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1.PIRMASIS PASAULINIS KARAS 

Pirmasis pasaulinis karas – karas įtraukęs 25 pasaulio valstybes, ketvirtadalį pasaulio 

gyventojų, vykęs 1914 m.– 1918 m.  

Iš pradžių karas prasidėjo tarp Centrinio bloko imperijų – Vokietijos bei Austrijos-Vengrijos 

– iš vienos pusės ir Antantės valstybių – Prancūzijos, D. Britanijos, Rusijos bei Serbijos iš kitos 

pusės. Abi pusės planavo trumpą manevrinį karą. Prieš savo norą karo auka tapo Belgija, į kurią 

pagal Šlyfeno planą įsiveržė Vokietija, nepaisydama šios šalies neutraliteto. Karo metu į Vidurio 

Europos imperijų pusę stojo Osmanų imperija ir Bulgarija, o į Antantės pusę – Italija, Japonija, 

Portugalija, Rumunija bei JAV. Karą laimėjo sąjungininkai. 

Pirmajame pasauliniame kare buvo  pradėta naudoti „modernioji“ technika (šarvuočiai, 

lėktuvai ir orlaiviai) bei nuodingosios dujos, tačiau tai mažai tepaveikė padėtį frontuose, kuriems 

buvo būdingas pozicinis karas. Tokiuose mūšių laukuose, kaip prie Verdeno ir Flandrijoje, žuvo 

milijonai kareivių, nors tai visiškai neturėjo esminės įtakos karinei padėčiai. Karo metu pirmą kartą 

vykdyti pirmieji civilių bombardavimai iš oro. 

Dėl šio karo žlugo keturios Europos šalių dinastijos – Osmanai, Romanovai, Habsburgai ir 

Hohencolernai, pasikeitė pasaulio jėgų santykis – iškilo Jungtinės Amerikos Valstijos. Vokietijos 

pralaimėjimas ir nesugebėjimas išspręsti prieštaravimų, kurie sukėlė Pirmąjį pasaulinį karą, vėliau 

sudarė pagrindą nacizmo įsigalėjimui ir Antrajam pasauliniam karui 1939 m. 

 

1.1 Karo priežastys 

1. Karinių blokų susikūrimas: 

1904-1907 m. buvo sudaryta Prancūzijos, Rusijos ir Britų imperijos (Jungtinės Karalystės) 

karinė-politinė sąjunga – Antantė. Pirmojo pasaulinio karo eigoje prisijungė Italija, JAV, Japonijos 

imperija, Belgija, Graikija, Rumunija, Portugalija, Serbija, Juodkalnija. 

Trilypė sąjunga – Vokietija, Austrija-Vengrija, Italija (karo eigoje išėjo ir į karą įsitraukė jau 

Antantės pusėje), Osmanų imperija, Bulgarija. 

2. Netolygus ekonominis Europos ir pasaulio valstybių vystymasis, sukėlęs prieštaravimus 

tarp šalių, senai žengiančių kapitalistiniu keliu, ir šalių, neseniai į jį įstojusių. 

3. Vokietijos ir Rusijos ginklavimosi varžybos. 

4. Austrijos-Vengrijos bei Rusijos siekis įsigalėti Balkanų regione. 

5. Imperializmas – galingosios valstybės siekė labiau išsiplėsti. 

6. Išaugęs tautų nacionalizmas Europoje. 

1914 m. birželio 28 d. Sarajeve bosnis studentas Gavrilas Principas, atvykęs iš Serbijos, 

nušovė Austrijos-Vengrijos sosto įpėdinį Pranciškų Ferdinandą ir jo žmoną. Vienos vyriausybė šį 

incidentą laikė serbų sąmokslu ir paskelbė Serbijai ultimatumą. Serbija šį ultimatumą, beveik visą, 

įvykdė, tačiau Vokietija vis tiek paskelbė karą Rusijos imperijai. 
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Pav. 1 Europos valstybių žemėlapis 1914 m. 
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1.2 Politinė padėtis Lietuvoje 1914 m. – 1916 m. 

1914 m. prasidėjus karui, kokio žmonija dar iki šiol nebuvo mačiusi, Lietuvos visuomenė 

aktyviai svarstė tiek karo problemas, tiek ateities perspektyvas. Atsirado reali galimybė atkurti 

Lietuvos valstybingumą. Vilniuje įvairių partijų atstovai sudarė Lietuvos politikos centrą. Šis 

centras 1914 m. rudenį įsteigė Lietuvių draugiją nukentėjusiems dėl karo šelpti. Visą dabartinę 

Lietuvos teritoriją vokiečiai okupavo iki 1915 metų pabaigos.  

Lietuvių visuomenės aktyvumas pastebimai augo. Lietuvių veikėjai, gyvenantys Rusijoje, 

JAV, Šveicarijoje ir kitur, pradėjo svarstyti Lietuvos politinės autonomijos Rusijos sudėtyje 

galimumą. Ypač aktyviai veikta Šveicarijoje. 

1915 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje Berne (Šveicarijoje) įvyko lietuvių ir latvių atstovų 

susirinkimas. Jo dalyviai pareikalavo lietuvių ir latvių tautoms suteikti teises ir plačią tautinę 

autonomiją. 1916 m. vasario-kovo mėn. Berno konferencijoje nepritarta Lietuvos ryšiams su 

Lenkija, stota už krašto savivaldą Vokietijos protektorate. 

1916 m. Lietuvos visuomeninėms ir politinėms organizacijoms vokiečių valdžia paskelbė kai 

kurias nuolaidas.  
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1.3 Kaizerinė okupacija 

1915 m. liepą Vokietijos kariuomenė užėmė Šiaulius, Panevėžį, vėliau Kauną ir Vilnių ir 

sudarė Oberostą – karinį administracinį vienetą okupuotoje Rusijos imperijos teritorijoje. Oberosto 

vadovas –Vokietijos vyriausiasis Rytų fronto vadas.  

1915 m. liepos 28 d., praėjus metams po karo pradžios, Lietuvoje buvusi vokiečių karinė 

vadovybė išleido įsakymą, kurį įgyvendinant buvo įvesti pasai, vykdomas visuotinis gyventojų 

surašymas. 

„Oberoste nuo 1916 m. birželio teismuose vartojama tik vokiečių kalba, vietos gyventojams 

drausta dalyvauti administracinių įstaigų darbe, atimtos politinės teisės bei laisvės, suvaržyta teisė į 

nekilnojamąjį turtą. Valstiečiams nustatytos didelės maisto produktų pristatymo normos, įvestas 

pagalvės mokestis 15–60 metų gyventojams, žemės mokestis valstiečiams, taip pat degtukų, 

druskos, sacharino, šunų, tiltų ir kiti mokesčiai – netiesioginiai mokesčiai 4 kartus viršijo 

tiesioginius. Lietuvos ūkiu buvo remiama Vokietijos ekonomika, išlaikoma Rytų fronto 

kariuomenė. 

Okupacijos metu padaugėjo infekcijų, padidėjo mirtingumas, nemažai vyrų suvaryta į priverčiamųjų 

darbų batalionus, dalis išvežta į Vokietiją. Masiškai buvo kertami miškai, pramonė dirbo tik 

vokiečių reikmėms, pradėtas gyventojų vokietinimas. Už pasipriešinimą okupantams ir įsakymų 

nevykdymą gyventojai buvo baudžiami mirties bausme, kalėjimu, piniginėmis baudomis. 

Įsigalėjus kaizerio okupacijai, spontaniškus karių plėšikavimus įteisino kontribucijų ir baudų 

politika. dar 1915m. rudenį gyventojus skaudžiai palietė kirsto miško rekvizicijos. Iš gyventojų 

atimtos medienos atsargos, kurios panaudotos gynybinių įtvirtinimų statybai. Tais pačiais metais 

paskelbtas įsakymas dėl derliaus likučių rekvizicijos. Oficialiai palikta 1 gyventojui tik po 250 gr. 

grūdų ir 500 gr. bulvių skaičiuojant vienam žmogui 6 mėnesių laikotarpiui. Šitokios normos leido 

nors ir pusbadžiu išgyventi. 

Pirmaisiais okupacijos metais labai smuko žemės įdirbimas, gyventojai liko be traukiamosios jėgos. 

Paskelbtas visuotinis arklių surašymas, didesniuose kaimuose žandarai sušaukdavo gyventojų 

sueigas ir įdagais žymėdavo arklius. Šioje procedūroje  dalyvaudavo keli specialistai: veterinarijos 

gydytojas, kaimo seniūnas ir vokiečių karininkas. Jei arklys frontui netinkamas, tai į dešinės 

užpakalinės kojos šlaunį įdegdavo raidę "B", jei tinkamas kariuomenės reikmėms - raidę "M". 

Tokiu būdu vokiečiai padėjo pamatą visuotinei arklių rekvizicijai. 

Kaizerio administracinė valdžia sunkia našta užgulė Lietuvos ūkį. Vokiečiai gyventojus labai 

suvaržė įvairiais draudimais: oficialiai uždrausta medžioti, žuvauti, rinkti uogas ir grybus. Neleista 

ganyti, šerti gyvulius žaliu pašaru - jis tiktai vokiečių arkliams ir jaučiams. Nepatenkintiems tokia 

tvarka, vokiečiai rekomendavo karves šerti nendrėmis, medžių ūgliais, o tvartus kreikti 

džiovintomis velėnomis. 

Reikalauta atiduoti rastas gilzes, spalvotus metalus, užsilikusias carines monetas, netgi platininius 

dantų protezus. Iš bažnyčių nukabinti ir išvežti Vokietijon varpai. 
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Siekdami kuo griežčiau kontroliuoti gyventojų ūkinę veiklą, okupantai įvedė mėsos ir grūdų 

perdirbimo monopolius.“ 

(Prisiminimai iš kaizerinės okupacijos laikų Dūkšto ir Rimšės apylinkėse 1915 – 1918 m.) 

 

Pav. 2 Prievarta suvarytos moterys tiesti šaligatvio 

 

2. KELIAS Į VALSTYBINGUMĄ 

2.1 Lietuvių politinės ir visuomeninės organizacijos 

Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti. Pagrindiniai tikslai – duoti maisto, pastogės, 

drabužių, remti žemės ūkį, padėti jaunimui, rūpintis švietimu, leisti vadovėlius ir pan. 

Karo pradžioje, kuomet frontas stūmėsi link Maskvos gyventojams buvo liepta atsitraukti iš 

pasienio zonų. Todėl į didžiuosius miestus plūstelėjo karo pabėgėliai. Susidariusi situacija vertė 

imtis priemonių, susirūpinti jų šalpa. Karo pabėgėlius pradėjo globoti Laikinasis lietuvių komitetas 

nukentėjusiems dėl karo šelpti, įkurtas 1914 m. rugpjūčio 11 d. Vilniuje. Lapkričio 27 d. Komitetas 

buvo perorganizuotas į Lietuvių draugiją nukentėjusiems dėl karo šelpti. Daugiausia lėšų draugija 

gaudavo iš Centrinio caraitės Tatjanos (caro Nikolajaus II dukra) komiteto karo pabėgėliams šelpti. 

Paramos buvo ieškoma ir užsienyje – aukos buvo renkamos Amerikoje, Šveicarijoje, kreiptasi net į 

popiežių. Draugijos skyriai veikė visoje Lietuvoje: rinko lėšas rengdami labdaringus vaidinimus ir 

koncertus, organizavo prieglaudas, mokyklas, labdaringas valgyklas. Vokiečiams priartėjus prie 

Vilniaus, draugija suskilo į dvi dalis: Vilniuje likusiems vadovavo Antanas Smetona, o į Rusiją 

išvykusiems – Martynas Yčas. 
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Pav. 3 Martynas Yčas 

Vokiečių kariuomenei užėmus Vilnių okupuotam kraštui valdyti buvo sudaryta Rytų 

kariuomenės vadovybė. Okupuotose teritorijose buvo uždrausta bet kokia politinė veikla. Draugijos 

Centrinis komitetas rūpinosi ne tik labdara, bet nuolat susirašinėjo su vokiečių valdžia įvairiais 

gyventojams rūpimais klausimais, stengėsi apginti jų interesus. Draugijos Komitetas tapo kultūriniu 

ir politiniu centru. Daugelis jo narių įsitraukė į politinę veiklą siekiant Lietuvos nepriklausomybės. 

Rusijoje 1916 m. pradžioje draugija šelpė apie 114 000, vėliau daugiau kaip 200 000 

pabėgėlių, rūpinosi į Rusiją ištremtais Mažosios Lietuvos gyventojais lietuviais. Draugijos įsteigta 

spaustuvė spausdino lietuviškus laikraščius, knygas, vadovėlius. 

 

 

1914 m. rugpjūčio 17 d. Vilniaus lietuvių draugijų ir spaudos atstovų susirinkime buvo 

priimta Gintarinė deklaracija. Šio dokumento autoriai Stasys Šilingas, Jonas Basanavičius, Donatas 

Malinauskas išreiškė pageidavimą sujungti Didžiąją ir Mažąją Lietuvą. Deklaracijoje išdėstyti 

lietuvių tautinio savarankiškumo argumentai: lietuviai nėra nei lenkai, nei rusai; jie turi  istorinę 

valstybinę tradiciją bei išsaugojo kultūrinį savitumą; tauta puoselėja politinius tikslus. 

Prisidengdami triukšmingai deklaruojamu lojalumu, jie atsargiai kėlė Lietuvos būsimo statuso 

klausimą numanomos etnografinės Lenkijos autonomijos bei Mažosios Lietuvos prijungimo prie 

Didžiosios kontekste. Tačiau tokia taktika nebuvo rezultatyvi. Nors Petrogradas parodė palankumo 

ženklų, Martyno Yčo tvirtinimu, visi buvo nusiminę, kad nesulaukė iš karo vadovybės tokio pat 

atsišaukimo, kaip lenkai. Konservatorių oponentai radikalai priešinosi taikstymosi su rusų valdžia 

taktikai, atvirai prorusiškai orientacijai, bandė inicijuoti autonomijos šūkį, įkurti autonomistų grupę, 

kuriai priklausyti sutiko net keletas konservatorių. Tačiau vienas dalykas buvo agituoti už 

autonomiją, o visai kas kita – nurodyti, kaip praktiškai tai įgyvendinti. Valdžia neleido panaudoti 

spaudos propagandai, o ir masinio judėjimo nebuvo įmanoma tikėtis. Todėl autonomistai iširo 

nieko nesuspėję nuveikti. 
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2.2 Įvykiai Rusijoje 1917 m. 

Karas Rusijai nebuvo sėkmingas. Šalies ūkis, transportas nepajėgė aprūpinti armijos. 

Kareiviams trūko ginklų, net mundurų ir apavo. Iš 15 mln. mobilizuotų vyrų ketvirtis buvo 

beginkliai. Vokiečių šnipai caro rūmuose sužinodavo karines ir valstybines Rusijos paslaptis. 

Rusijos armijoms vadovavo negabūs generolai, iškilę per pažintis ir protekcijas. Skaudžios Rusijos 

armijos netektys pakeitė požiūrį į karą, mažino caro autoritetą. 1917 m. žiemą Rusijos miestuose 

kilo badas. Prasidėjo streikai ir demonstracijos. Dūma sudarė Laikinąją vyriausybę ir privertė carą 

Nikolajų II atsisakyti sosto. Po Vasario revoliucijos Rusija iš caro autokratinio režimo tapo 

respublika. Tačiau šalyje viešpatavo netvarka ir evoliucinės nuotaikos. Laikinoji vyriausybė toliau 

tęsė karą. Bolševikų partijos lyderis V. Leninas žinojo, kad šalis yra išvarginta karo, išalkusi, kad 

valstiečiai nori žemės. Todėl jis kvietė nuversti Laikinąją vyriausybę ir įgyvendinti socialistinius 

pertvarkymus. 1917 m. kilus Spalio perversmui, valdžią į rankas perėmė bolševikai su Vladimiru 

Leninu priešakyje. Buvo paskelbtas dekretas pradėti taikos derybas. 

 

Anot Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docento dr. Algirdo Jakubčionio, bolševikai, vos 

tik atėję į valdžią, suformavo tezes apie tautų teisę atsiskirti nuo Rusijos ir sukurti savo valstybes. 

Tačiau bolševikai vėliau tepasakė, jog tautų klausimas bus svarstomas tik pasibaigus pirmajam 

pasauliniam karui. 

 

Pav. 5 caras Nikolajus II Pav. 4 A. Kerenskis 
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2.3 Vilniaus konferencija 

        Lietuvą, kuri įėjo į Oberosto sudėtį, buvo siekiama prijungti prie Vokietijos. Tačiau 

vokiečiams reikėjo kokios nors lietuvių atstovybės, kuri būtų tarpininkas tarp vietos gyventojų ir 

okupacinės valdžios. Reikėjo paslėpti aneksinius Vokietijos planus. Lietuvių atstovai sutiko 

sudaryti vokiečių siūlomą tarybą, bet ne iš jų teikiamų asmenų, o iš žmonių, kuriuos išrinktų 

lietuvių atstovų konferencija. Po ilgų derybų vokiečių valdžia leido sušaukti konferenciją Vilniuje. 

Tai nebuvo taip paprasta, nes lietuviai dar nebuvo parengę savo programos dėl Lietuvos ateities ir 

santykių su Vokietija. 

Vokietijos okupacinė valdžia, blogėjant padėčiai karo frontuose, mėgino prikalbinti lietuvius, 

kad jie savo noru sutiktų prisijungti prie Vokietijos. Diskusijos nusitęsė iki rugsėjo 18-22 d. 

surengtos Vilniaus konferencijos.  

Vilniaus konferencija – lietuvių politikų su Vokietijos parama organizuotas lietuvių delegatų 

suvažiavimas Vilniuje 1917 m. rugsėjo 18 d. – rugsėjo 22 d., kuris pritarė galimiems ryšiams su 

Vokietija ir  savarankiškos Lietuvos valstybės kūrimo planams, Steigiamojo Seimo sušaukimui bei  

Lietuvos Tarybos įkūrimui. Užsienyje veikusios lietuvių organizacijos Lietuvos Tarybą pripažino 

vieninteliu lietuvių tautos atstovu. Visa lietuvių veikla siekiant nepriklausomybės 1917-1918 m. 

neatskiriama nuo Lietuvos Tarybos darbo, vykusio itin sudėtingomis sąlygomis. 

Vilniaus konferencijos nutarimai 

 Išrinkti 20–ties žmonių valdančią taryba. 

 Atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. 

 Sostinę įkurti Vilniuje. 

 Tolimesnę valstybės ateitį svarstyti Steigiamajame Seime. 

 Lietuva užmegs ryšius su Vokietija. 

Pav. 6 Vladimiras Leninas 
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Vilniaus konferencijos metu buvo išrinkta Lietuvos Taryba, pirmininku buvo išrinktas  Antanas 

Smetona. 

Tarybos nariai: 

Saliamonas Banaitis 

Mykolas Biržiška 

Jonas Basanavičius 

Kazys Bizauskas 

Pranas Dovydaitis 

Steponas Kairys 

Petras Klimas 

Donatas Malinauskas 

Vladas Mironas 

Stanislovas Narutavičius 

Alfonsas Petrulis 

Antanas Smetona 

Jonas Smilgevičius 

Justinas Staugaitis 

Aleksandras Stulginskis 

Jurgis Šaulys 

Kazimieras Steponas Šaulys 

Jokūbas Šernas 

Jonas Vailokaitis 

Jonas Vileišis
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3.BRESTO TAIKOS SUTARTIS 

Sutartis buvo pasirašyta Breste 1918 m. kovo 3d. tarp Rusijos, Vokietijos, Austrijos-Vengrijos ir jų 

sąjungininkių Turkijos ir Bulgarijos. Pagal sutartį Rusija išstojo iš Pirmojo pasaulinio karo ir 

atsisakė pretenzijų į Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Suomijos ir Ukrainos teritorijas bei 

įsipareigojo iš jų išvesti kariuomenę. Lietuvoje ir toliau liko vokiečių okupacinė valdžia, tačiau ši 

sutartis sudarė sąlygas Lietuvai politiškai atsiriboti nuo Rusijos, palengvino lietuvių tremtinių 

ir karo pabėgėlių sugrįžimą, bei leido sustiprėti Lietuvos valstybingumo atkūrimo 

siekiančioms politinėms jėgoms. Šitas sakinys labai tinka išvadoms 
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4. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMAS 

Lietuvos Taryba buvo priversta laviruoti, daryti nuolaidas okupacinei valdžiai. Nereikia 

pamiršti, kad visi trys didieji Lietuvos kaimynai buvo priešiški Lietuvos nepriklausomybei ir 

valstybingumui. Sovietų Rusija bet kokia kaina siekė išlaikyti Lietuvą savo įtakoje, Vokietija kūrė 

planus kaip neprarasti valdžios Lietuvoje, o Lenkija atvirai siekė prisijungti Lietuvą ir atkurti 

Lenkijos-Lietuvos valstybę. Be to, Lietuvoje kirtosi ir Rytų-Vakarų interesai. Vakarams kėlė baimę 

bolševizmo įsigalėjimas Rusijoje. Reikėjo sukurti „sanitarinį kordoną“, kuris neleistų bolševizmui 

slinkti į Vakarus. Vienos valstybės pasisakė už tai, kad juo taptų Lietuva, kitos ( pvz. Prancūzija) –

kad Lenkija, nes ji būtų patikimesnė užtvara. Tokia politika neskatino Lietuvos pasitikėjimo Vakarų 

šalimis, kurios planavo atkurti vientisą Rusijos valstybę. 

 

Pav. 7 A. Smetona 

 

Dokumentas Nr. 43 

Reichkanclerio rūmuose 1917 m. Gruodžio 6 d. įvykusio pasitarimo protokolas 

Įžanginis reichkanclerio žodis.Pirmučiausia reikia apsvarstyti lietuvių klausimą. Taikai sudaryti 

būtinas lietuvių pareiškimas. 

Feldmaršalas von Hindenburgas. 

Lietuva mums reikalinga mūsų sienų apsaugai. Ją reikia tvirtai prirakinti prie savęs. 

Ne savarankiška valstybė, bet asmeninė unija su Prūsija. Kuršas – taip pat. Lietuvių 

siekiai per toli eina. 

Jo ekscelencija Ludendorffas. 

Prieš 14 dienų mums susidarė įspūdis, kad yra vieninga nuomonė dėl prijungimo asmeninės 

unijos pagrindu. Staiga dabar iškeliami kiti planai. Isenburgas tuomet turėjo susitarti dėl optacijos, 

bet po to sutrukdė atvykusi lietuvių deputacija. 

Jo ekscelencija grafas Rödernas. 

Prieš 14 dienų buvo susitarta: pareiškimus turėjo padaryti Kuršo gyventojai ir lietuviai. 

Atrodo, kad lietuviai dar neapsisprendė jungtis asmeninės unijos pagrindu. Derybos su Rusija. 
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Jo ekscelencija von Kühlmannas 

Jeigu pasiseks lietuvius įkalbėti daryti toli siekiančius pareiškimus, tai tuo geriau, kitu atveju 

asmeninės unijos klausimas liks neišspręstas: valstybinės-teisinės šio klausimo problemos. 

Taktika rusų atžvilgiu: teisė apsispręsti. Kitataučių pareiškimas apie tai, kad jie nori į 

Vakarus, – mes privalome suteikti galimybę tai pasakyti; dabar mes negalime vykdyti alternatyvios 

politikos. Dabar privalome veikti vadovaudamiesi taktika – „apsisprendimo teisė“. Mūsų suokalbis 

su lietuviais yra nekonkretus. Lietuvių pareiškimas perskaitomas. Susitarimus, kurie minimi 

pareiškime, galima įvairiai aiškinti (ypač karinę konvenciją). 

Jo ekscelencija Ludendorffas. 

Grafas Rödernas. 

Mes nutiesėme kelius Lietuvoje. 

Karo ministras von Steinas. 

Karinė konvencija. Pietinės Vokietijos pavyzdys netinka. 

Jo ekscelencija grafas Rödernas. 

Svarbiausia – Lietuvos atskyrimas nuo Rusijos imperijos. Visa kita išsispręs vėliau.  

Feldmaršalas von Hindenburgas.  

Nereikia žmonės kelti neišsipildančių vilčių. Pietų Vokietijos pavyzdžio neteikti.  
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4.1 1917 m. gruodžio 11-osios Nepriklausomybės deklaracija 

Deklaracijoje numatyta glaudi Lietuvos ir Vokietijos sąjunga paskatino gyventojų nerimą, nes 

vokiška okupacija nebuvo geresnė negu carinė. Gruodžio 11-osios aktas sukėlė ne tik kairiųjų 

pasipiktinimą. 

Gruodžio 11-osios deklaracija 

1917 12 11 Lietuvos Tarybos pareiškimas dėl Lietuvos valstybingumo 

I 

Lietuvos Krašto Taryba, krašto ir užsienio lietuvių pripažinta vienintele įgaliota lietuvių 

tautos atstovybe, remdamasi pripažinta tautų apsisprendimo teise ir 1917 rugsėjo 18-23 vykusios 

lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu, skelbia nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą su 

sostine Vilniuje ir jos atskyrimą nuo visų valstybinių ryšių, kurie kada nors yra buvę su kitomis 

tautomis.  

II 

Šiai valstybei tvarkyti ir jos interesams ginti taikos derybose Krašto Taryba prašo Vokietijos 

imperijos apsaugos ir pagalbos. Atsižvelgdama į Lietuvos gyvybinius interesus, reikalaujančius 

skubiai užmegzti nuolatinius ir artimus ryšius su Vokietijos imperija, Krašto Taryba pasisako už 

amžiną, tvirtą Lietuvos valstybės sąjungą su Vokietijos imperija, kuri visų pirma bus įgyvendinama 

per karinę, susisiekimo, muitų ir pinigų sąjungą. 

        Žmonės jų nekentė ne tik dėl rekvizicijų, bet ir dėl to, kad vokiečių žandarai ir jų valdžios 

atstovai su vietos žmonėmis elgėsi labai išdidžiai ir net paniekinamai. Nors valstybingumas buvo 

paskelbtas, populiarumą praradusi Lietuvos Taryba svarstė kitus valstybės ateities projektus. Iš 

esmės jų buvo trys: vėl atkurti Lietuvos ir Lenkijos karalystę, sudaryti uniją su Vokietija ir paskelbti 

autonomiją Rusijos sudėtyje. Įvykiai Europoje vystėsi taip greitai, kad nė vienas iš šių projektų ėmė 

netikti. Tad jau sausio 8 d. pasirodė naujo Nepriklausomybės akto projektas, kuris nepakartojo tik 

pirmojo gruodžio 11 d. Deklaracijos punkto: Lietuva siejama amžinaisiais ryšiais su Vokietija. Be 

to jame numatyta rinkti Steigiamąjį Seimą.  

Vilnius, 1917 gruodžio 11 d. 

Garsiai perskaityta, pritarta, pasirašyta  

Dr. J. Basanavičius, M. Biržiška, P. Klimas, S. Kairys, J. Vileišis, Dr. J. Šaulys, J. Šernas, A. 

Smetona, A. Petrulis, A. Stulginskis, J. Vailokaitis, kun. V. Mironas, K. Šaulys, Jonas 

Smilgevičius, Pranas Dovydaitis, S. Narutavičius, Staugaitis, S. Banaitis, dr. Malinauskas, K. 

Bizauskas 
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Pav. 8 Lietuvos Taryba 

 

4.2 JAV prezidento V.Vilsono 14 punktų taikos programa 

Karo pabaigoje iškilo ir vis labiau populiarėjo tautų apsisprendimo teisės idėja. Ji prisidėjo 

prie Rusijos, Austrijos-Vengrijos, Vokietijos, Osmanų imperijos žlugimo, kris pakeitė Europos 

žemėlapį. 1918 m. sausio 8 d. Vudras Vilsonas (Woodrow Wilson) paskelbė 14 punktų taikos 

programą , kuri deklaravo, jog pirmasis pasaulinis karas turi būti kovojamas vardan moralinių tikslų 

ir taikos. 

IŠ VILSONO KETURIOLIKOS PUNKTŲ 

I.  Atviros taikos sutartys ir jokių diplomatinių susitarimų, kurie būtų slepiami nuo 

visuomenės. 

II. Nevaržoma laivų navigacija jūrose, esančiose už teritorinių vandenų, tiek karo, tiek taikos 

metu. 

III. Laisva prekyba tarp valstybių, pašalinant bet kokius ekonominius barjerus, ir lygių prekybos 

teisių sudarymas visoms valstybėms. 

IV. Visos valstybės turi sumažinti kariuomenės dydį iki minimalaus skaičiaus karių, kuris būtų 

skirtas tik užtikrinti valstybės vidaus saugumą. 

V. Kolonijų poreikių įgyvendinimo svarstymas turi būti nešališkas ir atviras. Kolonijos 

poreikiai turi būti vertinami kaip lygūs ją valdančios šalies poreikiams. 

VI. Visos užsienio valstybių kariuomenės turi būti išvestos iš Rusijos teritorijos; Rusijai turi 

būti sudarytos sąlygos laisvai bendradarbiauti su kitomis valstybėmis, pasirinkti vidinės 

politikos kryptį, ateityje užtikrinti jai pakvietimus į laisvų tautų sąjungas bei suteikti teisę į 

bet kokią pagalbą.  

VII. Visos užsienio valstybių kariuomenės turi būti išvestos iš Belgijos teritorijos; Belgija 

turi būti atstatyta kaip nepriklausoma valstybė, užtikrinant, kad nebus kėsinamasi į 

jos suverenitetą. 
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VIII. Visa Prancūzijos teritorija turi būti išlaisvinta, užimta teritorija – atstatyta; 

visa Prūsijos karalystės padaryta žala Prancūzijai 1871 m. (turint omenyje iš Prancūzijos 

atimtus Elzaso ir Lotaringijos regionus) turi būti atstatyta, tam, kad būtų užtikrinta taika. 

IX. Italijos teritorijos sienos turi būti nustatytos pagal aiškiai matomas etnines ribas. 

X. Austrijos-Vengrijos tautoms turi būti užtikrinta teisė į autonomiją. 

XI. Visos užsienio valstybių kariuomenės turi būti išvestos 

iš Rumunijos, Serbijos ir Juodkalnijos; Serbijai turi būti užtikrintas saugus priėjimas prie 

jūros; kai kurioms Balkanų valstybėms turi būti suteiktos tarptautinės garantijos, 

užtikrinančios ekonominį ir politinį suverenumą, bei teritorinį vientisumą. 

XII. Osmanų imperijos turkiškajai gyventojų daliai turi būti užtikrintas saugus 

suverenitetas; kitoms turkų valdomoms tautoms turi būti suteiktas visiškas saugumas ir 

galimybė autonomiškai plėstis; tarptautinės garantijos turi užtikrinti, kad Dardanelų 

sąsiauris nuolatos būtų atviras laivybai ir prekybai tarp visų valstybių. 

XIII. Turi būti sukurta nepriklausoma Lenkijos valstybė, į kurios teritoriją turėtų būti 

įtrauktos etninės lenkų žemės, kuri turėtų laisvą ir saugų priėjimą prie jūros ir kurios 

politinė bei ekonominė nepriklausomybė būtų užtikrinta tarptautiniu paktu. 

XIV. Turi būti sukurta visuotinė tautų asociacija, reglamentuota konkrečių paktų, kurios 

tikslas būtų užtikrinti politinę nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą tiek mažosioms, tiek 

didžiosioms valstybėms.  

4.3 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas 

1918 m. vasario 16-ąją tautos patriarchas Jonas Basanavičius visus Lietuvos Tarybos narius 

surinko į Vilnių, Didžiosios g. 30 name. Čia buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas. 

Vokietijos imperatorius Vilhelmas II kovo 23 d., priėmęs Lietuvos Tarybos delegaciją, pasirašė 

Lietuvos pripažinimo aktą gruodžio 11 d. Deklaracijos pagrindu. 
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Pav. 9 Laikraštyje „Lietuvos Aidas“ atspausdinta Nepriklausomybės deklaracija 

5.PO NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 

Šiek tiek daugiau nei po mėnesio, laikraštyje „Dabartis“ buvo aprašoma lietuvių, lenkų ir 

gudų padėtis. Šiame laikraščio straipsnyje yra teigiama, jog vokiečiai mielai išklausytų lietuvių ir 

lenkų, jeigu ne įvykiai rytų fronte. Straipsnyje yra rašoma: „Lietuva vien savo pajėgomis niekuomet 

neįstengtų išturėti savo kaimynų įtakos, kurie savo stipresniu, vienodesniu ir pajėgesniu tautos 

skleidimusi lietuvius įgalėtų. Suprantame, kad lietuviai, pirmajame savo savarankybės svaigulyje, 

savo pajėgas per aukštai įkainojo.“ Tai reiškia, jog vokiečiai manė, kad lietuviai per daug trokšta 

nepriklausomybės ir, kad jos nebūtų įmanoma išlaikyti, „kadangi lietuvių tauta yra labai maža.“ 

Taip pat yra teigiama, jog Lietuva, be Vokietijos apsaugos, negalės gyvuoti, arba suskils dėl vidinių 

konfliktų. 
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Pav. 10 laikraštis "Dabartis" 

1919 m. vykusioje Paryžiaus konferencijoje jos dalyviai neskubėjo pripažinti naujų valstybių, ypač 

buvusių Rusijos imperijos sudėtyje. Lietuvos atstovai nebuvo pakviesti dalyvauti konferencijoje. 

Kodėl? Nurodomos kelios priežastys. 1. Konferencijos dalyviai vis dar tikėjosi atkurti kapitalistinę 

Rusiją; 2. Lenkijos atstovai platino Lenkijos –Lietuvos valstybės atkūrimo idėją; 3. Buvo neaiški 

Lietuvos vidaus padėtis ir valstybės sienos. Taigi Lietuva ir kitos naujos valstybės taikos 

konferencijoje negavo diplomatinio pripažinimo. 

Lietuvių išeivijos veikėjas Bronys Raila rašė: „Mažai, vos iš miego pabudusiai tautai tokiom 

aplinkybėm įkurti naują valstybę, arba, jei norit, atstatyti valstybę visai naujais pagrindais, negu 

būta senovėje... reiškė užsimoti ir pajėgti daugiau, negu normaliai buvo galima tikėtis pasiekti...“ 
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IŠVADOS 

1. Karas radikaliai pakeitė iki tol nusistovėjusią pasaulio tvarką ir sužlugdė paskutiniąsias 

Europos absoliutines monarchijas.  

2. Pirmasis pasaulinis karas, išvarginęs galingąsias pasaulio imperijas, suteikė realią galimybę 

paskelbti nepriklausomybę.   

3. Vokiečiai nė neketino suteikti lietuviams nepriklausomybės, jie norėjo atskirti Lietuvą, kad 

susilpnėtų Rusijos imperija ir prisijungti teritoriją prie savęs, taip sukurdami buferinę zoną. 

4. Lietuvos Taryba dirbo sunkiomis sąlygomis, kad pasiektų tautos nepriklausomybę. 

5. V. Vilsono 14 punktų programoje buvo numatyta, jog reikia „užtikrinti politinę 

nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą tiek mažosioms, tiek didžiosioms valstybėms“. 
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