio  kalba  //  Ten  pat.  L.   10.

8  Tas  pats  dokumentas  //  Ten  pat.  L.   10a.

43



dami   memoranduma   ir   vykdami   i   Lozana,   turejo   pazadeti   vokie-
6iams:   „Jokio   skundo   del   dabartinio   vokie6iu   §eimininkavimo   Lie-
tuvoje  nepareiksime" 9.  Vokie6iu  pateiktame  ir  lietuviu   propaguota-
me  tekste  pirma   karta   atvirai   buvo   ira§ytas   lietuviu   inteligentijos
siekimas   atsiskirti  nuo  carines   Rusijos   ir  siekli   politines   nepriklau-
somybes.  Vokie6iu  valdzia  lietuviu  pareiskima  del  nepriklausomybes
sutiko  abejingai.

Grizdami  i§  Lozanos,  lietuviu  atstovai  sustojo  Berlyne,  ir  A. Sme-
tona,   S.   Kairys  bei  J.   Saulys  Vyriausiajam  Rytu  karo  vadui  iteike
memorandums,  kuriame  buvo  skundziarnasi  Ober  Osto,  okupacines.
valdzios  administracijos  lietuviu  §vietimo  politika,  draugiju  uzdrau-
dimu,   1ietuviu   teisii!   niekinimu,   1ietuvi§kos   spaudos   varzymu,   sun-
kiomis   gyventojams   ivestomis   rekvizicijomis   ir   Ziauriu   vietos   val-
dininku  elgesiu   su  krasto   Zmonemis.   tylemorandume   reikalauta   su-
vienodinti   Lietuvos   valdymo   aparat?,   1eisti   laisvai   tvarkyti   savo
§vietimo   reikalus,   duoti   teise   veikti   lietuviu   draugijoms   ir   organi-
zacijoms,  nevarzyti  lietuvi§kos  spaudos,  1eisti  gyventojams   lietuvi§-
kai  susirasineti  ir  netrukdyti  gyventoju  susisiekimo ]°.

{teikus   memoranduma,   santykiai   su  vokie6iu  valdzia   pablogejo.
Vokie6iai  vel  eme  „nebepastebeti"  1ietuviu  inteligentijos.  Tada  ji  ry-
Zosi  veikti  per  Prtisijos  lietuviu  veikeja  dr.  V.  Gaigalaiti.  Kaip  Prd-
su   seimo   atstovas   pana§ia   medziaga   paremta   kreipimasi   jis   iteike
Vokietijos   kancleriui   T.   Betmanui-Holvegui    (Bethmann   Hollweg).,
o   1ietuviu   inteligentijos.  delegacija   prieme   tik   uzsienio   reikalu   ml-
nistras  A.  Cimermanas  (Zimmermann)t].

Apskritai  tuo  metu  Vokietijos   valdantieji   sluoksniai   eme  svars-
tyti,   kaip   pertvarkyti   okupuott2   krastt!   valdyma.   1916   in.   Iapkri€io
5   d.   buvo   i§leistas   bendras   Vokietijos   ir   Austrijos-Vengrijos   mo-
narchng   aktas   del  Valstybes   Tarybos   sudarymo   i3   vietos   gyventoju.
Lenkijoje.   Tai   pastebejo   lietuviu   inteligentija,  tuo   labiau   kad   labai
suaktyvejo  Lietuvoje  gyvenusiu   lenku  tautines  ir  teritorines   aspira-
cijos.  Jos  konkre€iai  buvo  i§destytos  Lietuvos  lenku  politiniu  veikeju
1917   in.   geguzes   lnen.   memorandume   Vokietijos   valstybes   kancle-
riui.   Lietuviu   inteligentijos   politikos   veikejai   eme   tarn   prie§intis.
Jie  sura§e  savo  reikalavimus   ir  tu  pa6iu  metu   liepos  men.   nuvyko
i   Vokietijos   uzsienio   reikalng   ministerija,   kur   prie§taravo   Lietuvos
lenku  norui  prijungti  Lietuva  prie  btisimosios   Lenkijos  valstybes L2.
A.  Cimermanas  ramino  Lietuvos  atstovus,  pritare  Lietuvos  savival-
dai.   Istoriko  Z.   Ivinskio  teigimu,  vokie€iai  buvo   pries   Lenkijos   po-
litikos  veikeju   pastangas   prisijungti   Lietuva   del   to,   kad   savo   ran-
kose  galetu  i§1aikyti  Kur§?  13.I--:

9  Tas  pats  dokumentas.  J.  Saulio  kalba  //  Ten  pat.  L.   10.
]°  K I i in a s    P.   Lietuvos  valstybes  ktirimas. . .   P.11.
11   Ten   pat.
]2  Ten   pat.   P.    12;    1§   organizacinio   komiteto   Lietuving   suvaziavimui   su5aukti

posedziu,   ivykusiu   1917   in.   rugpjti6io    1-4   d.,   protokolu   //   MACB   RS.   F.    165.
8.156.   L.11,12a.

13   I v i n s k i s    Z.  Min.  veik.   P.  634.
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Vokietijos   uzsienio   reikalu   ministras   per   priemima   garantavo
Lietuvos  atstovams,  jog  Vokietija  Lietuvoje  nevykdys  kolonizacijos
nei   germanizacijos.   Jis   ai§kino,   kad   Ober   Osto   politika-tai   gen.
E.   Liudendorfo   politika;    be   to,   karo   salygomis   esa   sunku   kitaip
valdyti   uzimtus   krastus £4.   IS  to   pokalbio   lietuviu   inteligentijos   at.
stovai   suprato,   jog   Vokietijos   centro   ir   karine   valdzia   nesutaria.
Lietuviu  atstovai  Berlyne  buvo  net  3  savaites.  Jie  eme  ieskoti  glau-
desniu  rysiu  su  Kataliku  centro  partija,  socialdemokratais  bei  kito-
mis  kariskiams  prie§ingomis  politinemis  grupuotemis.

„ISsprendusi"   Lenkijos  klausim?,  vokie6iL!  valdzia  eme  planuoti,
kaip  pertvarkyti  Lietuvos,  Kurso  ir  Gardino  srities  valdyma,  norint
atvir?  okupacija  pridengti  i§  vietos  gyventoju  sudarytomis  Pasitike-
jimo  tarybomis   (Vertrauensrat).  Lietuvoje  vokie6iu  vietos  okupacine
administracija  kreipesi  i  Zemai6iu  vyskupa  P.  Karevi6iu,  dr.  J.  Ba-
.sanavi€iu  ir  teisininka  A.  Smetona  ir  sitile  prie  vokie€iu  okupacines
valdzios  sudaryti  lietuviu  organa -Taryba 15.  Aptariant  ta  pasitily-
rna,  svarbiausias  lietuviu  reikalavimas  buvo  pra5ymas  leisti  su§aukti
Lietuving   konferencija,   sudaryti   galimyb.es   vietose   isrinkti   i   ja   at-
stovus,  o  parengiamajam  konferencijos  darbui  atlikti  bei  propaguoti
pa€ia  konferencija  ir  btisima  Taryba  leisti  lietuvi§ka  laikra§ti.   Ron-
ferencijai  su§aukti  vokie6iu  valdzia   leido  sudaryti  Organizacini  ko-
miteta   i5  21   Zmogaus.   Komitetas  posedziavo  Vilniuje   1917  in.   rug-
pjti6io   I-4   dienomis.   Posedziuose   buvo   parengta   Lietuviu   konfe-
rencijos   darbotvarke.  Vietose   atstovu   rinkimu   i   konferencija `i§   es-
mes   organizuota   nebuvo.   Organizacinio   komiteto   dalyviai   pateike
savo  Zinomos  apylinkes  inteligentu  sara§us,  kai  kurie  nuvyko  i  vie-
tas  ir kartu  su  vals6iu  inteligentija  paskyre,  kam  vykti  i  konferencija
Vilniuje.   Kai   kur   siaurame   rate  organizavo   atslovu   i   konferencija
rinkimus.    Tokiomis    salygomis   konferencijoje,    kuri   vyko    1917   in.
rugsejo   18-22  d.,  dalyvavo  daugiausia   dvasininkijos,  vietos   inteli-
gentijos  ir  turtingi!ju  valstie€iu.  atstovL!  bei  vienas  kitas  nesulenkejes
dvarininkas,   darbo   Zmoniu   atstovu   nebuvo.   Politiniu   pozitiriu   Lie-
tuviu   konferencijoje   Vilniuje   dalyvavo   visu   burzuazining   ir   smul-
_kiaburzuaziniu  partiju,  tarp  ji!  ir socialdelnokratLf  partijos,  atstovai ]6.

LietuviL2   organizacinio   komiteto   posedziuose   ir   1917   in.   rugsejo
18-22   d.   LietuviL!   konferencijoje   svarbiausia   buvo   svarstoma   ne
tiek   vokie6iu   pasitilytos   Patariamosios   Tarybos    (1ietuviu   politikai
eme   vadinti   j?   Lietuvos   krasto   taryba)    sudarymas,   kiek   Lietuvos
ateities  klausimai.  Atstovai   daugiausia   gin€ijosi  del  to,  kokiu  btldu
siekti  politinio  Lietuvos  savaranki§kumo  ir  nepriklausomybes   ir  ku-
ria   didesne   kaimynine   valstybe   remtis.   Diskusijose   dalyvavo   visu
partijL!   ir   grupuo6iu   atstovai:   tautininkai    (tuo   metu   dar   besifor-

]4   K I i in a s    P.   Lietuvos  valstybes   ktirimas. . .   P.   12.
15  Ten   pat.   P.13;   Lietuvos   TSR   istorijos   5altiniai    (toliau-LIS).   V.,1958.

T.  3.  P.  90-91.
16  MACB   RS.   F.    165.   8.    152,    153,    156    (bylose   yra   rankra3tiniai   Organiza-
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muojantys   i   atskira   partija),   krik§€ionys   demokratai,1iaudininkai:
ir   socialdemokratai.   Ta6iau   koki   nuosekluma   partiniu   pozitiriu   pa-
stebeti   sunku.   Kiekvienas   deste   savo   nuomone,   kartais   visai   prie-
§inga  anks€iau  kalbejusiam  tos  pa€ios  partijos  nariui.

Visi   kalbejusieji   atmete  artimus   Lietuvos   santykius   s`u   Lenkija.
Valdzios   siekusi   lietuviu  inteligentija   suprato,   kad   bnsimojoje   len-
kt2   burzuazijos   vadovaujamoje   valstybeje   ji   jokiu   teisiu   negaus,,
kad   lietuving  tautos   laukia   tas   pats   procesas,   kuris   buvo   prasidejes
jau  senojoje  Lenkijos-Lietuvos  valstybeje,  t.  y.   sulenkejimas  ir  is-
nykimas.   Dali   delegatu  veike  Rusijos  Vasario   revoliucija   ir  jos   pa-
skelbti   demokratiniai   lozungai.   Pazangesnii!   partiju   atstovai,   tarp`
ju  ir  kun.  M.  Reinys,  pasisake  uZ  „dejimasi"  su  demokratine  Rusij.a.
0   Vokietijos   okupacine   politika   ir   jos    suinteresuotumas   Lietuvlu.
Tarybos   sudarymu   gasdino   lietuviu   inteligentijos   atstovus.   „Tauti-
niu   Zvilgsniu   didesnis   pavojus   detis   su   Vokietija,-kalbejo   kun.
M.   Reinys,-kaip   su   Rusija.   Demokratinis   judejimas   laiduoia   t.au-
toms  laisve,  taigi  ir  mtisu  nepriklausomybe   [. . .I   Lietuviu  klausima
Taikos  Konf [erencijoje]   iskelti  gali  Vokietija  savo  i§rokavimais.  Nu-
sileisti    del    Lietuvos    nepriklausomybes    obalsio    jokiu    btidu    riega--
lima"  17.

Ta€iau   alternatyvos   nebuvo.   Tuo   metu   Rusija   nepajege   tiesio--
giai  veikti   Lietuvos   gyvenimo,   o  Vokietijos   politikai,   savo   interesu
skatinami,   1eido   susaukti   ir   parengti   Lietuviu   konferencija.   Del   toi
i§   Organizacinio   komiteto   posedzit!   protokolt!   matyti,   kad   1917   in.
vasar?,   rugpjti6io   pradzioje,   1ietuviu   inteligentija   tikejosi   daugiau_
laimeti   is   vokie€iu,   ir   ju   viltys   del'`nepriklausomos   Lietuvos   vals-
tybes  ateities  buvo  Sviesesnes  negu  rugsejo  antrojoje  puseje  ivyku--
sioje   Lietuving   konferencijoje.   Nors   ir   per   Organizacinio   komitetoi
pasitarimus   buvo   suprasta   padetis   ir   pareiksta   nuomoniu,   jog   vo-
kie€iams   reikalingas   tik   popierius,   kad   „nei   franctizai,   nei   anglai
mumis    neuzsiima.    I§plaukti    i   vir§u    tik    per    neken6iam?    vokieti
galesime"  ]8.  Be  to,  tiketa   nepalankia  vokie€iams  karo   baigtimi.  To-
del   po   ilgu   svarstymu   Organizacinio   komiteto   posedziuose   ir   Lie-
tuviu   konferencijoje,   po   derinimt!   su   vietos   vokie€iu   administracija
buvo   priimta   dvieju   dalit!   rezoliucija.   Pirmojoje   deklaruotas   reika-
1ingumas   sukurti   „nepriklausoma   demokratiskai   sutvarkyta"   etno-
grafine   Lietuvos   valstybe,   kurios   valdyma   galutinai   turi   nustatyti
su§auktas   Steigiamasis   seimas.  Antrojoje   dalyje   sakoma,   kad   jeigu_
Vokietija    palaikys   dar   iki   Taikos   konferencijos    Lietuvos    siekima
gauti   nepriklausomybe,   tai   „Lietuvos   Konferencija,   turedama   ome--
nyje,  jog  Lietuvos  interesai  yra  normalinese  taikos  s?1ygose  pasvire
ne  tiek  i  rytus   ir  ne  tiek  i   pietus,  kiek  vakarus,   pripazista   galimu
sueiti   btisimajai   Lietuvos   valstybei,   nepakenkiant   savitam   j.os   ple~

____

17  Lietuviu   konferencijos    1917   in.    rugsejo    18-22    d.    posedziu    protokolai    /
Spausdintas  egz.   Be  vietos  ir  datos.   L.  7.

18  0rganizacinio   komiteto   Lietuviu   suvaziavimui   susaukti   posedziu,    ivykusiu_
1917   in.   rugpjti6io   1-4   d.,   protokolai.  A.   Povyliaus   kalba   //   MACB   RS.   F.   165..
8.   157.   L.   27.
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tojimus  i  tarn  tikrus,  dar  nustatytinus  santykius  su  Vokietija"  [9
Lietuviu  konferencijoje  sudarytai  Lietuvos  Tarybai  arba  tuo. me-

tu  kartais  vadinamai  Tautos  Tarybai  buvo  keliamas  uzdavinys  „at-
stovauti   visus   mtisu   politikinius   ir   lnedziaginius   reikalus;   sutverti
vietose   savo   organus,   kurie   btitu   valdzios   akimis   ir   jos   ginamoji
ranka.   Tarybos   speka   jos   atsparoje  pries  okupacijos   valdzios   pasi-
ryzimus.   Visu   reikalng   ir   darbng   aprepti   negalime,   reikia   tik   i§skirti
kai  kurie  darbai:  apsaugojimas  kra§to  turto,  iiukentejusiuju  del  karo
aprtipinimas,   teises   reikaltf   suorganizavimas" 20.   Kaip   matyti   i§   ci-
tuotos   J.   Vileisio   kalbos   Lietuving   konferencijoje,   1ietuving   atstovai,
`suktire  Taryb?,  tikejosi  i§  vokie6it2  valdzios  perimti  kai  kurias  vidaus
valdymo   funkcijas.   Tarn   tikslui   dar   per   konferencija   sudaryta   I,ie-
tuvos  Tarybos  Skundu  komisija.  Jau  tuo  metu  ji  eme  rinkti  atstovu
skundus   del   vokie€iu  okupacines   valdzios   savavaliavimo   ir  Ziauru-
mu  Lietuvoje2£.  Ta6iau  pagal  vokie6iLf  centro  ir  okupacines  valdzios
planus   Lietuvos   Tarybai   buvo   skiriamas   kitas   uzdavinys,   ir  ji   ne-
trukus  turejo tuo  isitikinti.

Keisti   santykius   su   okupuotq   kra§tng   gyventojais   vokie6ing   val-
dzi?   verte  pasunkejusi   padetis   fronte  ir  valstybes  viduje.   Lemiam?
itak?   tan   turejo   Didzioji   Spalio   socialistine   revoliucija   Rusijoje,
1917   in.   spalio   pabaigoje   Tarybines   vyriausybes   priimtas   Taikos
dekretas   ir  sitilymai  pradeti   derybas   del  taikos   sudarymo  Antantes
ir   su   ja   kariaujan6ioms   §alims.   Del   tt!   ivykiu   Vokietijoje,   Austri-
joje-Vengrijoje   ir   kitose   Salyse   kilo   masiniai   revoliuciniai   darbi-
ninku   streikai   ir   demonstracijos,   sustiprejo   taikos   §alininku   jude-
jimas.  Vyko  nesutarimai  valdzios  vir§tinese.  Vokietijos  valdyme  vis
labiau  rei§kesi  militarines   grupuotes,  vadovaujamos   P.   Hindenbur-
go  ir  E.  Liudendorfo.

Nesulaukusi  Antantes   §aling  atsakymo   del   karo  nutraukimo,   Ta-
rybine  vyriausybe   lapkri6io   20   (gruodzio   2   d.)    Breste  pradejo   se-
paratines  derybas  su Vokietija,  Austrija-Vengrija,  Bulgarija  ir  Tur-
kija.   1§  pradziu  buvo  sudarytos  28   dienu  paliaubos,   susitarus,   kad
jos  truks  iki  to  laiko,  kol  kuri   i§  susitarian€iu  §alit!  jas  denonsuos,
pries  7  dienas  perspejusi  kite  §ali.  Po  savaites  nuo  paliaubu  paskel-
bimo,   gruodzio   9(22)    d.,   Breste   pradeta   svarstyti   taikos   sutarties
sudarymo  s?1ygas.   Tarybine  vyriausybe  reikalavo:   jega   neprijungti
per  kara  uzgrobtu  teritoriji!;   atkurti   savaranki§kuma   tnt  tautu,   ku-
rios  ji  buvo  praradusios  per  kar?;  nacionalinems  grupems,  iki  karo
nesinaudojusioms  politiniu  savaranki§kumu,  1eisti  laisvai  referendu-
mo  btidu  apsispresti  del  savo  priklausymo  vienai  ar  kitai  valstybei
arba   del   valstybinio   savarankiskumo;   referendumas   turi   btiti   vyk-
domas   laisvai   balsuojant   ne  tik  tos   teritorijos   gyventojams,   bet   ir
---- i3-ITEil=iu   konferencijos   1917   in.   rugs6jo   18-22   d.   posedziu   protokolai   //

Ten   pat.   L.   14.
20  Ten  pat.   L.   19-20.
2]   1918   in.    Iapkri6io   26    d.    Skundu   `komisijos   ra5tas   valstybes   tarybos    pre-

zidiumui   apie   komisijos   veikl?   //   MACB   RS.   F.   225.   8.    1087.   L.    1-2;    Infor-
macija   apie   Skundu   komisij?   //   Darbo   balsas.    1918   in.   balandzio   25   d.   Nr.    18.
P.   12.
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emigrantams   bei   pabegeliams;   tose   teritorijose,   kur   gy.vena   daug
mazu  naciju,  leidziama  joms  visoms  tureti  kulttirini-nacionalini  sa-
varanki§kuma   ir   pagal   galimybe   administracine   autonomij?;   stip-
rios   tautos   negali   engti   silpnesniuju,   taip   pat   isnaudoti   ju   ekono-
minemis  priemonemis  karo  tikslams  ii`  t.  t.

Vokie6iu  delegacija   Bresto  taikos   derybose  ultimatyviai   reikala-
vo  i§  Rusijos  apie  150 000  km2  teritorijos.

Pradeje   taikos   derybas   Breste,   kaizerine   vyriausybe   ir   militari-
niai   Vokietijos   sluoksniai   emesi   aktyviau   spresti   okupuotu   krastu
likim?.  Lenkijos  reikalus  leme  pazadeta  jai  nepriklausomybe  ir  Zeng.-
ti   pirmieji   Zingsniai   ta   kryptimi.   Kur§o  vokie€iai   ir   suvokieteje   ba.-
ronai   dar   1917   in.   rugsejo   men.,   vokie€iif   vyriausybes   spaudziami,,
prieme   nutarima   del   sajungos   su   Vokietija.   0   Lietuviu   konferen-
cijoje  rugsejo   18~-22   d.  tas  klausimas  buvo   diskusiju  objektas,   su-
formuluotas  nutarimas  miglotas  ir  neaiskus.  Todel,  prasidejus  Bres-
to  taikos   deryboms,  vokie€iu  delegacijai   reikejo   gauti   Lietuvos   Ta-
rybos    dokumenta,    kad    Lietuva    apsisprende    likti    s?jung.oje.   s.u.
Vokietija.  Vokietijos  centro  valdzia  ir  Ober  Osto  administracija  eme-
si  priemoniL2  tureti  toki  dokumenta.

Lietuvos  Tarybos   delegacija,  kuria   sudare  A.   Smetona,  J.   Sau-
lys,  S.  Kairys,  kunigai  J.  Staugaitis,  A.  Petrulis,  J.  Ma€iulis-Mairo-
nis,   K.   01§auskas,   1917  in.   1apkri€io  2-10  d.   dalyvavo   Berne   Lie-
tuviu   konferencijoje,   su§auktoje   tuo   tikslu,   kad   emigracijoje   gy-
venantys   lietuviai   pripazintu   Vilniuje   sudaryta    Lietuvos   Taryba..
Berno   lietuvit!   konferencijos   rezoliucijoje   nutarta   orientuotis   i  Vo--
kietija  ir  siekti  i§  jos  gauti  dar  iki  karo  pabaigos  ir  taikos  sudary-
mo   „nepriklausomos   Lietuvos   valstybes   akt?" 22.   Tokio   turinio   n.u-
tarimas   buvo   priimtas,   Berno   konferencijos   dalyvius   pasiekus   plr-
mosioms   Zinioms   apie   Spalio   revoliucij?   Rusijoje   ir,   kita   vertus,.
spaudziant  Vokietijai.

Grizdami  i§   Sveicarijos,  A.   Smetona,   S.   Kairys  ir  J.   SaTlys   su-
stojo  Berlyne.  Jie  eme  ieskoti  galimybiu  uzmegzti  glaudesnius  san-
tykius   su   reichstago   partijomis,   t.   y.   su   Kataliku   centro   partijos
vadovais  ir  socialdemokratu  partija.  Lietuvos  Tarybos  atstovai  skun-
desi   tu   partiju   lyderiams   okupacines   administracijos   valdymo   sis-
tema.  Be  to,  E.   Liudendorl.ui  iteike  „Pro  inemoria",  kur  i§deste  sa-
vo   nusiskundimus   ir  prase   Lietuvos   Tarybai   duoti   Lietuvoje   kokio.
nors  darbo,  tinkam?  buta,  ijungti  ja  i  krast,o  valdymo  sistem?,  oku-
Pacing  valdzi?   I,ietuvoje   pakeisti   vokie€iL!   civiiine  valdzia   ir   pan.23
Lietuviu   audiencija   pas   E.   Liudendorfa   ivyko   lapkricio   26   d.,   kai_
Tarybine  vyriausybe  pasitlle,  Vokietijai  pradeti  taikos  derybas,  ir  del
to  E.  Liudendorf as  palankiai  sutiko  Lietuvos  Tarybos  atstovus,  ne.s
Vokietijai   derybose   reikejo   remtis   uzgrobtu   teritoriju   laisvo   apsl-
sprendimo  principu.

Tarybines   vyriausybes   pateiktu.   taikos   salygu  veikiama   vokie6iL;
r=====- I-- +

22  8 a r t u S k a    V.   Lietuvos   nepriklausomybes  kryziaus  keliai.   P.   163.
23  Pro   memoria.   Spausdintas   nuora§as   vokie6iu   k.   //   Lietuvos   TSR   centrinis,

valstybinis   archyvas   (toliau-LTSR  CVA).   F.1014.  Ap.1.   8.12.   L.1-3.
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imperialistine  politik?  naujas  Vokietijos   kancleris  G.   Hertlingas  i5-
sake   reichstage.   Daugumos   partiju   palaikomas   jis   dekla.ravo,   kad
Vokietija   pripazista   Lenkijai,   Lietuvai,   Kursui   te!se   apslspresti   i.r
tu   kra§tng   ateiti   tvarkyti   taip,   kaip   tai   atitiktu   ju   kulttlros    lyg!.
Berlyne  buvusi  Tarybos   delegacija   1917  in.   gruodzio   1   d.  buvo  Pa-
kviesta   pas   kancleri   G.   Hertlinga,   jr   ten    su    Vokietijos    uzsienlo
reikali!   ministerija   buvo   sudarytas   .prelin?inarinis    susitarimas   del
btlsimos  Lietuvos  savaranki§kumo  sajungoje  su  Vokietija 24.  Zodziu,
aptartas   btisimasis   gruodzio   11    d.   aktas,   kuri   parvykusi   Lietuvos
Tarybos  delegacija  turejo  priimti  savo  vardu.

Grizusi   Tarybos   naring   delegacija   posedziuose   megino   papildyti
is   Vokietijos   parsivezt?   dokument?.   Prie   vokie€iu   pateikto   nutari-
mo  lietuviu  politikos  veikejai  prira§e  tai,  kad  I?aujai  kuriamos  vals-
tybes  forma  nustatys  i§rinktas  Steigiamasis  seimas  ir  kad  valstybes
sostine  bus  Vilnius 25.  Nauj?ji  dokumenta  Tarybos  delegacija,  kuria
sudare  A.   Smetona,   S.   Kairys,  V.  Mironas,  J.   Saulys,   P.   Klirnas   i.r
J.   Staugaitis,   gruodzio   8-9   d.   aptare   su   Vokietijos   uzsienio   rel-
kalu  ministerijos  ir  kanclerio  atstovu  F.   Lesneriu  ir  gruodzio   10  d.
galutinai   suderino.   Vokie€iai   ismete   is   jo   tekst?   apie   Steigiam?j!
seima   ir   paliko   tik   apie   sostine.   Grize   i5   Kauno   Tarybos   nariai
1917   in.   gruod£,io   11   d.   savo   vardu   paskelbe   nutarirn?,   kuris   isto-
rineje  literattlroje  Zinomas  gruodzio  11  d.  aktu.  Tame  dokumente  yra
du  punktai.  Pirmajame  rasoma:  „Lietuvos  krasto  Taryba   I. . .I   skel-
bia  nepriklausomos  Lietuvos  valstybes  atktlrim?. su.  sostine  Vilniuje
ir  visu  jos  valstybiniu  rysiu,  kuriuos  ji  yra  turejusi  su  kitomis  tau-
tomis,   nutraukima".   Reikia   suprasti,   jog   nutraukiami   iki   tol   buve
Lietuvos   ry§iai   su   Rusija   ir   su   Lenkija.   Antraj.ame   Sio   pareiskimo
punkte  pazymeta,   kad,   „kurdama   §ia   valstybe   ii.   siekdamq   apginti
jos   interesus   taikos   derybose,   pra§o  Vokietijos   apsaugos   ir   pagal-
bos.   Turedama   galvoje   gyvybinius   Lietuvos   interesus,   kurie   reika-
1auja   greito   nuolatiniu   ir   glaudzing   santykiu   su  Vokietija   uzmezgi-
mo,   Kra§to   taryba   stoja   uZ   Lietuvos   yal9tybes   amzinus,   tvirtus,
sajunginius   ry§ius   su  Vokietija,  kurie   p!rmiausiai   turetu   pasireik§ti
karine  konvencija,   susisiekimo   konvencija,   muitng   ir  valiutos   bend-
rumu" 26.

Sio    Lietuvos    Tarybos    dokumento    reikejo   kaizerinei   Vokietijai1              1                         1           1       .  .      T|`._i:I-AI-|I+ , \,| ,--- J  _ __       _

9  d.  prasidejusiose  Bresto  taikos   derybose,  kad  ji  RusijosI-.   .     I  ..                 _i  _.__LL_      T   :+`+ilirn)dzio   9   d.   PrasldejusIOse   t5resto   taiKus   ut:iyljuDc,vnau   ji   i`uuLjvu

gacijai  galetu  irodyti,  jog  per  kar?  Vokietijos  uzgrobta  LietuvaT     .    .I..              1          1       ___1_:_X:_:       _"+,`:1,A      ;ri{       lla_
I-i-kt-i` -s'u` V°okietija`   kad   voki-e€iai   suteike   jai   ne-t..I,yra   -apsisprendusi   likti   Su   Vokletlja`   KacI   VoKieciq.I    buiciric   jaL   iii-

priklausomybe.   Siuo   pareiskimu   vokie6iu   delegacija   naudojosi   tai-
kos   derybose.   Ta€iau   Tarybu   Rusijos   delegacijos   vadovas   L.   Troc-
kis   irodinejo,  jog  kra5tas  yra  vokie€ing  kariuomenes   okupuotas   ir  jo
atstovai  tokioinis  s?lygomis  negali  laisvai   priimti  jokio  dokumento.
Be  to,  Lietuvos  Taryba  atstovauja  ne  visai  lietuving  tautai.--I_

24   K 1 i in a s    P.   Lietuvos  valstybes   ktirinlas.  .  .   P.   18.
25  Lietuvos   Tarybos   Ill   sesijos   4   posedzio,   ivykusio    1917   ni.    gruodzio   6   d.,

protokolas  //  LTSR  CVA.  F.   1014.  Ap.   I.  8.   14.   L.  28.
26  L|S.  T.  3.  P.  92-93.
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Tada  vokie6iu.vadovybe  pasitile  Lietuvos  Tarybai  parengti  Bres-
to   deryboms   nauj?   dokument?,   i§   esmes   du   dokumentus:   vien?-
Vokietijos   delegacijai   taikos   derybose,   kit? -vokie€iu   vyriausybei.
Deryboqus   su   Tarybu   Rusijos  vyriausybe  turejo   btiti   parengtas   do-
kumentas,  kuriarne  nieko  nebtitu  uzsimenama  apie  ry5ius  su  Vokie-
tija,   o   ra§oma   tik   apie   savaranki5kos   ir   nepriklausomos   Lietuvos
valstybes   atktirima.  Vokie6iq   valdziai   skirtame   dokumente,   atvirk§-
€iai,   turejo   btiti   akcentuojami   amzini   ir   tvirti   ry§iai   su   Vokietija.

I§kilus  tarn  reikalui,   Lietuvos   Taryboje  prasidejo   kairit!ju   ir  de-
Sinil!jng    grupuo€ing    nesutarimai    del    naujng    teksti2.    Be    to,    Tarybos
veikejai   pra5e   vokie€ing   okupaF.ine   administracij?   pasiqsti   i   Bresto
taikos  konferencij?  jng   delegaclj?,  kuria   sudarytu   S.   Kairys,   P.   Kli-
mas  ir  J.  Vilei5is.  Vokie6iai  i  tai  jokio  atsakymo  nedave.  Nauja  Ta-
rybos   dokument?,   reikaling?   vokie€ing   delegacijai,   Lietuvos   Taryba
svarste  ketvirtojoje  ir  penktojoje  sesijose.   1918  in.   sausio  8  d.  buvo
nutartq  Tarybu  Rusijos  delegatams  Breste  notifikuoti  gruodzio  11   d.
akto  pirm?j?   dali27.1§  vokie6ing  valdzios  uZ  tai   buvo   numatyta   ref-
kalauti   duoti   Tarybai   teisiu  kra§to  valdyme,   leisti  jai   sukurti   savo
ministerijas,   sudaryti   lietuving   milicija,   atitraukti   is   kra§to   vokie€ing
kariuomene,   pripazinti   Lietuvos   savaraiikiskum?,   sulaikyti   rekvizi-
cijas:   arkliu   ir  mokes6iu   emima,   mi§ko   kii.tim?28.   Kite   dien?   ivyko
Tarybos  nariu  posedis  su  vokie€iu  okupacines  administracijos  atsto-
vais.  Jame  buvo  svarstomas  naujai  pateiklas  aktas  ir  jau  mineti  Ta-
rybos   reikalavimai 29.   Posedyje   didele   kalb?   pasake   vokie6ing   civili-
nes  valdzios  vir§inink.as  baronas  V.  Falkenhauzenas.  Vyriausiojo  Ry-

i¥stkoavr;b;.ad#u¥3#Jk[asdpavsovke££ekj]PL£°#dyzb}%k€££spadv::°Sk£:££tu]¥i#otar::S
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metas,   rtipinosi   kra§to   gerove:   leido   su§aukti   Lietuving  konferencij?,
ikurti   Lietuvos   Taryb?,   su   kuria   tariasi   svarbiais   kra5to   tvarkymo
reikalais.   Vokie6ing   kariuomene   isvadavo   Lietuvos   Zeme,   saugo   jos
sienas.   Siuo  metu  vyksta   taikos   derybos,   kurios   „jei   Dievas   nores,
uzbaigs  prie§o  mums  numest?ji  kara".  Ta6iau  ateitis  neai§ki,  ir  jos
lem€iai    itakos    gali    tureti    lietuviH    nusistatymas3°.    Taigi    vokie6ing
atstovas  Taryboje  reikalavo   grei6iau  parengti  Bresto  deryboms   rei-
kaling?   dokument?,   notifikuojant   gruodzio   11   d.   nutarimo   pirm?j?
dali.  Vietos   gyventojams   paveikti,   kad   jie,   i§girde   apie   naujus   do-
kumentus,   neatsimestu   nuo   Tarybos   itakos,   sausio   8   d.   posedyje
buvo  p?rengtas  dokumentas-atsi5aukjmas.  Jame  nurodoma,  jog  pra-
sidejusios  Bresto  taikos  derybos  leidzia  tiketis  geresniu.  salygu  lais-

y.am   politiniam,   kulttiriniam   ir   socialiniam   pletojimuisi,   teikia   vil-clu,   kad   pazadetas   Rusijos   ir   Vokietijos   tautng   apsisprendimo    lo-t-
27  Lietuvos   Tarybos   IV  sesijos   2   posedzio,   ivykusio   1918   ni.   sausio   8   d.,   Pro-

tokolas  //   LTSR   CVA.   F.  .|014.  Ap.   1.   8.   14.   L.   49,   50,   52,   53;   Lietuvos   Tarybos
1918  in.  sausio  9  d.  IV  sesijos  4  posedzio  protokolas  //  8.  22.  L.  36.

28  Tie  patys  dokumentai  //  Ten  pat.  8.   14.  L.  49;  8.  22.  L.  36.
29  Tas  pats  dokumentas  //  Ten  pat.  8.   14.  L.  62-63.
30  V.   Falkenhauzeno   kalba   Lietuvos   Taryboje   //   Lietuvos    aidas.    1918.    Sau.
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zungas   palankus   lietuviams,   ir   del   to   reikia   pripazinti   ir  palaikyti
1917   in.   rugsejo   18-22   d.   Lietuving  konferencijos   nutai.ima31.

Tarybos   atstovng   derybos   sd   vokie€iq   vietos   administra.¢ija   uZ-
truko.   15   Tarybos   joms   buvo   sudaryta   5   £moning   delegaci]a,   kuri
sausio   viduryje   ir   antrojoje   puseje   derejosi   su   vokie€iu   valdzios
atstovais.   Pasitarimai   vyko   dalyvaujant  Vokietijos   uzsienio   reikalq
ministerijos   atstovui.   Vokie€iai   daug   kalbejo   apie   Lietqu.vos   sava-
rankiskumo   pripazinima,   ta€iau   Lietuvos   Tarybai   nenorejo   suteikti
ir  nezadejo  jokiu  valdzios  i.unkciju 32.

Lietuvos  Tarybos  V   sesijos   pirmajame  posedyje,  kuris   susirinko
1918  in.   sausio   26   d.,   buvo   numatyta   priimti   galutinai   suredaguo-
tus   tekstus   Tarybu   Rusijos   delegacijai   Bresto   taikos   derybose   ir
Vokietijai.   Tarybu   Rusijai   skirtame  tekste   nurodoma,   kad   Lietuva,
isejusi  is  „Rusijos  valstybes  sastato,  laiko  save  Fepriklausoma  vals-
tybe",  o  Vokietijai  numatytame  iteikti  tekste  pr.asoma  „jos. apsaugos
ir  pagalbos"   kuriant   nepriklausom?  yalstybe   ir   akcentuojama,   kad
tarn   igyvendinti   reikia   glaudzing   su   ja   konvencijng.   Zodziu,   tai   tas
pats   gruodzio   11   d.  aktas,  tik  kitaip   suredaguotas.   Siuos   dokumen-
tus  buvo  numatyta  paskelbti  vasario  1  diena 33.

Pries  §iu.  dokumentu  priemima  Lietuvos  Taryboje,  kaip  ir  sausio
8  d.,  pasisake vadinamoji  kairiuju  opozicija.  Socialdemokratai  M. Bir-
Zi§ka,   S.    Kairys,   J.   Vilei5is   ir   S.   Narutavi€ius   pareiske   pasisaka
pries  konvencijas   su  Vokietija   ir  isein?   is  Tar.ybos.   Kite   dien?  Ta-
rybos   posedyje  vel   buvo  svarstomas  tas  klauslmasv,  nes   naujq  aktng
priemim?   sukomplikavo  kairiqjq   isejimas.   Be  to,   is  vokie€ing.gautas
R.   Nadolnio   pasira§ytas   ra§tas,   kad   Vokietija   sutinkanti   prlpazinti
Lietuvos  nepriklausomybe  gruodzio   11   d.   akto  pagrindu34.  Tarybos
dauguma   buvo   linkusi  vokie€iams   pateikti  rastus,   bet   salisio  28   d.
mineti   4   Tarybos   nariai   atsiunte   atskirus   pareiskimus.  ir   bendra
parei5kim?,  kuriuose  nurode,  kad  Lietuvos  ateities  klausim?  spresti
ir  parei5kimus   del   to   daryti   gali   tik   demokratiskai   visq   gyventojq
i§rinktas   Steigiamasis   seimas.   Vokietija   nepripazista   Lietuvos   ne-
priklausomybes,  ir  del  to  nera  reikalo  tai  deklaruoti 35.  Tarybos  san-
tykiai  tapo  itempti.  Deryboms   su  i5ejusiais   is  jos  nariais  vesti   bu-
vo  sudaryta  net  speciali  komisija,  kuriai  priklause  P.  Klimas,  J.  Sau.
Iys   ir   J.   Vailokaitis36.   Nespausdintuose   atsiminimuose   P..   Klimas
ra§o,  jog  jis  ypa6  aktyviai  veike,  kad   sugrazintu  kairiuosius   i  Ta-
ryba,  taip  pat  rengiant  vasario  16  d.  akta 37.

Rengti  nauja  dokumenta  sutrukde  tai,  kad   1918  in.  vasario   10  d.
del  L.  Trockio,  tarybines  delegacijos  vadovo,  politikos  nutrtlko  Bres-

31   Lietuvos   Tarybos    1918   in.   sausio   9   d.    IV   sesijos   posedzio   protokolo   me-
r-I-
dz±ag2az/r(  LLTest:v:SVA+a:-;bLo°sL4;a%g].oL.]rB.v2a3.ai:6 soinenesio    protokolus    //    Ten    pat.

8.    14.
33  Ten  pat.  L.  68~70.
34   Ten   pat.   L.   74.
35  Ten  pat.  8.  22.  L.  40,  41,  44~44a;   8.  24.  L.  80-84.
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to  taikos  derybos.  Vokie6iu  kariuomene  pradejo  pulti  jauna  TarybL!
respublik?,   uzeme   dideles   naujas   teritorijas.   Toliau   vokie6iams   ne-
bereikejo   okupuotos   Lietuvos   likimo   dangstyti   demokratijos,   apsi-
sprendimo  ir  nepriklausomybes   lozungais.  Jie  nutrauke  ir  visas   de-
rybas  bei  pasitarimus  su  Lietuvos  Taryba.

Lietuvos   Taryba   pateko   i   sunki?   padeti.   Ilgai   svarstytas   Lietu-
vos  savqranki5kumo  ir  nepriklausomybes  reikalas,  be  to,  pla6iai  per
spaud?  ir  atskirais  atsi§aukimais  ta  ideja  suzaveti  kra§to  gyventojai
atsidtire  sunkioje  btikleje.   Reikejo  gelbeti   padeti   ir  siekiam?   ideal?,
ne   tik   i§1aikyti,   bet   ir   keiti   savo   autoritet?.   0   pati   Taryba   buvo
nevieninga  ir.  nesutare  del  Lietuvos  ateities.  Vyko  gin6ai  ne  tik  tarp
atskiru   gruplt2,   bet   ir   tarp   vienos   grupuotes   asmeni!.   Kairiesiems
suslgrazinti  sudaryta  komisija,  demokratinis  nepartinis  centras,  sie-
k6  sutaikyti  visus  ir  rasti  visiems  priimtin?  formuluote  del  Lietuvos
ateiti?s.  Lietuvos  Tarybos  VI  sesijos  septintajame  posedyje  (1918 in.
vasario   15  d.),   kuriam   pirmininkavo  A.   Smetona,   buvo   svarstomos
derybi!   su   kairiaisiais   komisijos    i§vados.    Socialdemokratai    sutiko
grizti   i   Taryb?,   jeigu   bus   priimtas   jng   pasitilyto   turinio   tekstas   del
Lietuvos   nepriklaus.omybes:   „Lietuvos   Taryba   savo   posedyje   vasa-
rio   15  d.1918  in..vienbalsiai  nutare  kreiptis  i  Rusijos,  Vokietijos   ir
kitl!  valstybiu  vyrlausybes  §iuo  parei§kimu.

Lietuvos   Taryba,  kaipo  vienintele,   remdamos   pripazintaja   tautl!
ap.sisprendimo  teise  ir  lietuviu  Vilniaus  konferencijos  nutarimu  rug-
sejo   18-23   d.   1917   metais,    skelbia   atstatanti   nepriklausoma   de-
mokratiniais  pamatais  sutvarkyt?   Lietuvos  valstybe  su  sostine  Vil`
niuje  ir  t?  valstybe  atskirianti  nuo  visu  valstybiniu  ry§iu,  kurie  yra
buve   su   kitomis   tautomis.   Drauge   Lietuvos   Taryba   parei§kia,   kad
Lietuvos  valstybes  pamatus  ir  jos  santykius  su  kitomis  valstybemis
privalo   galutinai   nustatyti   kiek   galima   grei6iau   i§rinktas   Steigia-
masis  Seimas,  demokratiniu  btidu  visq  gyventoju  i§rinktas.

Lietuvgs   Taryba,   pareik§dama   apie   tai   ...............   vyriau-

Sybei,  9re.So  pripazinti  nepriklausomos  Lietuvos  valstybe" 38.  Ba|suo-
jant  uz   si?   formuluote,  V.  Mironas,  A.   Petrulis   ir  A.   Smetona   su-
silaike.   Toliau   buvo   svarstoma,   ar   visus   Tarybos   narius   kviesti   i
kitos  dienos  pos6di.  Tarybos  dauguma  pasisake  uZ  visi!,  t.  y.  ir  mi-
neto  ketverto,  kvietim?  i  posedi.  Tada  A.  Smetona  atsisake  Tarybos
pirmininko  pareigu,  V.  Mironas -vicepirmininko,  o  J.  Saulys -sek-
retoriaus,  nes   socialdemokratu  atstovai   pasisake  pries  A.   Smetonos
pirmininkavima  Lietuvos  Taryboje.  Norint  islaikyti  viening?  Taryba,
P.    Klimui   pasitilius,   J.    Basanavi€ius,   kaip    vyriausias,   papra§ytas
uzimti  pirmininko  viet?.  J.  Basanavi6ius  sutiko  pirmininkauti 39.  Taip
jis,  nebtidamas  Tarybos  pirmininku,  tapo  istorinio  Lietuvos  Tarybos
posedzio  pirmininku.

Lietuvos   Tarybos   VI   sesijos   a§tuntasis   posedis,   kaip   atsimini-
muose   ra§o  vienas   i§   Lietuvos   Tarybos   sekretoriu   P.   Dogelis,   pra-
sidejo   Lietuviu   mokslo   draugijos   patalpose,   kur   dirbo  J.   Basanavi-

38  LTSR  CVA.  F.   1014.  Ap.   I.   8.   22.   L.   43-43a.
39  Ten  pat.   L.  43a.
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€ius.  Bet  ten  buvo  labai  Salta,  ir  visi  persikele  i  Lietuviu  komiteto
nukentejusiems   del   karo   §elpti   buta   Didziojoje   gatveje   Nr.   3040.
Socialdemokratai   i§   pradziu   paaiskino   isejimo   i§   Lietuvos   Tarybos
motyvus.  Jie  sitlle  su§aukti   nauja  k,onferencij?,  kuri   isrinktq  nauja
lietuviu   atstovybe   ir   parengtu   Steigiamojo   seimo   rinkimus.   Toliau
buvo   svarstomas, to   posedzio   klausimas ~ Lietuvos   nepriklausomy-
bes   paskelbimas4].   Priimtas   trumpas   tekstas,   kuriame   pazymima:
„Lietuvos   Taryba,   kaipo   vienintele   lietuviu   tautos   atstovybe,   rem-
damasi   pripazint?ja   tautng   apsisprendimo  teise   ir   Lietuviu  Vilniaus
konferencijos   nutarimu   rugsejo   18-23   d.1917   metais,.skelbia
atstatanti     nepriklausoma,     demokratiniais      pa-
matais   sutvarkyta   Lietuvos   valstybe   su   sostine
Vilniuj e    ir  t?   valstybe   atskirianti   nuo   visu   valstybiniu   ry§iu,
kurie  yra   buve  su  kitomis  tautomis".   Drauge  Lietuvos   Taryba   pq-
rei§ke,  kad  Lietuvos  valstybes  pamatus   ir  jos  santykius  su  kitomis,
valstybemis  privalo  galutinai  nustatyti  kiek  galima. grei€iau  su§auk-
tas   Steigiamasis   seimas,   demokratiniu   btidu  visu  jos   gyventoju   i§-
rinktas42.   Nutarima   pasirase   visi   20   Lietuvos   Tarybos   nariu.   Sis
aktas  vel  suvienijo  Taryba.  Tame  pa€iame  posedyje  buvo  perrinktas
Tarybos  prezidiumas.  A.   Smetona  Tarybos  na.riu  .balsu  dauguma -
13  i§  20 -i§rinktas  pirmininku,  J.  Saulys --vicepirmininku,  J. Stau-
gaitis -antruoju  vicepirmininku,  J.   Sernas-sekretoriumi.   P.   Kli-
mas  tu  Pareigu  atsisake 43.

Apie  Lietuvos  Taryba  susispietusi   lietuviu  inteligentija  .§iuo   do-
kumentu  sieke  sustiprinti  savo  autoriteta  lietuviu  visuomenes  akyse,
igyti  kokia  itaka  ir valdzia  kraste.

Vasario   16  d.  aktas  nebuvo  visi§kai  savavaliskas  Lietuvos  Tary-
bos   dokumentas.   Ji   derino   su   kai   kuriais   Vokietijos   militarinems
jegoms   opozici§kai   nusiteikusiais    Kataliku   cen!ro    partijos   ir   so-
cialdemokratu   veikejais.   Tas   dokumentas   per   viena   vokie€iu   kari-
ninka   is  laikras€io   „Zeitung  der  X  Armee"   buvo   perduotas  Vokie-
tijos   parlamento   partijoms,   o   'is   ten   pateko   i   Vokietijos   spauda.
Vokie€iu   spaudoje   pasirode   netgi   anks6iau    (vasario    18   d.)    negu
lietuviu.  Vokietijoje  ji  paskelbe  socialdemokratu  ir  kataliku   spauda.
Lietuvoje  „Lietuvos  aidas"   publikavo  ji  vasario   19  d.,  antradieni,  ir
tai   ne  visas  tos   dienos   tirazas,   nes   vokie€iu   cenztira   susigriebe   ir
neleido  toliau  spausdinti  laikra§5io.  Todel  didesne  tirazo  dalis   i§ejo
su   balta   dame  toje   vietoje.   Laikra§5io   vadovams   pavyko   Si   doku-
menta   i§spausdinti   kitoje  spaustuveje   atskiru   atsi§aukimu   ir   ispla-
tinti Vilniuje  ir  kitose  vietose 44.

40  Dogelis  P.  Per  aspera  ad  astra  //  Zidinys.1938.  Nr.  5~6.  P.  738-741.
T--

41   Lietuvos    Tarybos    1918    in.    vasario    i6    d.    VI    sesijos    8    posedzio    proto-
kolas  //  LTSR  CVA.  F.   1014.  A|).   I.  8.  22.  L.  20--20a.

42  L|S.  T.  3.  P.  94-95.
43  Lietuvos   Tarybos    1918   in.   vasario    }6   d.   VI    sesijos   9    posedzio   protoko-

1as  //  LTSR  CVA.  F.   1014.  Ap.   1.  8.  22.   L.  27.
44  Klimas    P.    Kaizerines    okupacijos   metai    Lietuvoje    (1915~1918    in.)    //

MACB   RS.  F.   191.   8.   12.   L.  37.

53



Ta6iau  Tarybos  veikeju  pastangos  vasario   16  d.  nutarimu  sustip-
rii~iti   savo  itak?  ir  padeti  kra§te  tuo  metu  liko  be  rezultati!.   1918  in.
vasario  22   d.  Vokietijos   diplomatai   prielne   Tarybu   Rusijos   vyriau-
sybes   pasitilym?   atnaujinti  Bresto  taikos   derybas.  Jos  vyko  Tarybng
Rusijos  vyriausybei  sunkesnemis  salygomis,  ir  todel  vokie6iams   ne-
bereikejo   notifikuoti   Tarybu   §alies   delegacijai   apie   lietuvit2   tautos
apsisprendim?.   Dar  vasario   21   d.   Vokietijos   kancleris   prane§e   Ta-
rybos  nariams,  kad  Vokietija  sutinka  pripazinti   Lietuvos  nepriklau-
somybe   gruodzio   11   d.   nutarimo   salygomis45.   I   Berlyna   buvo   pa-
kviesta  Lietuvos  Tarybos  delegacija.

Lietuvos   Tarybos   posedziuose   imta   svarstyti   delegacijos   sudeti
ir  rengti   delegacijai  nurodymus.   Pla6iausiai   tie  klausimai  buvo  ap-
tariami   kovo   20   d.   Tarybos   VII   sesijos   tre6iajame   ir  ketvirtajame

posedziuose.   Po   ilgng   svarstymu   del   delegacijos   nariu.   skai6iaus   ii.
!vairiu  kandidattiru   sitilymo   buvo   nutarta   siusti   3   Zmones,   o   i   de-
1egacija,   toli   grazu   ne   vieningai,   i§rinkti   J.   Saulys,   J.   Staugaitis
ir  J.  Vilei§is.  Tarybos   protokolo  nutarime  pazymeta,   kad  tai   beveik
visu   politining   grupuo6iu   atstovai.   Delegacijai   nurodyta,   kad   vokie-
€iu.centro  valdziai   reikia   „notifikuoti   Lietuvos  nepriklausomybe  va-
sario    16   d.    nutarimu"46.    UZ   Sis    rezoliucija    balsavo    19    Lietuvos
Tarybos   nariu,   susilaike  vienas  A.   Smetona.  Jis,  matyt,   geriau  su-
voke   to   meto   situacij?   ir   suprato   vokie€iu   politikng   siekimus.   Dau-
guma   Tarybos   narit!,   ypa€   M.   Birzi§ka,   S.   Kairys,   J.   Vilei§is     ir
S.   Narutavi6ius,   nesuprato   politiniu   to   meto   galimybilj,   realios   si-
tuacijos.   Jng   idealizma   buvo   galima   praktiskai   igyvendinti   tik   pa-
sikeitus   politinei   situacijai    1918   in.    rudeni.    0   kovo   men.   ivykiai
klostesi  kitaip.

1918   in.   kovo   20   d.   J.   Staugaitis,   J.   Saulys   ir   J.   Vilei§is   i§va-
Zievo   i   Berlyn?47.   Po   triju   dienu,   kovo   23   d.,   Vokietijos   kaizeris
pripazino  Lietuva  gruodzio   11   d.  nutarimu.  Vasario   16  d.  aktas  bu-
vo   atmestas48.   Pripazinimo   kaizeriui   tuo   nietu   reikejo   nuraminti
Vakaru   Europos   diplomatija   ir  visuomene.   P.   Klimas   rage,   kad   uZ
pripazinima   kaizeri§   pareikalavo   i§   Lietuvos   Tarybos,   kad   Lietuva
isipareigott!  prisiimti  dali  Vokietijos  skolu 49.

Lietuvos  inteligentija  suprato,  kad  kaizerio  pripazinimas  tuo  me-
tu  jokio  Lietuvos  savaranki§kumo  nerei§kia,  ta6iau  ji  siejo  viltis   su
ateitimi.  J.   Saulys   1918  in.  kovo  28  d.   „Lietuvos   aido"  vedamajame
straipsnyje   „Nepriklausoma   Lietuvos   valstybe"   rage:   „Nuo   teisinio
iki   faktinio   Lietuvos   nepriklausomybes   stovio   yra   didelis   Zingsnis,
Cia  mes   neprivalome  tureti  joking  iliuziju.  Visas  valstybes   tveriama-
sis  darbas  dar  pries  mus.  Tuo  tarpu  gi  tebeturime  savo  kra§te  oku-
L-i--=T-I-

45   1918  in.  vasario  21   d.   Kanclerio   Hertlingo  ra5tas   Fa]kenhauzenui,   pastarojo

perduotas  Lietuvos  Tarybai  //  MACB  RS.  F.  255.  8.  988.  L.  6.
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::  7%Skf8ta£:.Sosd°kkaitzme:[Potaig{6 Tmer kpoavi6 82.3 I a..  I;5`t32.nuora§as   del   Lietuvos   nepri-
klausomybes   pripazinimo   1917   in.   gruodzio   11   d.   ah-to   s?1ygomis   //   MACB   RS.
F.  255.  8.  988.  L.  4-4a.

49  K I i in a s    P.  Lietuvos  valstybes  ktirimas. . .  P.  27.
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pacijos   valdzi?,   karo   stovi   ir   karo   btitinybes..   Kaip   ilgai   visa   tai
prasites,  dabar  sunku  numatyti.  Todel  kelias  f  nepriklausom?  vals-
tybe  dar  tolimas  ir,  reikia  tiketis,  bus  nelengvas".  IS  citatos  matyti,
kad   lietuviu  to  meto  politikos  veikejai,   susibtire   apie   Lietuvos   Ta-
ryba,   suvoke   padeties   sudetinguma   ir   Tarybos   vaidmens   ef emeri§-
kuma.  Suprato,  kad  iki  Lietuvos  savarankiskos  valstybes  suktirimo,
vasario  16  d.  akte  keltos  idejos  igyveiidinimo  laukia  dar  ilgas  kelias.
ir  sudetingi  politiniai  ivykiai.

Lietuviu   politikos   veikejai   ir  teisininkai   tuo   metu   ir  veliau   kri-
ti§kai  vertino  ir  vasario   16  d.   akt?.   Pateiksime  kelet?   pasisakymu,
kurie  geriausiai  atskleidzia  to  akto  esme  ir  reik§me  Vokietijos  oku--
pacijos  salygomis  Lietuvoje  Pirmojo  pasaulinio  karo  pabaigoje.  An--
tai   P.   Klimas  tame   pa5iame   „Lietuvos   aido"   numeryje   su   vasario
16  d.  aktu  paskelbe  straipsni  „1918  in.  vasario   16  d."  Jis  rage,  kad,
sudarius   Lietuvos   Taryba   ir   po   gruodzio   11   d.   akto   Taryba   buvo
tik   bejege   vokie6iu   okupacines   valdzios   stebetoja.   „Ligi   jos   priei--
davo   §imtai   skundu,   Simtai   pagalbos   §auksmu,  bet  ji   nieko   padeti
negalejo.  Maza  to,  vokie€iu  vyriausybes  atstovai,  savi§kai  ai§kinda-
mi  gruodzio   11   d.  sutarti,  dave  suprast,  tarytq.in  Lietuvq  jau  esanti
_..^:.:X..A:    ^n    \r^1,;A+;;-    +arTi    +;17rntilic    hfiti\rpllrllnmlQ    ir    lrlcr    i=    to      1

_--           _   __           _                     _    -                                                                \,.

irodyti  skelbiamas  naujas  aktas.  J.  Saulys  -to  pati.e.s  numerio  straips-.
nyje  „Del   nepriklausomybes   paskelbimo"   pazymejo:   „Ir   sunkiu  va--
landu  tures,  be  abejojimo,  pergyventi  dar  Lietuvos  Taryba,  bedirb-
dama  paruo§iamaji  darba,  kol  nebus  su§auktas  Steigiamasis  Seimas,
kuriam   teks   galutinai   nustatyti   ir   patys   atgimstan€ios   valstybes
pamatai,  jos  santykiai  su  kitomis  valstybemis".  Toliau  apeliuojama
i   skaitytoja,   kad   jis   uzjaustu,   suprastu   ir   suteiktu   pagalba   Lietu-
vos  Tarybai,  nes  ji  tarnauja   Lietuvos  visuomenes   reikalams.   Taigi
tuo  metu  skelbiamas  vasario   16  d.   aktas  turejo  tiksla  pakelti  ir  su-
stiprinti   Lietuvos   Tarybos   autoriteta   ir   itaka   visuomenei,   suteikti.
Sviesia   btisimos   savaranki§kos   Lietuvos   valstybes   perspektyva.   Jo-
kios   juridines   galios   jis   neturejo.   Zymus   teisininkas   M.   Remeris
pazymejo:  „Zitirint  i  11.16  akt?  teisiniu  pozitiriu,  tuo  paskelbimu  dar
nebuvo  atstatyta  Lietuvos  valstybe,  nes  ir  pati  Lietuvos  Taryba  dar-
nebuvo  jokia  valdzia  nei  tarptautines  teises,  nei  valstybes  valdzios
pozitiriu.   Ji   tebuvo   tik   laikine   lietuviu   gyventoju   atstovybe,   kuri.
tik  paskui   savo  veiksmams   galejo   gauti   pritarimo   i§  tautos   puses.
Lietuva   dar  tebebuvo   svetimos  valdzios   (vokie€iu)   dispozicijoje" 51
Platesning  komentarng   Siai   glaustai   vasario   16   d.   akto   reiksmes   tei:
si§kai  pateiktai  charakteristikai  nereikia.

Po  54  in.  M.  Birziska  vasario  16  d.  akto  reiksme  to  meto  vidaus
gyvenimui   apibtidino   dar   santtiriau:   „Vasario   16-toji   pagaliau   tat
tik  Vilniaus  popierelis,  kuklus  ra§to  lapelis,  pasira§ytas  asmenu,  ku-
riu  daugumas  pries  tai  nei  pla€iau  savo  visuomenei,  nei  juo  labiau
LIJRiiTmas   P.   |9|8   in.  vasario   16   d.  //   Lietuvos   aidas.1918.  Vasario   19.

Nr.   22.
51   Cit.    i§:    Z.   T.   Vasario    16    aktas    //    Lietuviu   enciklopedija.    Boston,    1965.

T.  33.   P.   216.
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niekur   svetur   nebuvo   Zinomi.   Sis   jq   ra§tas    [...]    Cia   pat   vokie6it!
konfiskuotas,   per   i§tisus   menesius   ji!jng   nutylimas   ir   draudziamas
ne  tik  skelbti,   bet   ir  mineti,   slaptais   keliais  tepasiekes   Lietuvos   vi-
suomene  ir  uzsienius,  bet  dar  ilgai  joking  vaisiu  Lietuvai  nedaves" 52.

Sudarydami   Lietuvos   Taryb?,   Vokietijos   politikai   skyre   jai   pa-
tariamosios   tarybos    (VerLrauensrat)    vaidmeni,   bet   Tarybos   nariu
neisileido  i  kra§to  administravimo   reikalus   ir  jokiu  administraciniu
funkciju   nei   po   Lietuviu   konferencijos,   nei   po   gruodzio   11   d.,   nei
po  vasario   16  d.   aktng  neperdave.   1§  esmes  vokie6iu  vietines  karines
`administracijos   patariamuoju   organu   Taryba   eme   tapti   tik   po   to,
kai   Vokietijos   kaizeris   pripazino   Lietuva    1917   in.   gruodzio    11    d.
akto   s?lygomis.   Nuo    1918   in.   balaridzio   men.   vokie€ing   okupacine
administracija    pradejo    Lietuvos    Tarybai    perleisti    rtipinimasi    kai
kuriais,  pirmiausia  socialiniais  ir  kulttiros,  krasto  reikalais.   1918  in.
vasara    Lietuvos    Taryboje   jau   veike   ivairios    komisijos    (Skundu,
Tremtiniu   ir  belaisviu,   Sveikatos,   Svietimo,   Finanst!,   Agronomijos,
Teisininktj   ar   teisiu   ir   kt.),   padejusios   okupacinei   administracijai,
o   sveikatos,    1ietuving   §vietinio   ir   kulttiros   klausimus   tvarke   paly-
ginti  savaranki§kai 53.

IS   pateiktos   medziagos   matyti,   kokiomis   istorinemis   salygomis
ir   aplinkybemis   atsirado   1918   in.   vasario    16   d.   aktas.   Jis   i§rei§ke
apie   Taryb?   susibtirusios   lietuving   inteligentijos   ir   burzuazejan6ios
to  meto  lietuving  visuomenes  interesus.  Kadangi  iki   1918  in.  vasaros
kitt!   'visuomeniniu   jegu   kra§te   nebuvo,   tai   apie   Taryb?   susitelke
visa   lietuviu  visuomene,  visng   grupiL!   ir  pazitiru   lietuviai.  Ji   i§rei§ke
ir  svarbiausi?  to  meto  tautos  siekim? -sukurti  nepriklausoma  Lie-
tuvos   Respublika.   Kadangi   Lietuvos   Taryboje   vyravo   burzuaziniu
partijt!   ideologai,  tas   siekimas   buvo   suprantamas   kaip   noras  tureti
burzuazine  valstybe.   Greta  to  kiekviename  dokumente,  kaip   matyti
i§   cituotos   medziagos,   akcentuojama,   kad   btisimos   valstybes   val-
dymo   forms   ir  metodus   galutinai   nustatys   demokrati§kai   i§rinktas
Steigiamasis  Seimas.

1918   in.   vasara   Lietuvoje   komunistai   elne   s.kirtis   liuo   socialde-
mokratiniu   partiju..   Ju   gretas   papilde   i5   Tarybi!   Rusijos   grize   lie-
tuviu   komunistai.   Pradejo   kurtis   Komunistq   partija   ir   stipreti   ko-
munisti!   vadovaujamas   revoliucinis   judejimas.   1918   in.   spalio   1-
3   d.   ikurt6s   Lietuvos   Komunistu   partijos   programoje   uzfiksuotas
siekimas  Lietuvoje  sukurti .darbo  Zmoniu  interesus  ginan6ia  ir  jiems
atstovaujan6ia  Tarybt2  valdzi?.   1917  in.,  kai  buvo  kuriama   Lietuvos
Taryba,  komunistu  Lietuvoje  nebuvo,  del  griezto  karinio  okupacinio
rezimo   revoliucinis   judejimas   nebuvo   galimas.   Tai   leme,   kad   visa
to  meto  lietuviu  inteligentija,  taip  pat  ir  socialdemokratine,  jungesi
bendram  tikslui.  Lietuvos  Tarybos  veiklai  pritare  visas  kra§tas.  Tai
aisku  i§  gausiu  manifestaciju,  ypa€   1918  in.  pavasari  ir  vasar?,  per
`--iz-'EiTzi5 ka  M.1918  in.  vasario  Se§ioliktosios   reik5me  //  Dirva.1972.  Va-

sario   11.   Nr.12.   P.   3.
53  Lietuvos   Tarybos,   taip   pat   ir   jos   komisiju   veiklos   dokumentai   yra   saugo-

mi  MACB  RS   (F.  255).  Fonde  daugiau  kaip   1000  bylu.
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kurias  buvo  dainuojamos   iietuvi5kos   dainos,  ypa6  paplites   ir  daina
tapes   J.   Zauerveino   eilera5tis   „Lietuviais   esame  mes   gime",   ir  ki-
tos.   Geguzes   men.   Vilniuje   meginta   organizuoti   visu   lietuviu   su-
vaziavima,  turejusi  tapti  nacionaline  §vente.54.  Ta6iau  vokie5iu  oku-
pacine  valdzia   neleido  jo  su§aukti.   1§  spaudos   Zinu6iu  matyti,   kad
Lietuvos   Tarybos   keliamas   kra§to   savarankiskumo   siekimas   buvo
artimas  visuomenes  lietuvi§kai  daliai.  Ji  pritare  tarn  siekimui,  rime
Tarybos   veikl?   ne   tik   moraliai,   bet   ir   materialiai:    siunte   vietos
Zmoning  surinktus  ir  suaukotus  pinigus 55.

Lietuvos  Tarybos  veikla  buvo  pirmas  Zingsnis  i  Lietuvos  Respub-
1ikos   suktirima,   o  vasario   16   d.   aktas   tiesiausiai   ir   atvirai   i§rei§ke
toki  siekima.

Ta€iau  Lietuvos  Respublikos  ktirimasis  uztruko.  Ji  stabde  kraste
prasidejes  revoliucinis  judejimas,  Tarybu  valdzios  sukdrimas   dides-
neje  dalyje,   taip   pat   kovos   su   lenkais   ir  bermontininkais.   Steigia-
masis  Seimas  buvo  i§rinktas  1920  in.  geguzes  men.  ir  tik  tais  metais
jau  konstituciniu   btidu,   pagal   priimtus   istatymus   sudaryta   vyriau-
sybe.

Vasario  16  d.  buvo  ira§yta  i  valstybinil£  §ven€iu  sara§a.

AKT  oT  16  ®EBPAJlfl  igi8  ro;|A  H  rEHE3HC  Ero  HPOHCXoxj|EHHfl

A.   rAHrA/IARITE

P e 3 ro M e

Ha    ocHOBe    apxHBHoro    H    olly6JIHKOBaHHoro    MaTepHaJla    paccMaTPHBaeTCH    /|eH-
TejlbHOcTb   7IHTOBCKofi   HHTejl7IHreHuHH    8    ycI[OBHjlx   repMaHCKofi    OKKynanHH    8    KOHI|e
rlepBOE    MHpoBOH    BOHHbl     (KOHel|    1917-HaqaJlo     1918    r.),    ee    no/IHTIItlecKHe    Mepbl,
IIpe;|HPHHflTble    c    I|e/Iblo    rlpoBo3rJlameH"    He3aBHCHMoro   JIHTOBCKoro    6ypxya3Horo
rocyAapcTBa~JleTyBoc   Peclly6JIHKa.   AKT   oT   16   ¢eBpa"   1918   r.   Hptle   Bcero   Bbl-
paxan    3"    cTpeMJleHHH,    cpej|H    IipyrHx    ;ioKyMeHTOB,    rlpHHHTHx    a    To    BpeMH    no
yKa3aHHlo    HeMeHKHx    BJlacTefi.    OH    6bljl    IIPIIHm    IIPoTHB    odyHuHaJlbHOH    BOJIH    oKKy-
IIaHTOB   H    IIOTOMy   KaH3epoBCKHMH   BJlacTflMH   6blJI   oTBeprHyT.    Ho   jlHTOBCKafl   HHTeJI-
JIHreHUHH    PyKOBoj|cTBOBaJlacb    HM    H    PacnpocTpaHHJla    8    HapoAe    HIieH,    BHCKa3aH-
Hble    a     8TOM    jLOKyMeHTe:     oTKa3     oT    KaKHx-JIH6o    HCTopHqecKHx    rocyflapcTBeHHHx
cBjl3eH    c    ;ipyrHMH    cTpaHaMH    H    o6pa3oBaHHe    caMocToflTejlbHofi    He3aBHCHMOH    pec-
ny6JIHKH.

£teikta   1988  in.  rugpjd6io  men.
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sesijos   2   posedzio,   ivykusio   1918   in.   balandzio   25   d.,   protokolas   //   LTSR   CVA.
F.1014.  Ap.1.   8.14.   L.114-115.
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