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Vladimir Bešanov • Raudonasis žaibo kaRas „Šiaurės vakarų sienų stiprinimas“

„ŠIAURĖS VAKARŲ  
SIENŲ STIPRINIMAS“ 

Nepriklausomos Pabaltijo valstybės atsirado suirus Rusijos imperijai, pralaimėjus 
Vokietijai ir vykstant audringiems Rusijos pilietinio karo įvykiams. Pirmuosius sovietinės 
ir nacionalinės valdžios daigus naikino kaizerio kariuomenė, okupavusi visą Pabaltijį iki 
1918 metų pavasario pradžios. Pagal bolševikų pasirašytą separatinę Brest Litovsko tai-
kos sutartį Rusija traukėsi iš Pirmojo pasaulinio karo ir mainais atidavė teritorijas. Lietuva, 
Latvija, Estija atsijungė nuo Rusijos. 

V. Leninas, pagrasinęs atsistatydinti, privertė partiją (ir buvusios imperijos tautas) su-
mokėti už atėjimą į valdžią. Jam tuo metu buvo svarbiausi ne patriotiniai šūkiai, o galimy-
bės, palaikant vokiečiams, tą valdžią išsaugoti ir laimėti laiko: „Jei tu neįstengsi prisitaikyti, 
nepasirengęs šliaužti pilvu per purvą, tu ne revoliucionierius, o plepys“. Kol Iljičius buvo 
užsiėmęs jam skirto rezervato sovietizavimu ir tobulino „raudonąjį terorą“, Berlyne buvo 
svarstomi planai sukurti Baltijos hercogystę. Tačiau, nepaisant Rytų fronto likvidavimo, 
bolševikų paramos kareiviais ir duona, Vokietijos imperija žlugo. 

1918 metų lapkričio 13 d. Sovietų Respublikos visos Rusijos centrinis vykdomasis ko-
mitetas (VRCVK) pareiškė, kad Brest-Litovsko taikos sąlygos „neteko galios ir reikšmės“, 
ir paragino tautas „pačioms spręsti savo likimą“. Okupuotųjų sričių bolševikų organizacijų 
centrinis biuras tuojau išleido atsišaukimą: „Mes negalime leisti kontrrevoliuciniams ele-

Lietuvos I-ojo pėstininkų pulko karių, vilkinčių 1931 m. 
pavyzdžio uniformą, rikiuotė Ukmergėje.
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Nr. 11. Teritorijos, kurių atsisakė Rusija, pasirašiusi Brest Litovsko taikos sutartį 1918 03 03.
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Lietuvos Valstybės Tarybos nariai, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai. Iš kairės: sėdi J. Vileišis, J. Šaulys,  
J. Staugaitis, S. Narutavičius, J. Basanavičius, A. Smetona, S. Kairys, J. Smilgevičius; stovi K. Bizauskas,  
J. Vailokaitis, D. Malinauskas, V. Mironas, M. Biržiška, A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Šernas,  
P. Dovydaitis. Vilnius. 1918 m. vasaris. Iš Seimo archyvo. A. Jurašaičio nuotr.

„Lietuvos aidas”  apie paskelbtą Lietuvos 
nepriklausomybę. 1918 m. vasario 19 d.

1918 m. lapkričio 18 d. paskelbta nepriklausoma 
Latvijos respublika. 1920 m. gegužės 1 d. laikinosios 

vyriausybės vadovu tapo Karlis Ulmanis.

mentams organizuotis ir užgrobti valdžią... Sukilkite visi, kaip vienas! Nedelsdami imkite 
organizuoti darbininkų deputatų sovietus!“ Įkandin pasitraukiančios vokiečių kariuome-
nės darbininkų ir valstiečių Raudonosios armijos daliniai patraukė į vakarus. Tačiau, kaip 
pasirodė, ten jau spėjo įsikurti savos nacionalinės vyriausybės. 

Dar 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvos Taryba paskelbė atkurianti Lietuvos valstybę, 
o 1918 m. lapkričio 11 d. Augustinas Voldemaras suformavo pirmąją Lietuvos vyriausybę. 

1918 m. vasario 24 d. Estijos parlamento manifestu Estija buvo paskelbta nepriklausoma 
demokratine respublika, o tų pačių metų lapkričio 11 d. į valdžią atėjo Agrarininkų sąjun-
gos lyderio Petso vadovaujama laikinoji vyriausybė. 

1918 m. lapkričio 18 d. Latvijoje buvo paskelbta nepriklausoma Latvijos valstybė ir 
1920 m. gegužės 1 d. sukurta Valstiečių sąjungos pirmininko Ulmanio vadovaujama laiki-
noji vyriausybė.

Bolševikų tai nesutrikdė. Vyriausybės buvo buržuazinės, vadinasi, neteisingos. Lapkričio 
viduryje Revelio revoliucinis komitetas pakvietė liaudį stoti prieš „Petso apsišaukėlių vy-
riausybę“ ir paprašė RSFSR darbo žmones pagelbėti estams – atsiųsti  Raudonosios armi-
jos kariuomenę. Atsakydama į šį prašymą sovietų vyriausybė sutelkė prie Estijos sienos 
7-ąją armiją ir iš visų frontų sugabentus „raudonuosius“ estų ir latvių dalinius ir nedelsda-
ma pasiuntė į puolimą. 1918 m. lapkričio 25 d. latvių šauliai užėmė Pskovą, o iki lapkričio 
29 d. – Narvą. Jau tos pačios dienos vidury Narvos rotušės pastate vietos ir svetimi bolše-
vikai paskelbė sovietų socialistinę respubliką – Estliandijos darbo komuną, vadovaujamą 
draugo Anvelto, kurią Leninas pripažino gruodžio 7 d. Iki 1919 metų sausio raudonoji ka-

Pirmasis Lietuvos vyriausybės vadovas Augustinas Voldemaras ir Vokietijos užsienio reikalų ministras  
G. Štrezemanas (G. Stresemann) per derybas. Berlynas. 1928 m. sausis.
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riuomenė užėmė didžiąją dalį Estijos nepasiekusi Revelio (Talino) vos per 30 kilometrų 
ir savo durtuvais užtikrino prasidėjusius „socialistinius pertvarkymus“. Tačiau sausio 9 d. 
vokiečių kariuomenės, suomių ir rusų savanorių formuočių remiami „baltaesčiai“ perėjo 
į kontrpuolimą ir jau po dešimties dienų įžengė į Narvą. Komunos vyriausybė persikėlė į 
Pskovą, paskui į Lugą. Ji neprarado vilties atsirevanšuoti ir vasario 18 d., pritariant RKP(b) 
CK, pradėjo formuoti Estliandijos raudonąją armiją. Kovą ir balandį buvo dar kartą mė-
ginta įsiveržti į Estiją, bet vėl nesėkmingai. Maskva, užsiėmusi kova su Kolčiaku, neturėjo 
galimybių pagelbėti naujomis pajėgomis. Negana to, gegužės mėnesį Estijos teritorijoje su-
formuota generolo N. Judeničo kariuomenė. Gegužės 25 d. ji užėmė Pskovą ir birželio vi-
duryje baltieji pasiekė Petrogrado prieigas. Estliandijos raudonąją armiją teko išformuoti. 
Rudenį buvo pribaigta Judeničo kariuomenė. 1919 metų spalio 31 d. raudonoji kariuomenė 
atsiėmė Lugą, lapkričio 7-ąją – Gdovą. 1920 metų vasario 2 d. Maskva sudarė su Talinu tai-
kos sutartį, pagal kurią Sovietų Respublikos „savanoriškai ir visiems laikams“ atsisakė „visų 
suverenių teisių, susijusių su Estijos tauta ir žeme, kurios priklausė Rusijai“. 

Latvijoje vyko analogiškas procesas. 1918 metų gruodžio 17 d. latvių socialdemokra-
tai sudarė devynių narių laikinąją vyriausybę, tuojau „nuvertusią“ Ulmanio vyriausybę ir 
paskelbusią Latvijoje sovietų valdžią. Maskva savo „pripažinimą“ išdavė po penkių dienų. 
Raudonieji latvių šauliai įsiveržė į gimtąją žemę. 1919 metų sausio 3 d. žlugo Ryga, iki sau-
sio pabaigos buvo užimta šalies didžioji dalis. Toliau – viskas aišku. Penkis mėnesius tru-
ko raudonasis teroras ir revoliuciniai pertvarkymai. Vasaros pradžioje Antantės ir vokiečių 
savanorių remiamos „kontrrevoliucinės pajėgos“ atsiėmė Rygą ir išmušė lauk „kovotojus 
už teisų reikalą“. Taika su „buržuazine“ Latvija buvo pasirašyta 1920 metų rugpjūčio 11 d. 

Lietuvoje kurį laiką truko dvivaldystė: Kaune buvo įsikūrusi nacionalinė „buržuazi-
nė“ vyriausybė, Vilniuje posėdžiavo 1918 metų gruodžio 16 d. paskelbta V. Mickevičiaus-
Kapsuko laikinoji „darbininkų ir valstiečių“ vyriausybė. 1919 metų vasarį Sovietų Lietuva 
Maskvos patarimu buvo „sujungta“ su Sovietų Baltarusija į vientisą Litbelo valstybę. 

Latvių raudonieji šauliai. 1917 m. spalio 27 d.

Nr. 12. Spalio perversmas ir pilietinis karas Rusijoje 1918–1921 m.

„Vincas Mickevičius-Kapsukas. 
Žymus Lietuvos komunistų  
partijos veikėjas”. 1957 m.  
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Pilietinio karo sukelti nepavyko, nes abi 
Lietuvos valstybės turėjo bendrą priešą 
– atsikuriančią Lenkiją su jos siekiu iš-
skėsti baltojo erelio sparnus „nuo jūros 
iki jūros“. 1919 metų pavasarį ir vasarą 
Pilsudskio legionai užėmė Vilnių, Minską, 
Slucką, Borisovą. Lietuvos ir Gudijos hi-
bridas buvo likviduotas. 1920 metų liepos 
12 d. Maskvoje buvo pasirašyta Lietuvos 
ir Sovietų Rusijos taikos sutartis. Vykstant 
Tuchačevskio puolimui, Raudonoji armi-
ja atėmė iš lenkų Vilnių ir rugpjūčio 8 d. 
perdavė jį Lietuvai. Po savaitės lenkai su-
davė Raudonajai armijai kontrsmūgį prie 
Varšuvos ir sovietų Vakarų frontas suiro. 
Patyrusi milžiniškų nuostolių Raudonoji 
armija pasitraukė iš Lenkijos ir Vakarų 
Baltarusijos teritorijos. Nepaisydami Va-
karų valstybių verdikto palikti Vilnių 

Lietuvai, lapkritį lenkai užėmė Vilnių ir įjungė jį į Respublikos sudėtį. 1921 metų kovo 18 d. 
RSFSR ir Lenkija pasirašė Rygos sutartį, pagal kurią Lenkija buvo atskirta nuo Rusijos. 

Per tarpukario dvidešimtmetį Estija, Latvija ir Lietuva, vaidindamos buferinių valstybų 
tarp „civilizuotos“ Europos ir „Sovdepijos“ vaidmenį, buvo didžiųjų valstybių kovos dėl įta-
kos regione objektai. Užmigusių ant laurų nugalėtojų – Anglijos ir Prancūzijos – įtaka lai-
kui bėgant mažėjo, o Vokietijos – didėjo. Dėl šio regiono strateginės svarbos sovietų vado-
vybė taip pat siekė sustiprinti savo įtaką Pabaltijyje naudodama diplomatines priemones, 
komunistinę propagandą ir ardomuosius metodus. Štai 1924 metų lapkritį buvo mėginta 
surengti „proletariato revoliuciją“ gretimoje Estijoje. Tada iš vietos komunistų ir nelegaliai 
atvykusių Kominterno bei sovietų žvalgybos agentų suformuotos kovinės grupės Taline 
užgrobė keletą valstybinių bei karinių objektų. Buvo paskelbtas sukilimo tikslas –  nuversti 
„kruvinąjį fašistinį režimą“ ir valdžią atiduoti „darbininkų ir valstiečių vyriausybei“. Tačiau 
maištas buvo numalšintas per šešias valandas nuo jo pradžios, darbininkų klasė komunis-
tų nepalaikė. Šie įvykiai, aišku, nepagerino Vakarų ir SSRS santykių. Kilus antisovietizmo 
bangai, iki 1934 metų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje įsigalėjo autoritariniai režimai. 

Iki 4-ojo dešimtmečio pabaigos pagrindiniai varžovai kovoje dėl įtakos Pabaltijyje buvo 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga, su kuriomis Estiją, Latviją ir Lietuvą siejo  ekonominiai susi-
tarimai ir nepuolimo sutartys. 

Sovietų Sąjunga į Estiją ir Latviją žvelgė kaip į savo nacionalinių interesų sferą, apie 
ką nedviprasmiškai buvo pareikšta 1939 metų kovo 28 d. notose. Šią poziciją sovietų at-
stovai gynė per Maskvos derybas su Anglija ir Prancūzija 1939 metų pavasarį ir vasarą. 
Aptardama garantijų Pabaltijo šalims klausimus sovietų vyriausybė įsitikino, kad Vakarų 

Jaunavedžiai: Hitleris ir Stalinas. Karikatūra. 1939 m.

demokratijos nesirengia tenkinti sovietų reikalavimų dėl Pabaltijo. Todėl Maskva pradėjo 
derybas su Berlynu, kuris pripažino sovietų interesus Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. 

Ribentropo–Molotovo paktas nulėmė Pabaltijo šalių likimą ir užbaigė jų neilgą  
nepriklausomybę. 

Prieš įvedant Raudonosios armijos dalinius į Estiją. 1939 m.
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Pabaltijys prieš pistoleto vamzdį 
Nors Sovietų Sąjunga ir Vokietija įsipareigojo „laikyti griežtoje paslaptyje“ nepuolimo 

pakto papildomųjų protokolų straipsnius, gandai apie Maskvoje įvykusį Rytų Europos pa-
dalijimą pasklido beveik iškart ir sukėlė Pabaltijo šalių nerimą. Visos jos kreipėsi paaiški-
nimo į Vokietijos ir SSRS atstovybes. Stalino ir Hitlerio diplomatai draugiškai neigė kokius 
nors slaptus susitarimus dėl „Pabaltijo respublikų“. 

Pavyzdžiui, Vokietijos pasiuntinys Estijai H. Froveinas per rugpjūčio 28 d. pokalbį su už-
sienio reikalų ministru Karlu Selteriu pranešė: „Gandai, kad, sudarant Vokietijos ir Sovietų 
Rusijos paktą dėl nepuolimo, neva kokia nors forma vyko derybos ar buvo sudaromi san-
dėriai, kenkiantys Estijai ir kitoms Baltijos jūros šalims ar joms nuostolingi, neturi jokio pa-
grindo. Vokietijos ir Sovietų Rusijos sutartis jokiu būdu nekenkia Estijai“. Negana to, kaip 
tik Ribentropo–Molotovo paktas „padeda šalinti  Pabaltijo šalių bei jų kaimynių konflikto 
galimybes ir paverčia Baltijos jūrą „taikos regionu“. Raudonieji įgaliotieji atstovai taip pat 
rėmėsi „Sovietų Sąjungos vadovybės kalbomis ir spauda, mūsų užsienio politikos taikiomis 
tradicijomis, nuolatiniu Sovietų Sąjungos siekiu padėti mažoms šalims gyvuoti savarankiš-
kai ir nepriklausomai“. Praėjus dviem dienoms po vokiečio vizito, Selterį, turėdamas tiks-
lą jį teisingai „orientuoti“, aplankė sovietų įgaliotasis atstovas K. Nikitinas, kuris pasipikti-
nęs pareiškė: „Estijos laikraščių teiginiai apie SSRS raudonąjį imperializmą ir apie tai, jog 
SSRS nori okupuoti Estiją, yra tuščias, niekuo nepateisinamas SSRS šmeižimas“ ir patarė 
ministrui pristabdyti išsišokėlius laikraštininkus, „melaginga dvasia orientuojančius liau-
dies mases“ ir niekinančius „pakto reikšmę taikai“ bei Sovietų Sąjungos „taikius ketinimus“. 

Aptardami susidariusią padėtį politikai manė, kad dėl bolševikų ir nacionalsocialistų re-
žimų neįveikiamo tarpusavio priešiškumo „užkeiktieji draugai“ greičiausiai nesuinteresuo-
ti turėti bendrą sieną, taigi Pabaltijo šalims teks vaidinti tam tikrą buferį tarp Vokietijos 
ir SSRS. Kaip rugsėjo 5 d. JAV valstybės sekretoriui pranešė laikinasis reikalų patikėtinis 

V. Leonardas, „Estijos užsienio reikalų ministerija 
ir generalinio štabo viršininkas laiko nepagrįstais 
gandus apie slaptą Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
susitarimą, numatantį okupuoti Estiją; jie netiki, 
kad tai rodo dabartinis sovietų kariuomenės tel-
kimas prie vakarinės sienos“. Visuomenėje buvo 
pastebima pačių prieštaringiausių nuotaikų: dalis 
valdančiųjų ir turtingųjų sluoksnių orientavosi į 
suartėjimą su Vokietija ir net į sąjungą su ja, dalis 
– simpatizavo Anglijai ir Prancūzijai. Buvo grupių, 
nusiteikusių glaudžiai bendradarbiauti su SSRS. 
Bet taip pat neabejotina, kad pagrindinė gyvento-
jų dalis, neprieštaraudama tam, kad užsitikrintų 
stipraus sąjungininko palaikymą, norėtų išsaugo-
ti ir savo šalies neutralumą bei nepriklausomybę.

Karo Europoje pradžia padidino Pabaltijo šalių 
nerimą, kad jos gali būti įtrauktos į karo įvykius, 
ir paskatino priimti įstatymus dėl neutralumo. 
Kartu šios šalys pradėjo ieškoti galimybių suartėti 
su SSRS ekonominiu atžvilgiu, pasiūlė derėtis dėl 
prekių apyvartos ir krovinių tranzito Baltosios–Baltijos jūrų kanalu ir per šiaurinius uos-
tus galimybės, nes buvo tikėtina, kad Baltijos jūra taps karo veiksmų teatru. Rugsėjo 13 d. 
į Maskvą konsultuotis šiais klausimais išvažiavo Estijos užsienio prekybos departamento 
direktorius Meris. 

1939 metų rugsėjo 17 d. Raudonoji armija peržengė Lenkijos ir Sovietų Sąjungos sieną. 
Tą pačią dieną su Sovietų Sąjunga diplomatinius santykius palaikančioms valstybėms, taigi 
ir Pabaltijo šalims, įteikta nota, kurioje buvo pabrėžiama, kad „santykiuose su jomis SSRS 
laikysis neutralumo politikos“. Lenkijos sutriuškinimas ir padalijimas, Sovietų Sąjungos 
sienų pastūmėjimas į vakarus, aiškiai pademonstravęs Sovietų Sąjungos ir Vokietijos tar-
pusavio supratimą, estams sukėlė abejonių dėl jų padėties tvirtumo. Susirūpinęs Selteris, 
siekdamas pasidalyti savo abejonėmis, vėl susitiko su Vokietijos pasiuntiniu. „Atsižvelgiant 
į nenuspėjamą rusų elgesį, – pranešė Froveinas į Berlyną, – neįmanoma numatyti, ar šios 
valstybės ekspansija Europoje taip pat nebus nukreipta prieš Pabaltijo valstybes. Kyla svar-
bus klausimas, ar panorės ir įstengs Vokietija tokiomis sąlygomis joms pagelbėti. Paskui 
ministras perskaitė Turkijos laikraščio ištrauką, kurioje buvo pateikiamas pranešimas iš 
Maskvos, jog neva Vokietija pripažino būtinybę prijungti Pabaltijo valstybes ir jų uostus 
prie Sovietų Rusijos. Aš nedelsdamas pareiškiau, kad tą pranešimą sukūrė anglų agentai, ir 
jis yra aiškiai provokacinio pobūdžio“. 

Tuo metu Kremliuje Stalinas ir Molotovas kruopščiai kūrė Estijos ir Latvijos „teritorinio 
ir politinio pertvarkymo“ scenarijų: joms planuota pateikti siūlymą, kurio negalėtų atsisa-

Sovietų kariai įžengia į Lenkiją.  
1939 m. rugsėjo 17 d. 

Raudonosios armijos kariai mokymuose. 
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kyti. „Geležis buvo karšta“ ir Vadas „kalė“ ją anaiptol ne Hitlerio naudai. Pirmoji eilėje buvo 
„maža taiki Estija“. 

Formali priežastis daryti jai politinį spaudimą buvo incidentas, susijęs su Lenkijos po-
vandeniniu laivu „Orzel“.

Prasidėjus karo veiksmams, visi penki Lenkijos povandeniniai laivai išplaukė į kovinį pa-
truliavimą jiems skirtuose Dancigo įlankos sektoriuose Chelio rajone. Povandenininkams 
jų pačių vadovybės numatytomis pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis teko veikti esant 
ribotoms galimybėms dėl menko gylio, kai priešo pajėgos visiškai viešpatavo jūroje bei ore. 
Be to, vadų gautos instrukcijos uždraudė jiems be išankstinio nurodymo torpeduoti vokie-
čių transportus. Todėl ne kartą atakuoti ir apgadinti lenkų povandeniniai laivai jokių kovi-
nių laimėjimų nepasiekė, o rugsėjo 14 d. jiems buvo įsakyta dėl išnaudotų išteklių veržtis 
prie Anglijos ar Švedijos krantų. 

Rugsėjo 15-osios naktį į Talino įlanką įplaukė povandeninis laivas „Orzel“ pretekstu, kad 
netvarkingi jo mechanizmai. Bet iš tiesų dėl to, kad laivo vadui 3-iojo rango kapitonui  
Ch. Kliučkovskiui ėmė reikštis šiltinės požymių. 

Tačiau pagal tarptautines taisykles tik avarija ar nelaimė galėjo būti pakankamas pagrin-
das vienos iš kariaujančių šalių karo laivui įplaukti į neutralios valstybės uostą, išvengiant 
internavimo. Kliučkovskis nedelsiant buvo paguldytas į ligoninę. Kitą dieną nepaisydama 
Lenkijos diplomatų protestų Estijos valdžia, siekdama griežtai laikytis neutralumo, paskel-
bė, kad laivas bus internuotas. Į jos denį įžengė žandarai bei kariniai jūreiviai ir laivą pra-
dėjo nuginkluoti. Buvo išimtos pabūklų spynos, iškrauti sviediniai, dalis torpedų, naviga-
cijos prietaisai, žemėlapiai bei knygos ir paskirti estų sargybiniai. Įgula su šiuo sprendimu 
nesusitaikė ir vadovaujama kapitono vyresniojo padėjėjo Jano Grudzinskio bei minuotojo 
Adžejaus Peseckio parengė pabėgimo planą. Naktį iš rugsėjo 17-osios į 18-ąją „Orzel“ išsi-
veržė į laisvę ir nuplaukė nežinoma kryptimi turėdamas šešias torpedas, kurių estai nespė-
jo iškrauti.

To meto naujausias Lenkijos karinio jūrų laivyno povandeninis laivas  „Orzel” („Erelis”) 1939 m. 

Kilo didžiulis skandalas. Taline prasidėjo garsiai nuskambėjęs tyrimas ieškant kaltųjų. 
Berlyno laikraščiai rašė, kad klastingieji lenkai nukankino ir nuskandino estų sargybinius. 
Bet labiausiai iš visų dėl savo laivybos „persigando“ Sovietų Sąjunga. Maskva paskelbė, kad 
Estijos valdžia aplaidžiai žvelgia į „Orzel“ pabėgimą, be to, esą, patikimų šaltinių duomeni-
mis, Baltijos šalių uostuose, naudodamiesi slaptu vyriausybinių sluoksnių palaikymu, sle-
piasi ne tik lenkų, bet ir „kitų žinomų valstybių“ povandeninių laivų. 

Rugsėjo 19 d. Molotovas pareiškė Estijos pasiuntiniui Augustui Rejui, kad už tai, kas 
įvyko, SSRS laiko atsakinga Estiją, ir raudonasis Baltijos laivynas ieškos šio laivo po visą 
Suomijos įlanką. Taip prasidėjo Estijos Respublikos jūrų blokada, per kurią, medžiodami 
povandeninius laivus, į jos teritorinius vandenis ne kartą įsibrovė sovietų eskadriniai mi-
nininkai ir, matyt, tuo pačiu tikslu apšaudė pakrantę. Sovietų aviacija, ieškodama pasislė-
pusių povandeninių laivų, dažnai skraidė virš Estijos teritorijos. Estijos kariškiai gavo įsa-
kymą į pažeidėjus jokiu būdu nešaudyti, o politikai visaip demonstravo lojalumą ir reiškė 
pasitenkinimą tarsi su niekuo nekariaujančios Sovietų Sąjungos veiksmais „turint tikslą ati-
tverti nuo pavojaus savo laivybą“.

„Čia baiminamasi, – rugsėjo 21 d. telegrafavo iš Talino Italijos pasiuntinys, – kad to fak-
to dingstimi sovietų laivai apskritai nepasitrauks (būtent nepasitrauks) iš Estijos vandenų 
ir įves griežtą kranto blokadą, o tai gali tapti pasirengimu vėlesniam šalies okupavimui. 
Laivyno demonstravimas ir kariuomenės telkimas pasienyje yra skirtas galutinai įtikinti 

Nr. 13. Sovietų vykdyta Estijos jūrų blokada. 1939 m.
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Estijos vyriausybę, jog kaip nors priešintis yra beprasmiška. Estijos užsienio reikalų minis-
tras man sakė, kad padėtį vertina rimtai, bet nemano, jog kyla sovietų okupacijos grėsmė“. 

Šiame fone vyko Sovietų Sąjungos ir Estijos derybos dėl prekybos. Rugsėjo 24 d. į Maskvą 
išvyko užsienio reikalų ministras Karlas Selteris, pageidaujantis pats pasirašyti naudingą 
prekybos sutartį. Tos pačios dienos vėlų vakarą Kremliuje jį priėmė Molotovas. Dalyvavo 
taip pat Estijos pasiuntinys Rejus ir prekybos liaudies komisaras Anastasas Mikojanas.

Po neilgo pokalbio apie ekonomines problemas Viačeslavas Michailovičius ėmėsi gvil-
denti svarbiausią problemą: Estijos ir Sovietų Sąjungos politiniai santykiai „ne tik nėra 
geri, bet jie – nepatenkinami“. Lenkų povandeninio laivo pabėgimas iš Talino rodo, kad 
Estijos vyriausybė „arba nenori, arba negali palaikyti tvarkos savo šalyje ir taip kelia grės-
mę Sovietų Sąjungai“. Negana to, esą, sovietų duomenimis, estai patys suremontavo povan-
deninį laivą, parūpino kuro ir surengė pabėgimą. Taigi jūroje atsirado povandeninis lai-
vas, keliantis pavojų sovietų laivynui (?!). Padėtis, kai išėjimas iš Suomijos įlankos yra „kitų 
valstybių rankose“, nepakenčiama. Todėl Molotovas pareikalavo „sudaryti karinę sąjungą 
ar tarpusavio pagalbos sutartį, kuri kartu suteiktų Sovietų Sąjungai teisę turėti Estijos teri-
torijoje laivyno bei aviacijos atramos punktų ar bazių“.

Selteris pastebėjo, kad Lenkijos povandeninio laivo istorijoje Estija tiksliai laikėsi tarp-
tautinės teisės normų, o sovietų vyriausybės priekaištai bei pretenzijos tuo labiau nesu-
prantamos, nes Lenkija ir SSRS nebuvo karo būsenos. Ministras mėgino išsisukti nuo 
tarpusavio pagalbos pakto svarstymo, remdamasis tuo, kad tokia sutartis prieštarauja neu-
tralumo politikai bei lygiateisiams santykiams su visomis valstybėmis, taip pat prieštarauja 
Vokietijos ir Estijos nepuolimo sutarčiai. „Sutartis dėl sąjungos su didžiąja valstybe, – pa-
stebėjo Rėjus, – mažą  valstybę gali lengvai padaryti priklausomą nuo didžiosios ir paraly-
žiuoti jos nepriklausomybę“.

Molotovas vėl ėmė aimanuoti, kokią „didelę žalą Sovietų Sąjungos laivybai“ gali padaryti 
„tas laivas“, paistyti apie „garantijų nebuvimą“ ir pagaliau, gardžiuodamas tuo, kad yra di-
džiosios valstybės atstovas, griežtai išpyškino:

„Prieš dvidešimt metų mes buvome įstumti į šią Suomijos „balą“. Nejaugi jūs manote, 
kad taip gali būti amžinai? Tada Sovietų Sąjunga buvo bejėgė, bet iki šio meto gerokai iš-
augo ekonominiu, kariniu ir kultūriniu požiūriu. Sovietų Sąjunga dabar yra didžioji vals-
tybė, į kurios interesus būtina atsižvelgti. Pasakysiu jums – Sovietų Sąjungai tenka išplėsti 
savo saugumo sistemą, dėl ko jai reikia išėjimo į Baltijos jūrą. Jei jūs nepanorėsite sudaryti 
su mumis tarpusavio pagalbos pakto, mums teks ieškoti savo saugumui užtikrinti kitų 
būdų, galbūt gerokai griežtesnių, galbūt sudėtingesnių. Prašau jus neversti mus panau-
doti jėgą prieš Estiją“.  

Aišku, povandeniniai laivai buvo niekuo dėti. Baltijoje tuo metu nebuvo likusio nė vieno 
Lenkijos povandeninio laivo: trys internuoti Švedijoje, „Vilk“ pasiekė Anglijos Rozaito bazę, 
didvyriška „Orzel“ įgula, naudodamasi iš atminties nupieštu „žemėlapiu“ ir „Švyturių re-
gistru“, pro minų užtvaras ir vokiečių patrulius skverbėsi sąsiauriais į Šiaurės jūrą. Pagrobti 
estų sargybiniai gyvi ir sveiki lenkų buvo maloniai išlaipinti Gotlando saloje ir pasako-
jo žurnalistams apie didžiausią savo gyvenimo nuotykį. Tačiau bet kuris agresorius savo 

veiksmus teisina savo kailio saugumo, atsiprašome, geopolitiniais interesais. „Su Vokietija 
mūsų santykiai draugiški, – pareiškė Molotovas, – bet Baltijos jūroje gali staiga atsiras-
ti ir Sovietų Sąjungai kelti grėsmę kitų didžiųjų valstybių, pavyzdžiui, Anglijos, pajėgos.  
Įvykiai parodė, kad Sovietų Sąjungos laivyno saugumas nepakankamas, todėl suprantama, 
jog Sovietų Sąjunga imsis pati užtikrinti šį saugumą“. Vokietija prieštarauti neketino.  

Įdomu, kad liaudies komisarų sovieto pirmininkas, išsimiklinęs derybose su nacis-
tais ir jau pripratęs prie to, kad socialistinėse valstybėse visus reikalus stebuklingu būdu 
gali sutvarkyti keturi žmonės – Stalinas, Hitleris, Molotovas, Ribentropas, – pasiūlė tie-
siog paskambinti Estijos prezidentui, paaiškinti jam padėtį ir nevilkinant pasirašyti sutar-
tį. Bet pasirodė, kad „fašistinėje“ Estijoje yra parlamentas. „Kaip parlamentinės valstybės 
ministras, – apstulbo Selteris, – aš privalau be prezidento ir vyriausybės informuoti taip 
pat ir parlamentą, o to negalima padaryti telefonu“. Molotovas nenoromis sutiko, bet įspė-
jo, kad „tai skubus reikalas. Patariu jums sutikti su Sovietų Sąjungos pageidavimais, kad iš-
vengtumėte blogesnio dalyko. Neverskite Sovietų Sąjungos, kad pasiektų savo tikslus, pa-
naudoti jėgą. Nagrinėdami mūsų siūlymus, nesikliaukite Anglija ir Vokietija. Anglija negali 
ko nors imtis Baltijos jūroje, o Vokietija užsiėmusi karu Vakaruose. Dabar visos viltys su-
laukti išorinės pagalbos būtų iliuzinės. Taigi jūs galite būti tikri, kad Sovietų Sąjunga vie-
naip ar kitaip užsitikrins savo saugumą. Jei jūs nesutiktumėte su mūsų siūlymu, Sovietų 
Sąjunga imtųsi kitų priemonių savo saugumui, savo nuožiūra ir be Estijos sutikimo“. 

Po pertraukos Estijos delegacijai buvo įteiktas tarpusavio pagalbos sutarties projektas, o 
sutarties dėl prekybos pasirašymas buvo atidėtas iki Selterio kito vizito į Maskvą su atsaky-
mu į sovietų siūlymą. Rytą Estijos ministras išskrido namo. Siūlymui priimti buvo skirtos 
trys dienos...

Grįžęs į Taliną Selteris rugsėjo 25 d. apie sovietų siūlymus pranešė Vokietijos pasiunti-
niui ir mėgino gauti Suomijos bei Latvijos palaikymą. Vokiečiai, patvirtindami Molotovo 

Raudonosios armijos ir vermachto karių draugiškas susitikimas prie demarkacijos linijos. 1939 m. rugsėjis.
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