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ZENONAS  BUTKUS

PIRMASIS  SOVIETU  PASIUNTINYS  LIETUVOJE A.  AKSELRODAS:
DIPLOMATINES  VEIKLOS  PUSMETIS

(1920 M.  RUGSEJIS -  1921  M.  KOVAS)

Lietuvos tarptautin6 pad6tis tarpukaryje labai priklaus6 nuo didziuju valstybiu,

ypa6  nuo  Sovietu  Rusijos  (nuo  1922  in.  SSRS),  politikos.  Bet  ta  politika  labai
prie§taringa ir nelengvai paai§kinama.  1918-1919 in. sovietai Lietuva band6 prisi-
jungti jega, o jau 1920 in. pripazino jos nepriklausomyb?, pasira§ydami su ja Taikos
sutarti. Beveik du de§imtme6ius palaik? su Lietuva glaudzius ry§ius, r6m? ja poli-
tiskai ir diplomati§kai,  1940 in.  apgaul6s btidu ja okupavo ir aneksavo.

Y

Sia permainingc| politika vykd6 gyvi Zmon6s - diplomatai. Jie formavo ir palai-
k6  tarpvalstybinius  santykius.  Ju veiklos  analiz6  labai  pad6tu  tuos  santykius  per-

prasti.  Ypa6 idomu, kaipgi sovietu diplomatai, bddami bol§evikai,  sugeb6jo palai-
kyti artimus ry5ius su Lietuvos politikais.

Sovietu  diplomatijos bruozai, jos specifika atsiskleidzia jau pirmojo ju atstovo
Lietuvoje A.  Akselrodo veikloje.  I Kauna jis  atvyko  1920 in.  rugpjti6io 31  d.  ryte
ir sovietu pasiuntiniu,  tiksliau  igaliotoju atstovu  (polnomo6nyj predstavitel),  i§bu-
vo  lygiai  pusmeti - iki  1921  in.  kovo  pradzios.

Kokiais  ketinimais  vadovavosi  sovietai,  siusdami  i  Lietuva  Akselroda,  n6ra
lengva  tiksliai  nustatyti.  Nepavyko  rasti  pirmosios  instrukcijos,  kuri  tur6jo  btiti

jam iteikta pries  i§vykstant i Kauna,  t.y.  tos instrukcijos,  kuri papi.astai duodama
pradedan6iam  eiti  pareigas  pasiuntiniui  kartu  su  akreditacijos  ra§tais.  Gal jos  iL€
viso nebuvo -juk sovietu diplomatija tik formavosi. V6lesni sovietu pasiuntiniai
Lietuvoje  pirmasias  instrukcijas  tikrai  gaudavo].  Daugelis  kitu  Akselrodo  diplo-

I  Antai  Rusijos  Federacijos  uzsienio  politikos  archyve  (toliau  -  RFC/f24)  yra  i`€likusi  instrukcija,

iteikta tre6iajam sovietii pasiuntiniui Lietuvoje S. Aralovui, i.¢vykusiam i Kauna 1921 in. balanclzio 28 d.
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matin6s tarnybos dokumentu yra gerai i§silaike. Rusijos Federacijos uzsienio poli-
tikos archyve rastos ir i5studijuotos A. Akselrodo ataskaitos Uzsienio reikalu liau-
dies komisariatui (URLK). Jose gerai atsispindi sovietu politikos tikslai, ju realiza-
vimo bndai, pasiuntinio santykiai su Lietuvos politikais ir savvy.a vadovybe. Tai in-
formatyviausias ir apskritai svarbiausias mtisu nagrinejamos temos §altinis. Pasiun-
tinio veiklai atskleisti taip pat padeda jam siusti URLK nurodymai, prane§imai, kiti
ra§tai, paties  URLK dokumentai, ypa6 Kolegijos pos6dziu protokolai, jos nutari-
mai.  Kaip tik Kolegija daznai svarst6 politika Lietuvos ativilgiu, numatydavo pa-
siuntinio veiklos gaires, duodavo jam konkre6ias uzduotis. 0 visai sovietu uzsienio

politikai, taip pat ir politikai Lietuvos atzvilgiu, vadovavo auRE6iausia partin6 ins-
tancija ir fakti§kai auk§6iausia ju valdzia -RKP(b) CK Politbiuras. Be jo sankcijos
URLK nepriimdavo jokio svarbesnio sprendimo. Politbiuras tvirtindavo ne tik pa-
siuntinius, bet ir pasiuntinybiu pirmuosius sekretorius. Bdtent jis ir pavede A. Ak-
selrodui ginti sovietu interesus Lietuvoje. Politbiuro protokolai aptikti Rusijos Fe-
deracijos Naujosios istorijos tyrimo ir saugojimo centre /£tFMC/. Tai buves partinis
archyvas.

Taip pat svarbus §altinis - Lietuvos centriniame valstybiniame archyve saugo-
mi dokumentai, i§ kuriu matyti, kokia buvo Lietuvos rytu politika, kaip susiklost6

jos vadovu ry§iai su A. Akselrodu. Be to, §iame darbe panaudoti su juo daugiausia
bendravusiu Lietuvos politiku atsiminimai2,  ano meto spauda.

Aleksandras Akselrodas  (Aleksandr Jefremovi6 Akselrod) buvo dydu tautyb6s
bol§evikas i§ garsios revoliucionieriu gimin6s  0.o ded6 pasidymejo keldamas revo-
liucijci  Vokietijoje  1918-1919  in.),  o  pagal  profesija  -  bankininkas.  Dvejopas

gyvenimo  patyrimas  ne  tik  simboli§kai  atitiko  du  tuometin6s  sovietu  uzsienio
politikos tikslus. Kaip revoliucionierius Akselrodas galejo skatinti revoliucijos eks-
porta,  o  kaip  administratorius  - vykdyti  atgimstan6ios  didziosios  valstyb6s  eks-
pansine politika. Tiksliau Cia deretu kalbeti ne apie du politikos tikslus, o l-ik apie
dvi I.os formas. Tikslas buvo vienas - ekspansija. Jos siekta ir revoliucijos ekspor-
tu,  ir  ,,tradiciniais"  didiiu.u valstybiu politikos  bddais.  Forma  buvo  pasirenkama
pagal  aplinkybes.  Sovietai  nebuvo  tokie  dogmatikai,  kaip  iprasta  manyti.

Kai Raudonajai armijai ir jos remiamiems revoliucionieriams nepavyko isitvir-
tinti  Lietuvoje,  sovietai  1919  in.  rugs6jo  11  d.  pasirile jai  taikos  derybas.  Der6tis
bolseviku  vadai  sitil6  b6dos  prispirti.  1919  in.  rudeniop jie  buvo  prie§u  apsupty,
kriti§koje  situacijoje.  V.  Leninas jau  taik6si  su  pralaim6jimu,  duodamas  nurody-
mus, kaip atnaujinti bol§eviku veikla pogrindyje. Ypa6 didel? gresm? jie pasteb6jo

2  K.   Zukt\s,    Zvilgsnis  i  praeiti,   VELnins,  L992.,   R.   Sk.\pit.\s,    NepriklaLLstimq  LicJtLivq  s(aTaTn

Chicago,  19(tl,  ir  kt.
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§iaures vakaruose. Mat rugpjti6io 26 d. Lietuvos, Latvijos, Estijos, bermontininky
bei  Judeni6iaus  atstovai  susitar6  rugsejo  15  d.  prad6ti bendra dygi pries  Sovietu
Rusija.  Gavusios taikos pasitilymus Baltijos §alys tame dygyje nebedalyvavo,  ir jis
Zlugo. Maza to, Latvijos ir Lietuvos kariuomenes sumu§e bermontininkus, nepra-
leisdamos ju toliau i Rusija, o Estija lemiamu momentu nepareme Petrograda puo-
lusio Judeni6iaus, net intemavo jo kariuomen?.

Taigi  taikos  pasitilymais,  galima  sakyti,  sovietai  i§sigelbejo.  Judeni6iaus,  Ber-
monto  daliniuose  ir  Estijos,  Latvijos,  Lietuvos  kariuomenese  1919  in.  rudeni  i§
viso buvo  apie  150 ttikst.  ginkluotu vyru.  Jeigu tos jegos btitu aktyviai ir organi-
zuotai prisidejusios prie  antibol§evikines stovyklos Rusijoje?  Juk beveik de§imte-
riopai silpnesnis Judeni6ius  (18,5  ttikst.  kariu) vos vos neuzeme  Petrogrado!  Tu-
redamas galvoje Baltijos §aliu pozicija V. Leninas neatsitiktinai rage:  ,,Jeigu visos
tos mazos valstybes britu ejusios pries mus /.../, n6ra maziausios abejones, kad mes
btitume  pralaimeje"3.

Liepos  12 d. sutarti sovietai pasira§e irgi siekdami pagerinti savo karine pade-
ti, nor6dami apsaugoti Lenkija puolan6ios Raudonosios armijos de§inal.i sparna, o
galbtit ir itraukti Lietuva i kara su Lenkija. Ar tikrai jie ketino ,,amziams" pripa-
Zinti Lietuvos nepriklausomyb?, rodo Rusijos delegacijos Taikos derybose vadovo
A.  Joffes  liepos  11  d.  Iai§kas  Politbiurui.  Jane  ra§oma, jog  Raudonajai  armijai
isitvirtinus  Lenkijoje,  „baltoji"  Lietuva jokiu  btidu  negales  i§likti,  ir  pasira§oma
sutartis galbtit gyvuos tik keleta savai6iu. Todel nevertetu lietuviams i§ karto duoti
sutartyje  numatytu pinigu  (3  mln.  aukso rb),  nes jie  gali suspeti juos  i5leisti  dar

pries Sovietu Lietuvos suhirima. „Nuo mtisu armijos priklauso, - pabieze Joffe, -
ar i§ viso tuos pinigus reik6s duoti"4. Teisus dr. Ceslovas Laurinavi6ius, padymejes,

jog jau  santykiu  su  sovietais  pradiioje  buvo  ,,uzprogramuota  klasta"5.
Raudonarmie6iams siautejant Lenkijoje Politbiuras liepos 23 d. specialiai svarste

klausima:  ar okupuoti Lietuva, nutraukus su ja Taikos sutarti, ar jos dar laikytis?
Matyt,  nusver6  G.  Ci6erino  argumentai:  uzimti Lietuva  dar nenaudinga  patiems
sovietams,  nes  ja  uzem?  turesime  tiesiogine  siena  su  Vokietija,  kuri  prades  ja
akylai saugoti, tuo tarpu nepriklausomos Lietuvos ir Vokietijos siena nera budriai
saugoma,  todel  galima  ja  lengvai  iveikti  ir  varyti  per ja  komunistin?  agitacija.
„Draugi§ki santykiai su burzuazine Lietuva s6kmingai maskuoja mtisu revoliucini
skverbimasi  i  Vakarus"6,  - pabreze  G.  Ci6erinas  liepos  22  d.  Iai§ke  Politbiurui.

3  V.   Leninas,   Prane§imas Rusijos darbo kazoku I  suvaziavime  1920 in. kovo  1  d.,  Pz./77".`` xd.ff#

H.#A!.ny.t',   t.  4o,  p.  169.
4 RFuf24,  f.  0150,  ap.  4,  b.  3,  sg.  1,  I.  25.

5  C.   Laurinavi6.ius,   Lietuvos-Sovietvy Rusijos  T]aihos sutartis,  Vlhi:ns,  -L992, p. 26.

6 RIUP4,  f.  0151,  ap.  1,  b.  10,  sg.  1,  I.  1.
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Tai nebuvo vien tik abstrakttis svarstymai. Liepos pabaigoje Soviett! politiniai ir
kariniai vadovai Trockis su Tucha6evskiu buvo pareng? Lietuvos uZ6mimo plana,
kuriam igyvendinti numat6 i§ karto panaudoti apie 15 ttikst. kariu7. Ta6iau sovietu
nesekm6s  Lenkijoje  ir jau  min6ti  revoliucijos  eksporto  motyvai  nebeleido jiems
tokios akcijos imtis.

Vadinasi, kai A. Akselrodas atvyko i Kauna, Lietuvos uZ6mimo klausimas jau
buvo  atidetas,  bet  tik  atidetas,  kol  pasikeis  j6gu  santykis.  Pagrindinis  sovietu

pasiuntinio  uzdavinys  jau  buvo  uzmegzti  ir  palaikyti  su  Lietuva  diplomatinius
santykius.  Jais  sovietai  sieke  pademonstruoti  pasauliui,  jog  sugeba  sugyventi  su
kaimynais,  laikosi  tautu  apsisprendimo  teises,  gali  koegzistuoti  §alia  nebol§eviki-
niu valstybiu. Tokiu btidu tiketasi iveikti tarptautin? izoliacija, sulaukti pripazini-
mo  i§  didziutu  valstybiu.  Per  diplomatines  atstovybes  Baltijos  §alyse  siekta  uZ-
megzti  ry§ius  ir  su  tolimesnemis  valstybemis.

Vis  d61to  tarnybos pradiioje A.  Akselrodas  dar daugiausia rtipinosi karo  rei-
kalais. Jam buvo pavesta itraukti Lietuva i kara su Lenkija, pasira§yti su Lietuva
antilenki§ka karine konvencija,  i§ esmes tokia pa6ia, kokia buvo brukama Lietu-
vos  delegacijai per Taikos  derybas Maskvoje.  Sitaip sovietai pirmiausia siek6 pa-
lengvinti  kariavusios  su  Lenkija  Raudonosios  armijos  pad6ti  ir  kartu  patraukti
Lietuva  i  savo  puss,  gal  net  paversti ja  savo  satelitu  arba  bent jau  apriboti jos
veiksmu laisve, manevravimo galimybe. Pirmosiose telegramose, instrukcijose A.Ak-
selrodui  URLK,  jo  vadovas  G.  Ci6erinas  kaip  tik  daugiausia  ir  reikalavo  kuo
ryztingiau  der6tis  su  Lietuva del karin6s konvencijos8.  1§  Maskvos buvo  atsiustas
tos konvencijos projektas.  Pats A. Akselrodas §ia uzduoti gerai suprato. Ataskai-
toje G. Ci6erinui rugs6jo 7 d. jis rage, kad uzmezge su lietuviais karini bendradar-
biavima, suri§tume jiems rankas, ir jie nebeturetu atsitraukimo galimybes, t.y. ne-
begaletu nuo mtisu nusigr?Zti9.

Jau  pirmajame  susitikime  su  ministru  pirmininku  K.  Griniumi  rugsejo  2  d.
A. Akselrodas ragino ji atsisakyti neutraliteto ir sudaryti karin? say.unga su Rusija.
Tick K.  Griniui, tick uzsienio reikalu bei kra§to apsaugos ministrams J.  Purickiui
ir K.  Zukui A. Akselrodas  ai§kino, kad Lietuvos neutralitetas  Rusijos-Lenkijos
kare virto fikcija, jis yra ,,lygus nuliui", nes tarp lietuviu ir lenku vyksta kovos prie
Augustavo,  Seinu, Suvalkuose,  o lenkai ruo§iasi dar smarkesniam puolimui pries

7 Ten pat, I.  22.
8  1920 in. rugsejo 4 ir 7 d. G. Ci5erino telegramos A. Akselrodui, REIV/C,  f. 5  (G. Ci6erino ir M.

Litvinovo telegramos pasiuntiniams Lietuvoje ir Latvijoje iteiktos V. Leninui 1920-1921 in.), ap.  1, b.
2111, p.1-2 ir kt.

t' REt/F4,  f.  0151,  ap.  1,  b.  10,  sg.  1,  I.  31.
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Lietuva,  ir ji!  „fizionomija turetu btiti visiems ai§ki", be to,  ir Latvija,  matydama
lenku  pergales,  m6gina  atpl65ti  nuo  Lietuvos  Alrik§tos  apskriti,  todel  pastarajai
nebera  kitos  i§eities,  kaip tik detis  su  Rusija,  kuo skubiau  pasira§yti  su ja karin?
konvencija.  Tapusi  Rusijos  sqjungininke  Lietuva  i§sigelb6sianti,  tur6sianti  daug
naudos`t'. Ne tik itikin6ta, bet ir gasdinta: jei Lietuva nepasiralys karines sutarties,
sovietai  bus  priversti jos  teritorijoje,  bent  jau  strategi§kai  svarbiose  vietose,  i§-
d6styti  savo  kariuomen?,  kad  gal6tu  sustabdyti  lenku  agresija  tick  rytu,  tick
§iaur6s kryptimis. Tiesa, i§ pradziu m6ginta suvilioti ir nuolaidomis.  Dar  1920 in.
rugs6jo  4  d.  nota  G.  Ci6erinas  Zad6jo  i§vesti  Raudonar.a  armija  i§  visos  pagal
Liepos  12  d.  sutarti  Lietuvai  pripazintos  teritorijos, jei  tik ji  isipareigotu  ta  teri-
torija  apginti  nuo  lenkutT.

Nuolat  A.  Akselrodo  raginami  K.  Zukas  ir  Generalinio  5tabo  vir§ininkas  K.
Itle§6inskis pagaliau rugs6jo 6 d. pazad6jo jam itikinti savo vyi.iausybe, kad karin6
sutartis su Rusija Lietuvai btitina. Ta6iau Lietuvos vyriausyb6, nuodugniai apsvars-
6iusi tarptautin? ir vidaus padeti, nesiryzo pasiradyti karin6s konvencijos su Rusija,
nurodydama, jog baiminasi Antantes §aliu reakcijos, ju sankciju, galbtit net ekono-
mines blokados; be to, jau pradetos derybos su Lenkija.

Vis d6lto K.  Griniaus vyriausyb6 Sovietu  Rusijai padar6 nemazu nuolaidu.  Po
intensyviu derybu su A. Akselrodu  1920 in.  rugs6jo  16 d. ji sutiko patvirtinti, kad
tebegalioja  Taikos  sutarties  11  punkto  slaptasis  priedas,  pagal  kuri  Raudonosios
ai.mijos permetimas per Lietuvai priskirta teritorija nelaikomas  sutarties  sulaudy-
mu.  Zodziu,  Lietuva  sutiko  ir  toliau  be  kliti6iu  praleisti  per  savo  teritorija  rusl!
dalinius,  kariaujan6ius  su Lenkija.  Maza  to,  buvo pazad6ta, jog Lietuvos kariuo-
mene  prireikus  savo  veiksmais  sutrauks  prie  saves  dali  Lenkijos  armijos,  kad
Sitaip  palengvintu  raudonarmie6iu  pad6ti.  Lietuvos  vyriausyb6  taip  pat  pazad6jo
teikti surinktas slaptas karines Zinias apie lenku kariuomenes dislokacija, pazad6-

jo  tiekti  Raudonosios  armijos vakaru frontui maisto produktu,  amunicija,  arklil!.
Neoficialiai buvo leista vezti per Lietuvos teritorija ginklus su salyga, kad dalis ju
liktu Lietuvoje,  britu parduota jai uZ pinigusl2.

UZ  §ias  nuolaidas  Lietuva  pageidavo  gauti  anks6iau  numatyto  laiko  3  mln.
aukso  rb,  kurie jai  priklause  pagal Taikos  sutarti.

Rugsejo  16 d.  susitarimai buvo vykdomi.  Spalio  16 d.,  t.y.  anks6iau negu buvo
numatyta Taikos sutartyje, Lietuva gavo 3 mln. aukso rb. Beje, A. Akselrodas, kaip

I()  1920 in.  rugs6jo  2  ir 6  d.  A.  Akselrodo  ataskaitos  URLK,  RFIVJC.  f.  5,  ap.1,  b.  2151  (RSFSR

pasiuntiniii Lietuvoje A. Akselrodo ir P. Mostovenkos ataskaitos, pasiustos V. Leninui, p. 2-5).
" HoreymeTtmbL  6Tteurueit  no]Lumuicu  CCCP  (tolia\\ -HBH  CCCP). MoouBaL,1959. I. 3, c. L6S.

`2  1920  in.  rugsejo  17  d.  A.  Akselrodo  telegrama  ir  prane§imas  URLK,  RFur4  f.  0151,  ap.  5,

sg.  9,  b.  3,  I.  13-14,  23.
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bankininkas, patar6 K.  Griniui ir kitiems Lietuvos politikams, pasinaudojus tais 3
mln.  rb,  nedelsiant  ivesti  savo valiutzt.  K.  Grinius  savo  atsiminimuose,  kurie  dai.
nepaskelbti, apgailestavo, kad to patarimo tuomet nepaisyta, kad litas nebuvo ives-
tas bent jau  1921 metais. Jis mane, jog tai btitu sumazin? infliacija. ir ekonominius
nuostolius]3. Ta5iau kazin ar A. Akselrodo patarimas buvo nuosirdus? Ataskaitoje
G. Ci6erinui jis pasisak6 patar?s lietuviams isivesti savo valiuta, bet Cia pat nurod6,
kad tai  ,,priartins ju bankrota"14.

Laikydamasi  susitarimu  su  A.  Akselrodu,  Lietuva  koordinavo  su  bol§evikais
karinius veiksmus  pries  Lenkija.  Pavyzdziui,  apie  savo  karines  operacijas  Augus-
tavo-Seinu-Suvalku  rajone ji  laiku  ir  detaliai  prane§6  sovietu  3-osios  armijos
§tabui,  teik6  jam  kitokia  svarbia  informacija.  Kaip  yra  pazym6j?s  dr.  ¢eslovas
Laurinavj5ius, lietuviu kareiviai Suvalkijoje kovesi „ne tik d6l Lietuvos neutraliteto
bei  etniniu  teritoriju, bet  ...  ir d6l sovietu Vakaru fronto likimo"15.

Tes6jo  Lietuva  ir  kitus  pazadus:  Raudonajai  armijai  tiek6  maisto  produktus,
amunicija,  arklius,  leido  pervezti  per  savo  teritorija  ginklus.  Rusijos  archyvuose
rasti  dokumentai  patvirtina  a.  Laurinavi6iaus  teigini,  kad  nuo  1920  in.  rugs6jo

pradzios  Lietuvos  politika  ,,ai§kiai  krypo  Sovietu  Rusijos  link"`6.  Prie  to  kaip  tik
daug  prisid6jo  tada  i  Lietuva  atvykes  A.  Akselrodas.

Kariniu  bcndradarbiavimu,  kaip  mineta,  sovietai  ir  siek6  pakreipti  Lietuvos
tarptautine  orientacija  i  savo  pus?.  Po  Pirmojo  pasaulinio  karo  atsikurianti  Lie-
tuvos valstyb6 i§ pat pradziu buvo nusista6iusi remtis karo nugal6tojais - AIglija,
Pranctizija,  JAV.  Tik6tasi,  kad ju  pripazinimas,  o  ne  i§sivadavimo  kovos  nulems
Lietuvos  likima,  tik6tasi,  kad  jos  Nepriklausomybe  pripazins  Paryziuje  §aukiama

pokarine Taikos konferencija. Tod6l tenai buvo pasiusta autoritetinga Lietuvos delega-
cija, vadovaujama ministro pirmininko ir uzsienio reikalu ministro prof. A. Voldema-
ro. Ta6iau §i delegacija i konferencija net nebuvo isileista, jau nekalbant apie Ne-

priklausomyb6s  pripazinima.  Vakarai  Baltijos  §alis  aroganti§kai  atsttim6.  Gal  tik
Anglija buvo 5iek tick suinteresuota Pabaltijo atsiskyrimu nuo Rusijos, bet ji nor6jo
vesti bendra politika su Pranctizija ir JAV, kurios laik6si Rusijos nedalomumo prin-
cipo. Pranctizija, be to, reme savo sajunginink? Lenkija, pretenduojan6ia i lietuviu
Zemes. Fakti§kai Vakarai tada Lietuva traktavo kaip antisovietin6s politikos iranki,
dargi perduotina Lenkijai vairuoti.

Su  tokiu vaidmeniu  Lietuva negalejo  susitaikyti.  Negaudama  tarptautinio  pri-
pazinimo ir paramos atsispirti Lenkijos agresijai Vakaruose, Lietuva tos paramos

'3  K.    Grinius,    4/.`'!.m!.;ij.m¢7.,   kn.  4,  p.  336,  rankra§tis.

"  Rugs6jo  17  cl.  A.  Akselrodo  ataskaita  G.  Ci6erinui,  JtFur4,  f.  0151,  ap.  4,  sg.  9,  b.  3,I.  14.

15  C.    Laurim`vi6ius,    min.  veik.,  p.164.

16 Ten pat,  p.  163.
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6me ie§koti Sovietu Rusijoje. Pasinaudodamas §ia situacija A. Akselrodas gerokai
stumtel6jo Lietuva i§ vakarieti§kos i sovietin? orientacija.

Sovietiniai istorikai pabr6Zdavo, jog bol§evikin6 Rusija ypa6 daug padejusi Lie-
tuvai  gintis  nuo  Zeligowskio  agresijos.  K.  Navickas  teig6,  kad  ,,dar  Zeligowskio
kariuomenei puolant, 1920 in. Iapkri6io 17-19 d. Tarybin6 vyriausyb6 pasidl6 Lie-
tuvai karin? parama"17.  Bet Lietuva paramos atsisakiusi.  K.  Navickas §io teiginio
neparem6 jokia nuoroda, nepaai§kino, i§ kur tai pa6m6. Nei Rusijos, nei Lietuvos
archyvuose nepavyko rasti jokiu duomenu, liudijan6iu apie karin6s paramos sitily-
ma, dar labiau neitiketina, kad Lietuva btitu jos atsisakiusi.

Zeligowskiui uzgrobus Vilniu ir verziantis i Lietuvos giluma, jos politikai gulte
uzgul6 A. Akselroda pagalbos prafymais. Pirmiausia primygtinai pra§yta kuo sku-
biau  atsiusti  i  Lietuva  Raudonojoje  armijoje  tarnaujan6ius  lietuvius  karininkus.
Spalio  29  d.  A.  Akselrodas  savo  vadovybei  ra§6,  kad  tai  padaryti  tikrai  bntina,
nes  Lietuvos  kariuomenei verkiant  reikia  geru vadu, jos  §tabe  knibzd6te  knibz-
da senuju  rusu  karininky,  „amzinai girtu  (ve6no pjanych),  ir Lietuva  i§duodan-
6iu  lenku"18.

Lietuvos politikai ne syki A. Akselrodui leido suprasti, jog tikisi, kad sovietai,
iveike  Vrangeli,  atsigre§  pries  Lenkija,  vel  ja  puls  ir  sudarys  Lietuvai  salygas
atsiimti Vilniu.  Ta puolima,  atrodo,  net bandyta provokuoti.  Spalio  28  d.  prem-

jeras  K.  Grinius  lyg tarp kitko A.  Akselrodui prane§6,  kad Lenkijos  delegacijos,
kuri derasi su rusais Rygoje, vicepirmininkas Lietuvos atstovui Latvijoje D.  Zau-
niui nurod?s, jog Lenkijos taika su rusais nebus ilgalaike, jog ji, remiama Baltijos
§aliu,  vel  puls bol§evikus.  K.  Grinius, be  to,  dar pridrire,  kad A.  Voldemaras  su
E. Galvanausku tokia pat Zinia parvez? i§ Pranctizijos ir Belgijos, t.y. suzinoje, jog
Antant6s  §alys  v6l  rengia Zygi  pries  Sovietu  Rusija`9.

Pats  A.  Akselrodas  buvo  linkes  Lietuvai  suteikti  nemaza  vil6iu.  Parei§kime
spaudai lapkri6io viduryje jis net pasak6, kad Raudonoji  armija netrukus  prad6-
sianti puolima ir, vykdydama savo isipareigojimus Lietuvai pagal Maskvos sutarti,
atimsianti  Vilniu  i§  lenku2°.  Bet,  netur6damas  ai§kaus  nurodymo  i§  Maskvos,
A.  Akselrodas  i  tiesiogini  Lietuvos  politiku  klausima,  ar  „lenku  koridorius"  bus
likviduotas tikrai, atsake neigiamai: jei lenkai nesudarys dingsties, mes nelaudysime

'7  K.  IN aLv..ckaLs ,   TSRS vaidrrouo givant Lietuvq nuo irmperialistin6s  agresijos  1920-19401netais,

Vilnius,  1966,  p.  21.
`8 RIC/F4,  f.  0151,  ap.  5,  b.  9,  sg.  3,  I.  15.

t9 1920 in. spalio 29 d. A. Akselrodo prane§imas URLK, ten pat, I.  15-16.
20 ¢.   Laurinavi6ius,   Kam Lietuvos neipareigojo lenku-sovietu Rygos sutartis,  Kw/ftlrob` b4z-

m;   1994,  nr.  7,  p.  62.
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susitarimu. Lapkri6io 22 d. prane§ime URLK jis nurode, kad toks atsakymas ,,lie-
tuvius nuvyle"21.

Ta6iau Lietuvos politikai neatlyzo. Jie sovietu paramos pra§6 kartu su Latvija.
Mat apsigynimui nuo Zeligowskio Lietuva sudar6 salunga su Latvija, kuri pasiza-
dejo suteikti jai karin? pagalba, jei Zeligowskis puls Kauna22. Ne tik Lietuvos, bet
ir Latvijos  politikai  pra§e  sovietu  paremti judvieju  btisima bendra kova  su  Zeli-

gowskiu ir galbtit Lenkijos kariuomene. Latvijos prezidentas J. Cakst6 sovietu pa-
siuntiniui Rygoje J. Ganeckiui lapkri6io 3 d. nurod6: ,,Vrangelis ir Zeligowskis - tai
vienas ir tas pats  ... prireikus Latvija kartu su Lietuva puls Zeligowski ir tikim6s,
kad  Rusija mus  parems"23.  Tokia  pat vilti  i§rei§k6  Latvijos pasiuntinys  Maskvoje
J. Vestmanis lapkri6io  18 d.  G. Ci6erinui24. URLK rimtai svarst6, ar paremti Lie-
tuvos ir Latvijos antilenki§ka sajunga. G. Ci6erinas pra§6 A. Akselroda i§siai§kinti,
kick tvirtas Latvijos pazadas pad6ti Lietuvai, turint galvoje Latvijos uzsienio reikalu
ministro Z.A. Mejerovico ,,artimus ry§ius su Lenkija"25. Atsakyta: pazadas vis delto
twirtas.

Bet  ir  toliau  sovietai  i  tai  ai§kiai  neatsake,  kriti§ku  Lietuvai  Zeligowskio
agresijos  metu  nepazadejo  paremti  Lietuvos  ir  Latvijos  prie§inimosi  lenkams.
Lapkri6io  29  d.  su juo  buvo  sudarytos  paliaubos,  ir  bendru  veiksmu  klausimas
tapo  maziau  aktualus.  Tik  gerokai  po  to  sovietai  ryzosi  atsakyti.  G.  ¢i6erinas
1921  in.  18  d.  A.  Akselrodui  ra§6:  Mes  negalime  atnaujinti  karo  su  Lenkija  d6l
„lenky koridoriaus",  nes tai mums tik ,,antraeilis klausimas``;  pagal Liepos  12 d.
sutarti  mes  perleidome  Vilniu  Lietuvai,  bet  neprivalome  jo  ginti  ginklu  -  tai
Lietuvos  reika|as26.

Taigi tai visi§kai prie§tarauja K. Navicko teiginiui.  Sovietai pagalbos nesitil6, o
atsisake ja teikti, Lietuva paramos neatmet6, bet jos pra§6.

Zinoma,  neitik6tina, jog  sovietai btitu  atnaujin?  kara su  Lenkija vien  del  to,
kad  pad6tu  Lietuvai  atgauti  Vilniu.  Jie  jau  buvo  nusistat?  nepradeti  karo,  kol
nepasikeis j6gu santykis ju naudai. Dabar jiems labiausiai rtipejo i§laikyti Lietuvos
ir Lenkijos konflikta, kad jos kartu su kitomis Baltijos §alimis nesudarytu karinio
bloko,  kuris  galetu  ateityje  sutrukdyti Rusijai atnaujinti  ekspansija Vakaru  kryp-
timi. Maza to, kaip tik sovietai ir paskatino ta konflikta iziebti, nes sudare salygas

21  REc/r24,  f.  0151,  ap.  5,  b.  9,  sg.  3,  I.  12.

2_.-_ Z.   Butkus,   Lietuvos  ir Latvljos santykiai  1919-1929 netais,  Vhains,1993, p.  4547.
23  Lapkri5io  4  d.,  J.  Ganeckio  prane§imas  G.  Cicerinui,  RFUP4  f.  150,  ap.  4,  b.  6,  sg.  5,  I.  30.
241920 in.  Iapkri6io  18 d.  G.  ¢i5erino telegrama J.  Ganeckiui,  RINJC,  f.  5,  ap.  1,  b.  2110,I.  15.

25 Gruodzio 7 d. G. Ci5erino ra§tas A. Akselrodui, ten pat, b. 2111,I. 2.
26 Ten pat,  I.  13.
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Zeligowskio dygiui i Vilniu. Mat per derybas su lenkais Rygoje 1920 in. spalio 5  d.

jie i§ principo sutiko pripazinti Lenkijos rytin? siena, 6jusia kick tol6liau i rytus nuo
Rusijos ir Lietuvos sienos, nustatytos Liepos 12 d. sutartimi. Zodziu, lenkams buvo
duotas „koridorius", kuri jiems tereik6jo pasiimti. Tai ir padar6 Zeligowskis. Veles-
n6se sovietu notose Sis koridorius, kurio didesne dalis Liepos 12 d. sutartyje pripa-
Zinta Lietuvai, jau imtas tiesiog vadinti „Lenkijai perduota teritorija"27. Be to, Ry-

gos sutartimi Rusija lyg paliko Lietuva Lenkijos itakoje. Juk sutartyje pasakyta, kad
gin6ytinu teritoriju tarp Lenkijos ir Lietuvos nustatymas ,,tenka i§imtinai Lenkijai
ir Lietuvai«28.

Pasttim6je Zeligowski i Vilniu, sovietai nebuvo suinteresuoti su juo kovoti. Jiems
tik rtipejo palaikyti Lietuvos pasiprie§inima, kad nenutrtiktu jos konfliktas su Len-
kija ir kad Lietuva vis pra§ytu rusu pagalbos ir taip toltu nuo Vakaru. Ta6iau Siam
tikslui pasiekti uzteko Lietuva paremti diplomatiniu, politiniu, bet ne kai.iniu btidu.
Jau  min6tame  1921  in.  sausio  18  d.  ra5te  A.  Akselrodui  G.  Ci6erinas  kaip  tik
nurode:  „Atsisakymas kariauti su Lenkija nesutrukdys mums remti Lietuvci diplo-
mati§kai«29.

Sovietiniai  istorikai  pabr6Zdavo,  kad  1920  in.  spalio  30  d.,  lapkri6io  26  d.,

gruodzio  11  d.  ir  1921  in.  sausio  30  d.  Maskvos  notos  buvo  didziule  parama
Lietuvai,  pad6jo  jai  apsiginti  nuo  Lenkijos  ir  atlaikyti  Vakaqu  valstybiu  spaudi-
ma3t'.  Mat jose  reikalauta  pa§alinti  i§  Vilniaus  2eligowskio  kariuomen?,  neleisti
tenai  ivesti  Vakaru  ar  Skandinavijos  §aliu  kariniu  daliniu  rengiamam  plebiscitui

prizitir6ti.  Be to, buvo pareik5ta, kad Rygos sutartis su Lenkija nepanaikina Lie-
pos  12  d.  sutarties,  kad  Vilnius  ir  toliau  pripazistamas  Lietuvai,  kol  ji  pati  jo
neatsisakys3J.

Bet  Sios  notos  nebuvo  tarytum  kokia  dovana  Lietuvai.  Jas`  politikai  per  ilgas
ir  varginan6ias  derybas  su  A.  Akselrodu  pl6§te  i§pl6§6.  A.  Akselrodas,  galima
sakyti, jas  pats  i5rtipino,  atkakliai  itikinedamas  Maskva,  kad jai  pa6iai  naudinga

paremti  sunkia valanda  i§gyvenan6iq  ir  dar  neapsisprendusia  Lietuva,  nes  nepa-
remta ji gali pasiduoti Lenkijai ir pulti i Antant6s g16bi,  o paremta nuo Antant6s
atitols  ir  suartes  su  Rusija.

Maza to - §iomis notomis siekta ne vien, gal ir ne  tiek pad6ti Lietuvai, kick

ginti  sovietu  interesus  Siaurry6iu  Europoje.  Jomis  pirmiausia  nor6ta  sutrukdyti

27 Z7BJl  CCCP,  T.  3,  c.  38  ir  kt.

28  a.   L'c\ur.Lnz\v.i6ius.    Kam  Lietuvos  I.eipareigojo ...,   P.  6L.

2{' REIvrc,  f.  5,  ap.1,  b.  2111,I.13.

30 R.   Ziugzdii,   Lietuva impeiialistinht valstybiti planuose.1917-1940,  V.,1983, p. 38=39 ir kt.
31 zrBj7  cccp, T. 3,  c.  308_309,  380-381, 496497.
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Tautu  Sap.ungai  i§spresti  Lietuvos  ir  Lenkfjos  gin6a.  Kaip  Zinia,  Tautu  Sap.ungos
Taryba 1920 in. spalio 28 d. nutare gindytinoje teritorijoje rengti plebiscita. Lietuvai
tai buvo labai neparanku, ji negalejo sutikti plebiscita rengti savo sostin6je. Nore-
dami jo iivengti, Lietuvos politikai nerado kitos i§eities, kaip tik remtis Maskva. Jie
gulte uzgule A. Akselroda prasymais protestuoti pries uzsienio §aliu kariuomenes
siuntima i Vilniu plebiscitui prizitireti. Lietuvos vyriausyb6 pareng6 i§ sovietu pagei-
daujamos gauti notos projekta ir iteik6 ji A. Akselrodui. Projekte buvo numatyta,
jog  sovietai  pareiskia,  kad  sutinka  tik  su  neutraliu  §aliu  kariuomen6s  ivedimu  i
plebiscito zona arba reikalauja, kad ir Raudonosios armijos daliniai dalyvautu pri-
zitirint plebiscita32.

Ta6iau Maskva Lietuvos projekta grieztai atmete. G. €i6erinas gana kategori§-
kai A.  Akselrodui nurod6:  ,,Svedai ar danai mums ne kick ne geresni uZ  anglus
arba pranctizus, o raudonarmie6iu dalyvavimas taxptautiniuose daliniuose visi§kai
neleistinas"33.

Lietuvos pateikta protesta sovietai suformulavo savaip, panaudodami ji bol§e-
vikinei,  antivakarieti§kai  propagandai.  1920  in.  gruodiio  11  d.  ir  1921  in.  sausio
31  d.  notose  buvo  pabrezta, jog uzsienio  §aliu  kariuomenes  atsiuntimas  i  Vilniu
bus ,,nedraugi§kas Rusijai aktas", gresiantis jos saugumui, jog tai tiesiog pasiruo-
§imas  naujai  intervencijai,  be  to,  tas  atsiuntimas  sulauzytu  Rusijos  ir  Lietuvos
Taikos sutarti,  tod6l Lietuvos vyriausybe privalanti imtis priemoniu, kad tarptau-
tiniai  daliniai  neatsirastu  Vilniuje34.

Siekdama  i§vengti  plebiscito,  Lietuva  turejo  remtis  §itomis  propagandin6mis
notomis. Bet Tautu Say.ungoje ir apskritai Vakaruose susidare isptidis, kad Lietuva
veikia kartu  su  sovietais,  tampa ju  sajungininke,  prisideda  prie  antivakarieti§kos
bol§eviku propagandos. Dar reiktu nustatyti, ar tos notos atne§e Lietuvai daugiau
naudos ar Zalos.  Gal  1921 in. sausio 26 d. Vakaru valstyb6s nepripazino Lietuvos
de jure kartu su Latvija ir Estija ne vien d6l konflikto su Lenkija, bet ir del jos
prosovietines laikysenos.  1921 in. sausio  10 d. J. Purickis prasitare A. Akselrodui,
kad  ,,Antant6  i  Lietuva Zitirinti labai  itariai  (o6ien  koso)``  ir laikanti ja  ,,bol§eviky

parankine", o Tautu Say.ungos pos6dyje Lietuvos atstouni tiesiog buvo pasakyrfa, kad
Maskvos pasiuntinys A  Akselrodas, padedamas Vokietijos  atstovo  F.  Schembergo,
vairuoja visa Lietuvos uzsienio politikq"35. Vasario 3 d. A. Akselrodas G. Ci6erinui

prane§6, jog Pranctizijos atstovas Kaune atvirai, nors ir neoficialiai, parei5k6: ,,Lie-

32  Notos projektas,  RFC/r24,  f.  0151,  ap.  5,  b.  9,  sg.  3,  I.  9.
33  1921  in.  vasario  3  d.  G.  €i6erino  ra§tas  A.  Akselrodui,  RENJC,  f.  5,  ap.  1,  b.  2111,I.  16.

34 Z7BJ7  CCCP,  T. 3,  c.  380-381,  496497.
35  1921  in.  sausio  10  d.  A.  Akselrodo  prane§imas  URLK,  JtFMC,  f.  5,  ap.  1,  b.  2151,  1.  7.
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tuva nepripazinta tod61, kad yra sudariusi slapta sap.unga su bol§evikais  (sostojit v
tainom sojuze s bol§evikami)  ir kliudo Vakaqu valstybems su jais kovoti"36.

Lietuvos politikai planavo Vilniaus klausimo svarstyma i§ viso perkelti i§ Tautu
Sap.ungos  i  tarptautin?  konferencija,  kurioje  dalyvautu  ir  Sovietu  Rusija.  D6l  tos
konferencijos K.  Grinius ilgai tar6si su A. Akselrodu37.  Ta6iau G.  Ci6erinas vasa-
rio  27  d.  ra5te  A.  Akselrodui  paai§kino,  kad  Maskva  nenori  dalyvauti  tokioje
konferencijoje,  nes vengia  sukurti precedenta  kitoms valstyb6ms  ki§tis  i jos  san-
tykius  su  Baltijos  §alimis38.  Jas  Maskva  ruo§esi  paimti  visi§kon  savo  itakon.

A.  Akselrodo  i§rtipintomis  notomis  sovietai  ne  tik  padejo  Lietuvai  i§vengti
plebiscito,  kuris  ir  jiems  buvo  neparankus,  ne  tik  atitolino  ja  nuo  Vakaru  bei
i§naudojo proga savo propagandai, bet ir i§pe56 kitokios naudos. Notos teiktos ne
veltui,  o tik su salyga, kad Lietuvos vyriausybe ra§ti§kai isipai.eigos nestoti i jokia
Baltijos sqjunga, neremti, net netoleruoti Lietuvos baltarusi§ku organizaciju veik-
los,  nukreiptos  pries  sovietu  Baltarusija.

D6l  pastarojo  isipareigojimo  keblumu  nekilo.  Lietuva  be  didesn6s  Sirdg6los
laiku  A.  Akselrodui  ra§ti§kai  pasizadejo  neremti  baltarusiu  antitarybines  veiklos

(propagandos, agitacijos, partizanines kovos), juo labiau kad i§laik6 galimyb? ska-
tinti  ju  antilenki§kus  veiksmus.  Tuo  tarpu  visai  kas  kita  buvo  Baltijos  say.unga.
Atsisakyti jos rei§kia nustoti rtipintis viso Baltijos regiono gynyba, saugumu ir §itaip
bent  i§  dalies  apriboti  savo  suvereniteta.  Sovietams  tas klausimas  irgi buvo  labai
svarbus. Jiems rdpejo, kad prie vakariniu sienu nesusidarytu joks barjeras, galintis
ateityje  sulaikyti ju  ekspansija,  be  to,  ir  „kasdienineje  politikoje"  buvo  lengviau

paveikti paskiras Baltijos §alis negu visas kartu. Buvo aisku, kad be Lietuvos jokia
Baltijos sajunga negal6s isikurti, be jos ta squ.unga -tiesiog „strateginis absurdas".
Panaudodami Lietuva sovietai tikejosi i§laikyti savo rankose visa Pabaltiji ir per ja
susidaryti galimybe ateityje ji galutinai prisijungti. Vienoje i§ ataskaitu Maskvai A.
Akselrodas pazymejo, jog 1920 in. Baltijos say.unga neisikere i§imtinai del Lietuvos
nesutikimo  i ja  stoti39.

Tod6l sovietai visomis i§galemis steng6si, kad Lietuva isipareigotu ir toliau taip
elgtis.  Jau  1921  in.  sausio  3  d.  A.  Akselrodas URLK prane§e, jog po  intensyviu
derybu Lietuvos vyriausybe pagaliau pazadejo ra§ti§kai isipareigoti nestoti i jokia
„antitarybin? koalicija" net ir tuo atveju, jeigu uZ stojima bdtu pazadeta didziul6
kompensacija4t].

-% REt/r4,  f.  0151,  ap.  5,  b.  9,  sg.  3,I.  9.
37  1921  in.  vasario  men.  A.  Akselrodo  ataskaitos  URLK,  ten  pat,  I.  7,  10  ir  kt.

38 Ten pat,  f.  0150,  ap.  7,  b.  5,  sg.  1,  I.  223.

3{)  1921  in.  sausio  29 d. A. Akselrodo  ataskaita G.  €i5erinui, ten pat,  f.  0151,  ap. 5,  b.  9, sg.  3,I.  7.

4tt Ten pat,  I.  10.
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Vis d6lto ji dels6 iteikti sovietams tuo klausimu nota. D6l to jie labai §irdo. Vos
ne kiekviename  1921  in. vasario men.  ra§te A.  Akselrodui  G.  ¢i6erinas  ragino ji
kuo grei6iau priversti K.  Griniaus vyriausybe duoti geidiiama nota. Ai§kinta, kad
Lietuva vengia tes6ti Zodi, jog tokie jos veiksmai neleistini ir nepakeliami (niedo-
pustimy  ir  nieperenosimy).  Todel  reikia  pagaliau  „lietuvius  primygti"  (nalie6  na
litovcev), kad jie taip nebesielgtu4]. Daugiau jokiu Lietuvos pra§omu notu nebesiu-
sime, kol negausime jos ra§ti§ko isipareigojimo nestoti i Baltijos say.ungq, pabreze
G.  ¢i6erinas vasario  14 d.  ra§te A.  Akselrodui42.

Sio isp6jino paveikta ir nuolat raginama, K. Griniaus vyriausybe vasario 23 d. iteike
A. Akselrodui tokici sovietams reikalinga nota. Tai buvo bene didziausias pirmojo so-
vietu pasiuntinio laim6jinias per visa jo tarnybos laika Kaune. Tadien Lietuva ilgam
pasirinko Baltijos vienyb6s Zlugdymo kelia.

A.  Akselrodas buvo paruo§?s ir dar glaudesnio Lietuvos ir Rusijos suart6jimo
plana, pagal kuri sovietai tur6jo pirkti Lietuvoje daug „grddu ir riebalu", tiekti jai
ginklu,  lietuviu  karininkai  tur6jo  mokytis  bol§evikineje  Generalinio  §tabo  akade-
mijoje  ir  t.t.  Anot  kra§to  apsaugos  ministro  K.  Zuko,  uZ  lietuvi§kus  maisto  pi.o-
duktus  A.  Akselrodas  Zadej?s  sumok6ti  4  mln.  aukso  rubliu43.

V

Si  plana  ilgai  svarst6  URLK,  o  1920  in.  gruodzio  4  d.  ir  Politbiuras44,  bet
sprendimas vis atid6liotas. Atid6liota daugiausia d6l to, kad Lietuva dels6 pasiza-
d6ti nestoti i Baltijos sqjunga, ir apskritai sovietams atrod6, jog Lietuva dar nepa-
kankamai  ryztingai  ir  galutinai  yra  apsisprendusi  orientuotis  i  Rusija,  jog  dar
bando laviruoti tarp jos ir Vakaru. Vasario  17 d. ra5te A. Akselrodui G. ¢i6erinas
nurod6:  „Lietuviu  elgesys  lieka  dviprasmi§kas, ju  siekimas  kartu  itikti  ir  Rusijai,
ir Antantei  trukdo  mums  sistemingai vesti ju  ativilgiu  draugi§ka politikci"45.  Taip
pat nuolat priekai§tauta d6l „antitarybiniu i§puoliu" Lietuvos spaudoje ir, Zinoma,
d6l komunistu  persekiojimo.  Dar  1920 in.  Iapkri6io  24  d.  instrukcijoje  A.  Aksel-
rodui  G.  Ci6erinas  nurod6:  „Paai§kinkite  lietuviams,  koki baisu  isptidi  Maskvoje

palieka persekiojimas tos partijos, kurios nariai sudaro mdsu vyriausybe, - kaipgi
Po  to  mtisu  politika  Lietuvos  ativilgiu  gali  btiti  draugi§ka"46.

A. Akselrodas sitilesi atvykti i Maskva ir ten vietoje detaliai paai§kinti, kod6l pa-
tiems sovietams btitu naudinga aktyviau remti Lietuva, ta6iau jam buvo leista supras-
ti, kad atvykti nera reikalo, nes Lietuva kol kas didesnes paramos nenusipelniusi.

4`  1921  in.  vasario  17 d.  G.  Ci6erino instrukcija A.  Akselrodui, ten pat, f.  0150,  ap.  7,  b.  5, sg.  1,  I.

220.
42 Ten  pat,  I.  221.

43  K.   Zukas,    min.  veik.,  p.  222-223.

44  Gruodzio  4  d.  Politbiuro  protokolas,  Rf:MC,  f.  17,  ap.  3,  b.  126,  I.  1,  2.

45  REuf4,  f.  0150,  ap.  7,  b.  5,  sg.  1,  I.  220.

46  RErvfc,  f.  5,  ap.  1,  b.  2111,I.  1.
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Nepaisant §ios nesekmes A. Akselrodo diplomatin6 misija sovietams apskritai
buvo naudinga. Tai pirmiausia leme objektywis veiksniai:  Sovietu Rusijos galia ir
daznai paradoksaliai sutap? abieju §aliu politiniai, strateginiai interesai. Asmeniniai
kontaktai irgi buvo svarbi poveikio priemon6. Apskritai tarpukaryje Lietuvos poli-
tikai su Rusijos diplomatais palaike gana artimus ry§ius, nes Rusijos atstovai atrode

V

paprastesni, atviresni, ne tokie aroganti§ki kaip Vakaru pasiuntiniai. Zymus Lietu-
vos politikas ir diplomatas, uzsienio reikalu viceministras P. RIimas savo atsimini-
muose atvirai ra§6: „Nuo5irdiiai bendravome su kiekvienu sovietu atstovu kaip su
patikimu draugu. Keitemes vizitais, vai§emis, informacijomis. Bol5evikai, Zinodami
mtisu jautruma  Vilniaus  klausimu,  Zaid6  ta  styga  meistri§kai  (...)  mdsu  santykiai
buvo i§imtinai korekti§ki ir asmens ativilgiu tikrai draugi§ki"47.

§i  charakteristika  gana  tiksliai  apibtidina  ir  A.  Akselrodo  ry§ius  su  Lietuvos
karine  bei  politine  vadovybe.  Artimus  santykius jis  palaike  su  uzsienio  reikalu  ir
finansu  ministrais J.  Purickiu  bei  E.  Galvanausku,  o labiausiai  su  kra§to  apsaugos
ministru K.  Zuku, kuris gyveno kaimynyst6je su A. Akselrodu.  Pats K.  Zukas savo
atsiminimuose rage:  ,,... jis (A. Akselrodas) pas mane daznai sve6iavosi, o a§ - pas

ji"48.  1921 in. sausio  10 d. ataskaitoje Maskvai A. Akselrodas irgi teig6:  ,,Uzsimezg6
geri asmeniniai kontaktai su karine vadovybe, taip pat su J. Purickiu bei E.  Galva-
nausku.  Pastarasis lyg niekur nieko pas mane buvo kartu su Zmona du kartus"49.

K.  Zuko ir A. Akselrodo ry§iai tikrai peraugo oficialius remus,  abudu nuolat
artimai  bendravo,  keisdavosi  slapta informacija,  anot  premjero  K.  Griniaus,  tie-
siog  „susibi6iuliavo"50.  Savo  atsiminimuose  K.  Grinius  toliau  ra§6,  kad  i§  §ios
bi6iulyst6s Lietuvos valdzia turejusi naudos, nes per K.  Zuka i§ Maskvos pasiun-
tinio  gaudavusi  idomiu, jai  reikalingu  svarbiu  Ziniu.

Bet  §iu  Ziniu  i§  tokio  bendravimo  sovietai  gaudavo  keleriopai,  gal  net  §imte-
riopai  daugiau.  Ypa6  artimus  ry§ius K.  Zukas palaike  su  sovietu karo  ata§e  plk.
Koliankovskiu.  Apie  tai  K.  Zukas  irgi  rage  savo  atsiminimuose,  bet  kai  ka  ir
nutylejo. Jis Koliankovskio pra§e ne vien karines literattiros, konkre6iai - ,,Mo-
bilizacijos  vadov6lio``,  bet  kviet6  btiti  konsultantu  reorganizuojant  Lietuvos  ka-
riuomene,  net jos  vadovyb?,  Generalini  5taba.  1921  in.  sausio  10  d.  ataskaitoje
URLK A. Akselrodas konstatavo, kad Koliankovskis uzmezg6 puikius (velikolep-
nyje)  santykius su Lietuvos karine vadovybe ir reguliariai gauna i§ jos visas kari-
n6s,  ivalgybines  informacijos  suvestines5].

47  P.   K|±mas,    Lietuvos  diplomatin6je  tamyboje,   Vihains,1991,  p.10S-106.
48  K.   Zukas,    min.  veik.,  p.  222.

49 RElvrc,  f.  5,  ap.  1,  b.  2151,  I.  7,  8.

50  K.   Grinius,    min.  veik.,  p.  333.
51  RFMC,  f.  5,  ap.  1,  b.  2151,  I.  7.
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Ta6iau  sovietai  nebuvo  tokie  dosnds,  neatsilygindavo  tuo  pa6iu.  Kai  1921  in.
vasario  10  d.  K.  Zukas  papra56  A.  Akselroda  teikti  Lietuvai  nors  dali  Rusijos
gaunamu karines kontrivalgybos Ziniu apie Lenkija, stojo nejauki tyla, po kurios Sis
atsake,  kad neturis  igaliojimu,  privalas  ,,atsiklausti  Maskvos"  (zaprosit  Moskvu),
bet Maskva tyl6jo. Neretai Lietuvos politiku patiklumu A. Akselrodas piktnaudiia-
vo. Jie daznai jam prasitardavo ir apie visi§kai slaptus dalykus, o po to, susigrieb?,
pra§ydavo  apie juos  Maskvai  neprane§ti.  Sis,  Zinoma,  pazadedavo,  ta6iau  ne  tik
prane§davo, bet ir nurodydavo, kuris politikas ir ko pralydavo neprane§ti.  Sitaip
buvo gaunama informacija apie Lietuvos politiku pazitiras, ju tarpusavio santykius.
Panaudodami §ia informacija, sovietai galejo lengviau paveikti Lietuvos uzsienio ir
net vidaus politika.

Apskritai Lietuvos politikai nevienodai Zinrejo i kontaktus su A. Akselrodu ir
i§vis i santykius  su  sovietais.  I§siskyre dvi nuostatos.  Prezidentas A.  Stulginskis ir
i§ dalies K. Grinius buvo links palaikyti tik oficialius santykius, paremtus taxptau-
tines teises normomis, mane, kad Lietuvai neverta pernelyg nukrypti sovietu orien-
tacijon,  kad  turi  pletotis  dvieju  lygiateisiu,  savaranki§ky valstybiu  santykiai.  Tuo
tarpu K.  Zukas, btisimasis Lietuvos pasiuntinys Maskvoje J. Baltru§aitis, i§ dalies
J.  Purickis  ir  E.  Galvanauskas  mane,  kad  tie  santykiai  gali  btiti  glaudesni,  negu
iprasta tarp dvieju valstybiu, nes sovietu Rusija yra vos ne vienintele Lietuvos sa-
jungininke, galinti padeti apsiginti nuo Lenkijos.

§ios dvi tendencijos susikirto A. Akselrodui tik atvykus i Lietuva ir vos nevirto
incidentu.  Jau  rugsejo  2  d.  jis  norejo  iteikti  Lietuvos  prezidentui  skiriamuosius
ra§tus,  bet  Sis  atsisake  juos  priimti,  nes  Rusija  dar  nebuvo  ratifikavusi  Taikos
sutarties  su  Lietuva.  Ta6iau  J.  Baltru§aitis,  J.  Purickis  ir  kai  kurie  kiti  Lietuvos
politikai lakste pas prezidenta, premjera, megindami itikinti juos, kad reikia pri-
imti kredencialus nedelsiant, buvo net pasipiktinta prezidento principingumu. Tuo
tarpu K. Grinius net A. Akselrodui sta6iai i akis pasake, jog jau Lietuvos valstie-
6iai §neka,  kad kokio velnio  atvyko A. Akselrodas, jei sutartis neratifikuota.  Gal
atvyko  tik  komunistines  agitacijos  varyti.

A.  Akselrodui  tai,  ai§ku,  nepatiko.  Jis  net  ketino  i§vykti  i  Minska,  o  ataskai-
toje G. Cieerinui nurode, kad, rusams pralaimint Lenkijoje, Lietuviai uzriete nosi -
reikia jiems ja nu§luostyti (litovcy zadrali nos, nieobchodimo uteret im evo)52. Bet
buvo rastas kompromisas. A. Akselrodas gavo ra§ti§ka paai§kinima, kuriame buvo
sakoma, kad jis priimamas kaip oficialus sovietu atstovas, tiktai formali akredita-
cija  atidedama  iki  sutarties  ratifikavimo.

K.  Griniaus pamin6ti Lietuvos valstie6iai buvo  teisfis.  A.  Akselrodas  rdpinosi
ne tik diplomatine veikla,  bet ir revoliucijos eksportu.  Jau pirmajame  savo ra§te

52  1920 in. rugsejo 2 d. A. Akselrodo ataskaita G. Ci5erinui, ten pat, b. 2151, I. 3.
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G. ¢i6erinui rugs6jo 2 d. jis pra§6 kuo skubiau siusti jam komunistin6s literatfiros
ir Zmoniu revoliucinei veiklai53. A. Akselrodo pasiuntinyb6 greit tapo komunistinio
darbo §tabu.  Per ja buvo masi§kai platinama revoliucine literattira, ji koordinavo
Lietuvos komunistu veikla, juos finansavo (i Cia buvo siun6iami ne tik pinigai, bet
ir auksas, brangenyb6s, kurias pasiuntinyb6 parduodavo Vokietijoje, o gautas le§as

per.duodavo Lietuvos kompartijai). A. Akselrodas ypa6 rripinosi revoliucin6s litera-
triros ir I.evoliucionieriu gabenimu i Vokietija. Jo pastangomis Vokietijos-Lietuvos

pasienyjc buvo isteigti tos literatdros transportavimo punktai.
Savo atsiminimuose K. Grinius rage, kad A. Akselrodas net du kartus megin?s

suorganizuoti komunistini sukilima Lietuvoje, bet abu sykius Lietuvos policija su-
kilima laiku i§ai§kino ir likvidavo54. Sio K. Griniaus liudijimo archyviniai dokumen-
tai nepatvirtina, bet akivaizdu, kad A. Akselrodas labai pagyvino Lietuvos komu-
nistu veiklq.  Lietuvos ivalgybos skyriaus  ataskaitose padymima,  kad  1920 in.  pas-
kutiniame ketvirtyje bol§eviku  darbas  Lietuvoje pasieke  „auk§6iausio laipsnio"  ir
kad tai tiesiogiai susij? su sovietu pasiuntinybes atsiradimu Kaune. Jei iki jos atsi-
radimo Lietuvos komunistams trtiko 16§u. prityrusiu vadu, tai dabar viso §ito atsi-
rado per akis55.

Tiesa,  su  Lietuvos  komunistu  vadovybe  A.  Akselrodas  ne  visada  sutardavo,
savo ataskaitose daznai vadindavo jci nemok§iska, iL5tizusia, i§ viso keistina.  Mask-
va  reikalavo,  kad  Lietuvos  komunistai  pirmiausia  vadovautusi  Sovietu  Rusijos
interesais,  kurie  ne visada  sutapdavo  su ju  isivaizduojama  revoliucin6s  kovos  lo-

gika Lietuvoje. Antai, nor6dami sutelkti savo pabirusias jegas, parodyti aktyvuma,
Lietuvos  komunistai nutar6  dalyvauti  rinkimuose  i vadinamosios  „Vidurin6s  Lie-
tuvos"  seima.  Maskva  tuo  buvo  labai  nepatenkinta,  nes  nor6jo,  kad  komunistai
boikotuotu  rinkimus.  §itaip jie  tur6jo  solidarizuotis  su  „burzuazine"  Lietuva,  pa-
remdami  ja  politi§kai.  Ta  klausima  1921  in.  vasario  2  d.  net  specialiai  svarste
Politbiuras  ir  at§auk6  Lietuvos  komunistu  nutarimz}  dalyvauti  rinkimuose5`'.

Apskritai Lietuvos valdziai pavyko neutralizuoti A. Akselrodo suaktyvinta Lie-
tuvos  komunistu  veikla.  Nemazai  ju  buvo  i.¥ai§kinta,  suimta,  nuteista.  1921   in.
sausio  10  d.  A.  Akselrodas  pranes6  G.  ¢i6erinui:  „Pastaruoju  metu labai  padaz-
n6jo komunistu su6mimai, Lietuvos vyriausyb6 itaria (apie tai prane§e K. Zukas),

jog Lietuvos kompartijos  apripinimas literattira, 16§omis, Zmonemis  eina i§ mtisiti
pasiuntinybes, tod6l pra§au pasirtipinti, kad Zmoniu ir literattiros siuntimas diplo-

53 Ten pat,  I.  3.

54  K.   Grinius,    min.  veik.9  p.  335-336.

55  1921  in.  sausio  12 d.  Generalinio 5tabo Zvalgybos skyriaus parei§kimas  Kra§to  apsaugos minist-

nii,  LWC4  f.  923,  ap.  1,  b.  79,  1.  200-214.
56  1921  in.  vasario  2  d.  Politbiuro  posedzio  protokolas,  RFMC,  f.  17,  ap.  3,  b.  128,  I.  3.
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matiniais  kanalais btitu  laikinai  sustabdytas,  nes  Lietuvos valdzios  organai  dabar
akylai stebi pasiuntinyb?"57.

A. Akselrodui labiau sekesi ivalgybinis darbas.  1920 in. spalio 29 d. ataskaitoje

jis padym6jo, kad tas darbas jau vyksta labai s6kmingai. jog RIaip6doje,  Gdanske,
Prrisijoje  ir  Palatvyje  jis  jau  turi  savo  rezidentdras  ir  gauna  i§  ten  pirmuosius
Zvalgybinius prane§imus58. Sovietu pasiuntiniai Lietuvoje ir Latvijoje steige RIaipe-
doje, Palangoje, Mazeikiuose bendrus Zvalgybinius punktus59. Dar rugs6jo men. A.
Akselrodas prane§6 Maskvai, jog jau yra paleid?s savo ivalgyba i Kauno diploma-
tini korpusa ir i§ ten gaunas informacijos, gerai Zinas, kas ten  dedasi6°.

Jis  taip  pat  Zinojo,  kas  dedasi  Lietuvos  valdzios  organuose.  K.  Zukas  ir
K. Grinius savo atsiminimuose ra§6, kad A. Akselrodas syki gerai i§ger?s pasigyr6
turis Lietuvos vyriausyb6s posedzio protokolo nuora§a, visa posedzio stenograma ir

ja K. Zukui parode6]. Lietuvos vyriausyb6 , nors ir steng6si, bet nei5siai§kino, kokiu
bridu A. Akselrodas ta protokola gavo: ar jis turejo pasiklausymo apai.attira, ar savo
agentus vyriausybeje. Jos nariai uzki§o posedziu kambario ventiliacijos angas, pa-
keite uzraktus ir tuo lengvabddi§kai nusiramino, taip ir nei§siai§kin? ,,informacijos
nutek6jino" priezasties.

Veikiausiai tada patys Zmones dar be modernios aparattiros rinko informacija.
Pavyzdziui, net  Lietuvos Zvalgybos vir§ininko  pad6j6jas teike  A.  Akselrodui  slap-
fas  zinias62.

Tad jau pirmasis sovietu pasiuntinys dirbo ne tik diplomatini, bet ir Zvalgybini
bei komunistu r6mimo darba. Tie trys veiklos barai net nebuvo atskiriami. Tai -
sovietu  diplomatijos  specifika.  Palygin?  Lietuvos  ir  sovietu  diplomatams  teiktas
instrukcijas,  pamatytume,  kad  jos  skiriasi.  Lietuvos  diplomatai  buvo  raginami
nesiki§ti  i  akreditavusios  §alies vidaus  reikalus,  o  sovietu  -  ne  tik ki§tis,  bet  ir
valdyti  politini  procesa.

1921  in.  kovo  8  d.  A.  Akselrodas  buvo  at§auktas.  Per  pusme5io  diplomatin?
tarnyba  jis  gana  s6kmingai  gyn6  sovietu  interesus  Lietuvoje:  gerokai  pasttimejo
jos  uzsienio politika  Maskvos kryptimi,  sustiprino jos  konflikta su  Lenkija,  atito-
lino ja  nuo  Vakaru  bei  Latvijos  ir  Estijos,  i§pl6§damas  ra§ti§kq  pazada  nestoti  i
Baltijos  sqjunga,  pad6jo  pagrindus  Rusijos  Zvalgybiniam  ir  komunistu  r6mimo
darbui  Lietuvoje.

57 Ten  pat,  f.  5,  ap.  1,  b.  2151,I.  8.

58 Aft/r4,  f.  ol51,  ap.  5,  b.  9,  sg.  3,  I.  15.

5`' Sovietii slaptosios referenttiros Latvijoje dokumentai, ten pat, f.  0150,  ap. 4, b. 3, sg.  1,  I. 4.

6tt Ten pat, f.  0151,  ap. 5, b.  3, sg.  3. I.  19-22.

61  K.   Grinius,    min.  veik.,  p.  334-335;   K.   Zukas,    min.  veik.,  p.  237.

62  1921  in.  sausio  10  d.  A.  Akselrodo  ataskaita  G.  Ci6erinui,  RENJC,  f.  5,  ap.  1,  b.  2151,  I.  8.
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A. Akselrodo ankstyvo at§aukimo priezastys dar tikslintinos. Apskritai sovietai ilgai
nelaike vienoje vietoje savo pasiuntiniu. At§aukima galejo paskubinti A. Akselrodo
nesutarimai su Lietuvos kompartija, kurios vadovai Maskvoje turejo galingu uzta-
r6ju. Be to, pradejo badyti akis pernelyg aik§tinga A. Akselrodo politika. Visuome-
n6je jau garsiai buvo kalbama, kad jis, talkinant Vokietijos pasiuntiniui Fricui Schem-
bergui, vadovauja visai Lietuvos uzsienio politikai.

Trumpam A. Akselroda pakeit6 P. Mostovenko, paskui - S. Aralovas. Pasiun-
tiniai  keitesi,  bet  i§  esm6s  nesikeite  sovietu  politika  Lietuvoje.

Zusammenfassung

ZENONAS 8 U T K U S

A. AXELROD - DER ERSTE SOWJETISCHE GESANDTE IN LITAUEN:
EIN IIALB]AHR SEINER DlpLOMATlscHEN TATIGKEIT tsEFTEMBER 1920-Minz i92it

ln  diesem  Artikel  versucht  man  bei  Betrachtung  der  Tatigkeit  politischer  Pers6nlichkeiten  wi-
dersprtlchliche und komplizierte sowjetische und litauische Beziehungen in der Zwischenkriegszeit zu
erklaren. Als Beispiel da fur client Alexander Axelrod, der erste sowjetische Gesandte in Litauen. Vor
allem auf seine Berichte, Protokolle des Politbtlros, andere Quellen, die in russischen und litauischen
Archiven aufbewahrt sind, Bezug, zeigt man, clap Sowjeten mit dem Friedensvertrag  1920 nicht  „auf
ewig" litauische Staatlichkeit anerkannt haben, sondern nur bis dem Moment, solange sich das Krafte-
verhaltnis andert, d.h. solange sie es zu erobem imstande sind.

Als am 31. August 1920 A. Axelrod nach Litauen kam, versuchte er vor allem es zum RTieg nit Polen
zu hetzen, ihm antipolnische Militarkonvention zuzuschreiben. Litauen hat dieser Konvention ausgewi-
chen, stimmte aber zu, durch ihm anerkanntes Territorium boischewistische Armee, die mit Polen kampfte,
vorbeizulassen, erteilte fur Sowjeten geheime Militarauskunft, Lebensmittel, Ausrtistung.

Ftir diplomatische Hife auf Viniusser Frage hat A Axelrod verlangt, clap Litauen schriftlich verspfache
kein Baltisches Btlndnis einzugehen. Das war vielleicht der gr6Pte Erfolg des ersten sowjetischen Ge-
sandten, weil ohne Litauen solches Bfindnis bicht entstehen konnte und die Sowjeten interessierte meis-
teus  das,  clap  an seinen westlichen  Grenzen kein mflitarischer Block entstande,  der in  Zukunft  ihre
Expansion nach Westen aufllalten konnte. Sowjetische Vertretung in Kaunas unter der Leitung von A.
Axelrod  unterstfitzte  aktiv litauische  Kommunisten und  sorgte  besonders  fur den  Revolutionsexport
durch Litauen mach Deutschland. An der Litauisch - Deutschen Grenzzone wurden sogar die Beforde-
rungspunkte der Revolutionsliteratur und Revolutionare begrtindet.

Litauische Beh6rde hat die Untersttltzungstatigkeit der Kommunisten aufgeklart, sie neutralisiert,
die Erkundungsarbeit von A. Axelrod, die sehr erweitert, war aber gar nicht imstande sic zu entdec-
ken.  A.  Axelrod bekam  sogar Sitzungsprotokolle  der litauischen  Regierung.

A. Axelrod vertrat erfolgreich Belange der Sowjeten in Litauen, unterhielt enge pers6nliche Bezie-
hungen mit litauischen Politikem, der Militarleitung. Er war nicht so arrogant, einfacher als Westdip-
lomaten.

Die ein Halbjahr gedauerte Diplomat-, Erkundungs- und Untersttitzungstatigkeit der Kommunisten
von A. Axelrod war unmittelbar miteinander verbunden. Seinen Bemfihungen dank war Litauen deutlich
von westlicher auf sowjetische Orientierung gerickt.
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