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Vladimir Bešanov • Raudonasis žaibo kaRas Pabaltijys prieš pistoleto vamzdį

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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nius turint tikslą šnipinėti, specialia direktyva „Dėl operatyvinio aptarnavimo“ įsakė čekis-
tams kruopščiai patikrinti informatorių kariniuose daliniuose tinklą „turint tikslą visiškai 
ir vienodai apimti visas karinių junginių grandis – nuo štabų iki atskirų padalinių; šiam 
darbui sukurti „stiprų rezidentų kadrą“.

Kažkaip visiškai atsitiktinai sutapo, jog kaip tik spalio pradžioje Hitleris reichstage pasa-
kė kalbą, kurioje paskelbė, kad Vokietija pradeda likviduoti vokiečių nacionalinių mažumų 
Rytų ir Pietryčių Europoje grupes. Reicho kancleris ragino Pabaltijyje gyvenančius „vokie-
čių tautybės asmenis“ grįžti į faterlandą ir įsijungti į arijų rojaus kūrimą. Be to, vokiečių, 
sovietų ir pabaltijiečių oficialieji sluoksniai jaudinamai sutartinai stengėsi įtikinti visą pa-
saulį, kad tarp vokiečių išvežimo į tėvynę ir tarpusavio pagalbos sutarčių visiškai nėra jo-
kios sąsajos, tėra siekis „nustatyti aiškias nacionalines sienas“ ir ginti tautas nuo rasinių ir 
tautinių „trinčių“. 

1939 metų spalio 18 d. 8 val. po tarpusavio sveikinimų, himnų ir pabūklų saliutų paskir-
tuose sienos perėjimo punktuose iš dviejų krypčių, nuo Narvos ir Pečioros pusių, prasidėjo 
Raudonosios armijos dalinių įvedimas į Estiją. Į šalį kaip tarpusavio pagalba įžengė 65-ojo 
ypatingojo šaulių korpuso padaliniai, vadovaujami komdivo A. Tiurino, ir KOP ypatingo-
ji grupė: iš viso 21 347 žmonės, 78 pabūklai, 283 tankai, 54 šarvuotieji automobiliai ir 255 
lėktuvai. Operacija apskritai vyko sklandžiai. 

Nr. 16. Lietuvos sienų kaita 1920–1941 m.

Kaip pranešė pasienio kariuomenės vadovybė, „žygiuojant DVRA daliniams į Estiją, gre-
ta esančio pasienio ruožo darbo žmonės prasiverždavo prie kelio pro policijos ir kariškių 
užtvaras. Žygiuojantys DVRA daliniai buvo sveikinami šūksniais: „Štai mūsų kariuomenė 
atvažiavo!“ Buožės ir kiti pasienio ruožo buržuaziniai reakcingieji elementai į SSRS ir at-
vykstančius į Estiją dalinius žvelgė priešiškai“. Bet apskritai operacija vyko be ekscesų. 

Analogiškai buvo užimamas „kambarys“ ir Latvijos „bute“. Raudonosios armijos komi-
sijos pirmininku buvo paskirtas Kalinino karinės apygardos kariuomenės vadas komkoras 
V. Boldinas. Iki spalio 23 d. kariškiai parengė nemaža susitarimų dėl sovietų kariuome-
nės, kurios bazavimosi punktais tapo Liepoja, Ventspilis, Priekulė ir Pitragas, įkurdinimo. 
Tą dieną į Liepoją įplaukė kreiseris „Kirov“, lydimas eskadrinių minininkų „Smetlivyj“ ir 
„Stremitelnyj“. Rugsėjo 29-osios 11 valandą ryto į Zilupės stotį atvyko pirmasis sovietų ka-
riuomenės korpusas. Į Latviją buvo įvedami 2-ojo ypatingojo šaulių korpuso ir 18-osios 
aviacijos brigados, turinčių iš viso 21 559 žmones, daliniai. 

Lietuvos kariuomenės 
paradas Katedros aikštėje. 
1939 m. lapkričio 15 d.

Raudonosios armijos ir Lietuvos 
respublikos kariai Semeliškėse prie 
buvusios Lietuvos–Lenkijos sienos. 
1940 m. spalio 27 d. 
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