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Lietuvos valstybės tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nutarimas yra pripažįs-
tamas ne tik antrajame XX a. dešimtmetyje atkurtos Lietuvos valstybės teisi-
niu pagrindu, bet su juo siejamas ir to pat amžiaus pabaigoje pakartotinai at-
kurto valstybingumo teisinis ir istorinis tęstinumas: kaip niekada nenustojęs 
teisinės galios ir likęs Lietuvos valstybės konstituciniu pamatu, jis kartu su 
Steigiamojo Seimo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucija įvardijamas Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1990 m. kovo 11 
d. Akte dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo22.  

 
* * * 

 

Prieš kiek daugiau nei devynis dešimtmečius, šeštadienį, 1918 m. vasario 
16 d., susirinkusi nedideliame Lietuvių komiteto nukentėjusiems dėl karo 
šelpti būstinės Vilniuje, Didžioji g. 30, kambaryje, Lietuvos valstybės taryba, 
visi dvidešimt jos narių, pirmininkaujančiam J. Basanavičiui garsiai perskai-
čius iš anksto parengtą, aptartą ir rašomąja mašinėle perrašytą tekstą23, vienin-
gai priėmė dabar plačiai žinomą Nutarimą, nepriklausomos valstybės steigimo 
formulę, populiariai vadinamą tiesiog Nepriklausomybės paskelbimo aktu, 
kuriame rašoma: 

„Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 dien. 1918 m. vienu balsu 
nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiški-
mu: 
                                                
22 LR Aukščiausiosios Tarybos Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. LR 

Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-222. 
23 Stulginskis, A. Kova dėl vasario 16 d. akto. XX amžius. 1938, 37. 
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Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pri-
pažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo mėn. 18–23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokra-
tiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. 
Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santy-
kius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau su-
šauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. 

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai ... vyriausybei, prašo pripažinti ne-
priklausomą Lietuvos valstybę.  

Vilnius, vasario 16 d. 1918 m.“ 24 
 

Nutarimas priimtas santūriai, tik procedūrai pasibaigus palydėtas karš-
tais plojimais (čia nejučiomis atmintyje iškyla kitas Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo akto priėmimas vėlyvą 1990 m. kovo 11 d. vakarą, kurio tiesio-
giniais liudytojais pasitelkus šiuolaikines technikos priemones tapo dauguma 
krašto gyventojų, kai rankomis susiėmusių ir skanduojančių „Lie-tu-va, Lie-
tu-va jau lai-sva“ dalyvių entuziazmas, rodėsi, liejosi per kraštus, bet momento 
iškilmingumas ir atlikto darbo reikšmės suvokimas abiem atvejais negalėjo ne-
susipinti su kiekvieno signataro tuomet prisiimta didžiule asmenine atsako-
mybe ir... klaikia ateities nežinomybe).  

Tikslumo dėlei reikia pasakyti, kad vienu balsu en bloc Lietuvos tarybos 
priimtas Akto tekstas išties nereiškė absoliutaus jos narių visam tam tekstui 
pritarimo. Kaip matyti iš Tarybos posėdžio protokolo, trumpas tekstas, pagal 
išankstinį posėdžių dalyvių susitarimą25 balsuoti buvo padalytas į dvi dalis. 
Pirmiausia buvo balsuojama viso nutarimo šerdis – pirmoji jo dalis, pirmasis 
sakinys apie nepriklausomos demokratinės valstybės atkūrimą, iki žodžio 
„drauge“. Ši teksto dalis niekam jokių abejonių nekėlė, jai Tarybos nariai pri-
tarė entuziastingai ir vieningai. Už antrąją dalį, antrąjį sakinį, apie galutinį 
valstybės pagrindų ir jos santykių su užsienio valstybėmis nustatymą Steigia-
majame Seime, balsavo šešiolika Tarybos narių, keturi (M. Biržiška, S. Kairys, 
S. Narutavičius ir J. Vileišis) pasisakė prieš. 

Dokumentą priėmus, J. Vileišis paskelbė minėtų keturių Tarybos narių 
neigiamo apsisprendimo motyvus: šiai grupei abejonių kėlė tekste esantis žo-
                                                
24 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918. Sudarė A. Eidintas, R. Lopata. Vilnius: Mokslas, 

1991, p. 208. 
25 Klimas, P. Dienoraštis. 1915.XII.1–1919.I.19. Chicago, 1988, p. 224.  
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dis „galutinai“: baimintasi, „1. kad vokiečių valdžia <...> nemėgintų, tuo žo-
džiu remdamos, versti Lietuvos Tarybą savintis viršiausias Steigiamojo Lietu-
vos Seimo teises (Steigiamajam Seimui tepalikdama galutinai tvirtinti Tary-
bos jau padarytus nutarimus – M. M.); 2. kad vokiečių valdžia neturėtų pro-
gos versti Lietuvos tarybos, svarstant santykių klausimą tarp Lietuvos ir Vo-
kietijos, jau dabar fiksuoti tuos santykius, kad tokiu būdu pastačius Lietuvos 
Seimą prieš įvykusį faktą; 3. kad vokiečių valdžiai nebūtų duota proga trukdy-
ti mums kiek galima greitesnis Steigiamojo Seimo sušaukimas“26.  

Vėliau (posėdžio protokole tai neatsispindi), aktą pasirašius posėdžio 
pirmininkui J. Basanavičiui, jį abėcėlės tvarka pasirašė kiti devyniolika Tary-
bos narių – S. Banaitis, M. Biržiška, K. Bizauskas, P. Dovydaitis, S. Kairys,  
P. Klimas, D. Malinauskas, V. Mironas, S. Narutavičius, A. Petrulis, Kazimie-
ras Šaulys, Jurgis Šaulys, J. Šernas, A. Smetona, J. Smilgevičius, J. Staugaitis,  
A. Stulginskis, J. Vailokaitis, J. Vileišis. Užbaigęs šią procedūrą, posėdis iš kar-
to dalykiškai perėjo prie kitų dienotvarkėje numatytų reikalų svarstymo.  

 
* * * 

 
Prie šalies nepriklausomybės deklaravimo, šio nepaprastos reikšmės įvy-

kio, Lietuvos taryba ėjo gerokai duobėtu keliu, ėjo tiesiog dramatiškai, pul-
dama ir vėl keldamasi. 

Vokietijos okupuotos Lietuvos likimas turėjo priklausyti nuo Pirmojo 
pasaulinio karo rezultatų. Jam tebevykstant ir dar esant miglotai jo baigčiai, 
vokiečiai jų pačių numatomos krašto aneksijos neforsavo. Tuo tarpu 1917 m. 
rugsėjį sudarytos Lietuvos tarybos pagrindinis uždavinys, kurį iškėlė ją suda-
riusi Lietuvių konferencija, buvo savo krašto nepriklausomybė. Kad greičiau 
pasiektų šį tikslą, ji stengėsi pasinaudoti kiekviena proga, bet tiesiogiai prisi-
liesti prie jo pirmuosius du savo veiklos mėnesius negalėjo.  

Tik lapkričio pabaigoje, grįždama iš karo audros po pasaulį išblaškytų lie-
tuvių atstovų konferencijos Šveicarijoje, kurioje Lietuvos taryba susilaukė jai 
labai aktualaus užsienio tautiečių pasitikėjimo pareiškimo, jos delegacija stab-
telėjo Berlyne, ketindama pasinaudoti proga užmegzti ryšius su Vokietijos 
aukštosiomis politinėmis jėgomis ir siekti jų paramos prieš Lietuvoje karo 
valdžios vykdytą žiaurų pafrontės okupacinį režimą. Delegacijos buvimas Ber-
lyne sutapo su vokiečių rengimusi pradėti su Rusijos bolševikų valdžia separa-

                                                
26 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 208–209. 
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tines taikos derybas, kuriose vienu svarbiausių ginčo objektu neabejotinai tu-
rėjo būti iki karo priklausiusių Rusijai teritorijų, taigi ir Lietuvos, dabar oku-
puotų Vokietijos, likimas. Pagrįstai tikėdamasi sovietų pusės priešinimosi 
prievarta jas prijungti prie Vokietijos imperijos ir reikalavimo sudaryti sąlygas 
joms pačioms laisvai apsispręsti, vokiečių pusė puoselėjo viltis sau naudingo 
Lietuvos klausimo sprendimo – teisiniam pagrindimui išgauti iš Tarybos vie-
našalį pareiškimą apie lietuvių tautos apsisprendimą atsiskirti nuo Rusijos ir 
tuo pareiškimu pasinaudoti.  

Gruodžio 1 d. tarp vokiečių administracijos ir Lietuvos tarybos atstovų, 
kurie, tikėdamiesi, viena vertus, užbėgti už akių nesunkiai nuspėjamiems vo-
kiečių užmojams aneksuoti Lietuvą, kita vertus, užkirsti kelią Rusijos preten-
zijoms į Lietuvos teritoriją, stengėsi pasiekti bent tai, kas tomis sąlygomis 
įmanoma, įvyko tam tikras dialogas. Buvo sutarta, kad Vokietija leis dekla-
ruoti Lietuvos savarankiškumą, pirmiausia turėjusį reikšti jos atsiskyrimą nuo 
Rusijos, bet mainais už tai ji privalės įsipareigoti nustatyti tvirtus ryšius su 
Vokietija, ypač karinėje ir ekonominėje srityse, grindžiamus atitinkamomis 
būsimomis konvencijomis27. Pasirašytame ketinimų protokole buvo išdėsty-
tas detalus būsimo tuo reikalu vienašalio Tarybos pareiškimo turinys: Taryba 
turėjo skelbti nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą (Wiederhers-
tellung) ir atskyrimą jos nuo visų ankstesnių valstybinių ryšių, kurie yra buvę 
su kitomis tautomis, o toliau ji turėjo pareikšti, kad būsima atkurta Lietuvos 
valstybė nieko nelaukdama nustatysianti amžiną tvirtą sąjungą su Vokietija 28. 

Šitaip Tarybos darbotvarkėje atsirado konkretus Lietuvos nepriklauso-
mybės skelbimo klausimas, buvęs reikšmingas ir aktualus ne tik lietuviams, 
bet kaip lietuvių tautos valios išsivaduoti nuo daugiau nei šimtmetį užsitęsu-
sių politinių ryšių su Rusija (tam, kad galėtų juos nustatyti su Vokietija) pa-
reiškimas, tuokart nepaprastai dominęs taip pat ir vokiečius. 

Delegacijos informacija apie Berlyne pasirašytą protokolą ir apie Lietu-
vos laukiančią amžiną sąjungą su Vokietijos imperija šokiravo Tarybą – „sun-
ku pavaizduoti tą siaubingą nuotaiką, kuri apsiaubė visus narius. Tarytum 
mes ėjome laisvės ieškoti su amžina virve ant kaklo“29. Vis dėlto Tarybos dau-
guma netrukus suprato, kad kitaip – be sutarčių ir pasižadėjimų – vokiečių 
                                                
27 Čepėnas, P. Naujųjų laikų Lietuvos istorija. Fotograf. leid. II tomas. Vilnius, 1992, p. 197; 

Klimas, P. Trumpa vasario mėn. 16 dienos istorija. Lietuva. 1920, 37. 
28 Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915–1918. Sudarė E. Gimžaus-

kas. Vilnius: LII, 2006, p. 223–224; Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 143–147. 
29 Klimas, P. Iš mano atsiminimų. Vilnius: Lietuvos enciklopedijų redakcija, 1990, p. 113. 
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valdžia neleisianti skelbti nepriklausomybės ir nepadėsianti kurti nepriklau-
somos Lietuvos valstybės, tad, nenorint praleisti švystelėjusios nepriklauso-
mybės skelbimo galimybės, vienaip ar kitaip reikalaujamus pasižadėjimus ten-
ką daryti30.  

Pareiškimo tekstą galutinai suderinusi su vokiečių administracija, Lietu-
vos taryba  balsų dauguma  priėmė  dokumentą, žinomą gruodžio 11 d. pareiš-
kimo pavadinimu. Pirmojoje dokumento dalyje nurodoma, kad Taryba 
„skelbia nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą su sostine Vilniuje ir jos 
atskyrimą nuo visų valstybinių ryšių, kurie kada nors yra buvę su kitomis tau-
tomis“, o antroje dalyje (arba antrajame akte), viliantis sulaukti greito nepri-
klausomybės pripažinimo, valdžios perdavimo ir okupacinės kariuomenės ati-
traukimo, kaip conditio sine qua non, „atsižvelgdama į Lietuvos gyvybinius in-
teresus, reikalaujančius užmegzti nuolatinius ir artimus ryšius su Vokietijos 
imperija“, ji pareiškė prašanti Vokietijos apsaugos ir pagalbos būsimosiose 
taikos derybose valstybei tvarkyti bei jos reikalams ginti ir pasisakanti „už am-
žiną, tvirtą sąjungą su Vokietijos imperija“, turėjusią reikštis karinės bei susi-
siekimo konvencijų ir muitų bei pinigų sistemos bendrumo pagrindais31.  

Šiuo pareiškimu Lietuvos taryba žengė rizikingą žingsnį. Manyta, kad ka-
tegoriškas vokiečių reikalavimų atmetimas galįs atsiliepti derybų Breste eigai 
ir net jų rezultatams, o per tai ir vokiečių intereso Lietuvai susilpnėjimui, ir 
reikšti kelio tolesnėms deryboms užkirtimą, tuo tarpu derybų tąsa dar teikė 
bent šiokių tokių vilčių32. Šiuo kompromisu su Vokietijos valdžia Taryba, 
kaip jai atrodė, pasiekė svarbiausią tikslą – realią perspektyvą Lietuvos nepri-
klausomybei paskelbti, tiesa, sutikdama už ją mokėti didžiulę kainą.  

Lietuvių visuomenėje, pačioje Lietuvoje ir užsienyje, stokojant infor-
muotumo, Tarybos gruodžio 11 d. pareiškimas susilaukė griežtai priešiškos 
reakcijos. O ir pačioje Taryboje dėl jo ėmė griūti vienybė, formuotis opozicija, 
„prasidėjo skaudžios, gilaus nerimo perimtos diskusijos, virtusios griežtomis 
imtynėmis“33, ir tęsėsi daugiau nei du mėnesius. 

                                                
30 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 147–148; Čepėnas, P. op. cit., p. 198. 
31 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 155–157; Klimas, P. Lietuvos valstybės kūrimas 

1915–1918 metais Vilniuje. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. Kaunas, 1930,        
p. 11.  

32 B[iržiška], M. Kritiška valanda Lietuvos istorijoje. Politinės Kalėdos 1917 metais. Lietuvos 
aidas. 1937, 584. 

33 Kairys, S. Nepriklausomybės akto išvakarėse. Kultūra. 1938, 2: 88. 
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Tiesa, Tarybos pareiškimas žadino viltis, tikėtasi, kad daug kas pasikeis –
nepriklausomybė bus viešai paskelbta ir oficialiai pripažinta, prasidės valsty-
bės kūrimo darbas. Deja, viltys nepasiteisino, faktiškai jokių poslinkių neįvy-
ko, sunkios rekvizicijos ir įvairūs okupantų įvesti suvaržymai ir toliau visu 
svoriu tebeslėgė gyventojus.  

Tuo tarpu taikos derybose Tarybos pareiškimas rusų pusei laukto įspū-
džio taip pat nepadarė: kai vokiečiai sovietų derybininkams paskelbė pirmąją 
Tarybos pareiškimo dalį ir pasiūlė laikyti ją laisvu lietuvių tautos valios pa-
reiškimu, šie pareikalavo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo notifikaci-
jos, patvirtintos visų Tarybos narių parašais34. Štai tada vokiečiai ėmė spausti 
Tarybą, kad ši specialiai Rusijai notifikuotų tik gruodžio 11 d. pareiškimo 
pirmąją dalį, o visą pareiškimo tekstą pasilaikytų tik vokiečiams ir sau. 

Suvokusi, jog Vokietija pirmąja, laikyta svarbiausia pareiškimo dalimi ke-
tina pasinaudoti vien savanaudiškiems tikslams, Taryba pasijuto esanti ap-
gaudinėjama. Įtarimus didino ir tai, kad vokiečiai atsisakė patenkinti primyg-
tiną prašymą į derybas Breste pakviesti ir jos atstovus. Tad diskusija dėl gruo-
džio 11 d. akto, ypač dėl jame esančių Lietuvos įsipareigojimų, Taryboje įsi-
liepsnojo iš naujo ir su nauja jėga35.  

Pasimokius iš dar nesenos praeities ir švelninant savo kaltės dėl duotų įsi-
pareigojimų jausmą, imta manyti, kad dabar šį vokiečiams tapusį ypač aktualų 
aktą ir susiklosčiusią situaciją Taryba privalanti išnaudoti Lietuvos labui ir jo 
priėmimą susieti su konkrečiais jiems adresuotais reikalavimais, pirmiausia – 
su valdžios perdavimu į Tarybos rankas36. Sausio 8 d. posėdyje Tarybos nueita 
dar toliau – visi dvidešimt jos narių vieningai pritarė, nepriklausomybės noti-
fikavimo formulės pagrindu laikant tik pirmąją gruodžio 11 d. pareiškimo da-
lį, ją papildyti nuostata, jog Lietuvos vidaus santvarką ir santykius su kaimy-
nais, taigi ne tik su Rusija, bet ir su Vokietija, nustatysiąs kuo greičiausiai su-
šauktas demokratiniu būdu visų Lietuvos gyventojų išrinktas Steigiamasis 
Seimas37, kartu nebepaliekant vietos antrai gruodžio 11 d. pareiškimo daliai 
su pačios Tarybos vokiečiams duodamais įsipareigojimais.  

                                                
34 Lopata, R. Lietuvos valstybingumo raida 1914–1918 metais. Vilnius, 1996, p. 135. 
35 Kairys, S., p. 87. 
36 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 166–167. 
37 Ibid., p. 168–169. Rezoliucijos tekstas: „Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos 

atstovybė, atsirėmusi pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių konferencijos nu-
tarimu Vilniuje rugsėjo mėn. 17–22 d. 1917 m., skelbia atstatanti nepriklausomą demokra-
tiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir ta valstybė atskiriant nuo 
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Pakilią nuotaiką, suradus sudėtingos problemos sprendimą, Taryboje jau 
tą patį vakarą pakeitė apmaudus nusivylimas: gauta žinia, kad vokiečių val-
džios atstovai nesutinkantys gruodžio 11 d. pareiškime ką nors keisti, prieši-
nantys reikalavimui klausimo sprendimą perduoti Steigiamajam Seimui ir 
verčiantys Tarybą pakartoti amžinos sąjungos pažadą. Tapo aišku, kad Tary-
bos parengtas manevras nepavyko. Po atsinaujinusios diskusijos Taryba, atsi-
žvelgdama į momento, sausio 9 d. laukiant derybų Breste atnaujinimo, svarbą 
ir skubą, dar kartą ryžosi nusileisti vokiečiams ir sutiko Rusijai bei spaudai be 
pakeitimų notifikuoti gruodžio 11 d. pareiškimo pirmąją dalį. Iš savo pusės 
tepareikalauta aiškaus vokiečių valdžios atsakymo į tris klausimus: kada ir ko-
kiomis sąlygomis Tarybai bus perduota krašto valdžia, kada iš Lietuvos bus iš-
vesta okupacinė kariuomenė ir leista sudaryti miliciją, kada Vokietija pripa-
žins Lietuvos nepriklausomybę38.  

Atsakymo nesulaukus, sausio 26 d. Taryboje vėl užvirė „širdį veriančios“ 
diskusijos39. Šiomis aplinkybėmis vos dvylikos balsų dauguma pasisakyta už 
vokiečių reikalavimo skirtingais tekstais notifikuoti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę Rusijos ir Vokietijos valdžioms tenkinimą ir atmestas pasiūlymas šių 
abiejų šalių vyriausybėms teikti vieną ir tą pačią formulę, iš esmės sausio 8 d. 
jau buvusią Tarybos priimtą, bet iki galo taip ir likusią nerealizuotą40.  

Protestuodami, jog Taryba viršijusi Konferencijos jai duotus įgaliojimus 
ir pasisavinusi būsimojo Steigiamojo Seimo teises, radikalai S. Kairys, S. Na-
rutavičius, J. Vileišis ir M. Biržiška pasitraukė iš Tarybos41, o kita Tarybos da-
lis savo ruožtu nusistatė, vokiečiams per tris savaites nepripažinus Tarybos 
skelbiamos nepriklausomybės, anuliuoti prievarta jiems duotus įsipareigoji-
mus42.  

                                                                                                           
visų valstybinių ryšių, kurie kada nors yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos Taryba 
pareiškia, kad Lietuvos valstybės vidaus tvarkai ir santykiams su kaimynais nustatyti yra reika-
linga kiek galima greičiau sušaukti Steigiamasis seimas, visų Lietuvos gyventojų demokratiniu 
būdu išrinktas“. 

38 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 171–172; Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pa-
saulinio karo metais 1915–1918, p. 275. 

39 Klimas, P. Iš mano atsiminimų, p. 116–117. 
40 Klimas, P. Lietuvos valstybės politinė istorija nuo Didžiojo karo ligi šių dienų (rankraštis). 

MAB Rankraščių skyrius, f. 191–21, lap. 35. 
41 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 189, 191; Klimas, P. Pirmasis nepriklausomos Lie-

tuvos dešimtmetis, p. 13.  
42 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 190. 
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Viltys sulaukti vokiečių pozicijos sušvelnėjimo, jiems negavus reikalautos 
notifikacijos su visais Tarybos narių parašais, nepasiteisino. Vokiečiai ir toliau 
nedarė nuolaidų, delsė net ir gruodžio 11 d. pareiškimo, ateityje numatančio 
sąjungą su Vokietija, pagrindu pripažinti Lietuvos nepriklausomybę ir toliau 
neleido Tarybai kurti civilinės valdžios, nepakvietė jos atstovų į Breste vyku-
sias derybas. O šioms deryboms vasario 10 d. nutrūkus ir vokiečiams santy-
kiuose su Rusija sugrįžtant prie jėgos pozicijos, Lietuvos nepriklausomybės 
notifikacija rusams ir pats Lietuvos klausimas apskritai, vokiečių akimis žiū-
rint, neteko buvusio aktualumo. 

Visa tai vedė prie augančio Taryboje nusivylimo ir nepasitenkinimo be-
siklostančia padėtimi, vis aiškiau demonstruojančia, jog į Lietuvos klausimą 
kol kas žvelgiama tik iš vokiečių imperializmo pozicijų. Stiprėjo įsitikinimas, 
kad išeiti iš susidariusios keblios padėties tegalima tik griežtais ir ryžtingais 
veiksmais43 – okupacinių organų vykdomos obstrukcijos atmosferoje augo 
ryžtas Lietuvos nepriklausomybės reikalu skelbti naujos redakcijos pareiški-
mą. 

Rengdamasi lemtingiems veiksmams, Taryba, vengdama avantiūrizmo, 
pasirūpino per J. Šaulį susisiekti su Berlynu, išsiaiškinti politines nuotaikas 
valdžios viršūnėse ir sužinoti, ar tai, ką vokiečių vardu Lietuvoje daro okupa-
cinė administracija, iš tiesų remiasi Vokietijos vyriausybės ir Reichstago nusi-
statymu. Patyrus ten esant jėgų, linkstančių į tai, kad pati Lietuva, tik ne-
kenkdama Vokietijos interesams, laisvai spręstų savo reikalus44, ir neigiamai 
vertinančių okupacinės valdžios pastangas ją aneksuoti45, Taryboje apsispręsta 
Lietuvos nepriklausomybės klausimu veikti savarankiškai.  

Ryžusis imtis įgyvendinti svarbiausią savo tikslą, peržiūrėtas Tarybos vie-
nybę pakirtęs sausio 26 d. pareiškimas, ieškant vienos bendros, visiems priim-
tinos jo formulės46. Ir būtent šiuo kritišku momentu Taryba ir jos veikėjai su-
gebėjo rasti bendrą kalbą, atmesti į šalį kilusius nesutarimus, susivienyti ir 
tuomet žengti kitą, šiomis sąlygomis patį svarbiausią žingsnį. 

 

                                                
43 [Red. str.]. Tiesos kardas. 1919, 35. 
44 Klimas, P. Lietuvos valstybės politinė istorija nuo Didžiojo karo ligi šių dienų (rankraštis), lap. 

37. 
45 Lietuvos taryba. 2. Lietuvos taryba skelbia nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą. Lie-

tuvos aidas. 1938, 108. 
46 Valstybės tarybos protokolai 1917–1918, p. 203. 
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* * * 
Lietuvos tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nutarimo tekstas beveik pažo-

džiui kartojo rezoliuciją, Tarybos svarstytą, jau priimtą ir paskui, vokiečiams 
spaudžiant, vėl atmestą sausio 8 d., vėliau dar sykį, bet jau ne tiek sėkmingai 
balsuotą sausio 26 d. Tai rodo, koks tomis konkrečiomis sąlygomis, toje 
konkrečioje aplinkoje buvo sudėtingas Tarybos sprendžiamas uždavinys, kaip 
atsakingai ir rūpestingai aktas joje buvo svarstomas, atsargiai formuluojamas, 
kiek jėgų, nervų ir pastangų prireikė, kad būtų priimtas. Taryboje beveik išti-
sas šešias savaites buvo trypčiojama, norima, bet vis nesiryžtama. Tarybos na-
riai puikiai suprato riziką: atkakliai nepaisydama okupanto reikalavimų, Ta-
ryba galėjo būti paprasčiausiai išvaikyta, o jie patys atsidurti už spygliuotos 
vielos užtvaros koncentracijos stovykloje.  

Lietuvos tarybos priimtas Aktas išreiškė svarbiausio krašto socialinio 
veiksnio – lietuvių tautos – apsisprendimą atkurti nepriklausomą, be jokių iš-
lygų, be jokių užuolankų ar užuominų kitų valstybių naudai, neapsunkintą 
jokiais politiniais servitutais, savo valstybę. Šis Aktas reiškė ir pirmąjį viešą 
Lietuvos valstybės tarybos pranešimą, tiesiogiai adresuotą Rusijos, Vokietijos, 
taip pat ir kitų užsienio valstybių vyriausybėms, išreiškiantį jos nusistatymą 
nekrypti nei į rytus, nei į vakarus, nei į pietus, o netiesiogiai – dar ir Lietuvos 
visuomenei, kad, reikšdama lietuvių tautos valią, ji skelbia netekusiais galios 
Lietuvai buvusius prievarta primestus valstybinius ryšius su kitomis šalimis47.  

Žengdama šį žingsnį, Taryba autoritetingai rėmėsi visuotinai pripažinta 
ir Pirmajam pasauliniam karui baigiantis tapusia ypač populiaria tautų apsi-
sprendimo teise, taip pat Lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu, skelbusiu 
reikalingumą, laisvam Lietuvos vystymuisi, etnografinėse sienose sukurti 
(„sudaryti“) nepriklausomą Lietuvos valstybę. Bet Taryba Nepriklausomybės 
akte, kaip ir ankstesniuosiuose jos nepriklausomybės klausimu priimtuose 
nutarimuose (įskaitant Berlyno gruodžio 1 d. ketinimų protokolą), skirtingai 
nuo Lietuvių Vilniaus konferencijos rezoliucijos,  išreiškė pasiryžimą atkurti, 
o ne Rusijos imperijos griuvėsiuose steigti visai naują Lietuvos valstybę, šiuo 
žodžiu pabrėždama kuriamo būsimojo valstybingumo tiesiogines sąsajas su is-
torine Lietuvos valstybe – Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, to istorinio vals-
tybingumo tęsinį.  
                                                
47 Ivinskis, Z. Vasario 16-tosios aktas keturių dešimtmečių perspektyvoje. Europos lietuvis. 

1958, 6; Lopata, R. op. cit., p. 145; Römeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. D. 1. 
Kaunas: VDU, 1937, p. 38; Rutenbergas, G. Lietuvos, kaipo nepriklausomos valstybės, susi-
kūrimas ir jos pripažinimas tarptautinės teisės šviesoje. Teisė. 1927, 11: 47. 
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Tiesa, Tarybos Nutarime išreikštas užmojis atkurti Lietuvos valstybę 
anaiptol nereiškė realiai neįmanomo dalyko – prikelti tą pačią, buvusiąją vals-
tybę. Tai matyti jau vien iš to, kad Tarybos vasario 16 d. Nutarimas, atsi-
žvelgdamas į Lietuvių Vilniaus konferencijos paskelbtą nuostatą apie būsimą 
demokratišką atkuriamos Lietuvos valstybės tvarkymąsi, ir pats pabrėžė de-
mokratinius atkuriamos valstybės pamatus. Jau vien akcentuojamas pasiryži-
mas atkurtą Lietuvos valstybę tvarkyti pagal demokratijos kanonus, sykiu su 
skelbiamu jos teritorijos apribojimu etnografinėmis sienomis, rodė, kad atku-
riama nepriklausoma tautinė Lietuvos valstybė turėjo būti organizuota ne 
taip, kaip istorinė Lietuva.  

Nepriklausomybės akto žodžiai reiškė, kad nepriklausomybės kūrimas, 
vos prieš penkis mėnesius Lietuvių Vilniaus konferencijos rezoliucijoje keltas 
kaip idėja, kaip ypatingos svarbos uždavinys, pagaliau imtas versti realybe ir 
jau tampantis konkrečiu, tiesiogiai pradedamu įgyvendinti reikalu. Taryba, 
reikšdama lietuvių tautos valią, skelbėsi valstybę „atstatanti“ arba, kitais žo-
džiais tariant, daranti realius žingsnius, kuriais atstatomas Lietuvos valstybin-
gumas arba, dar kitaip, kurių tikslas yra nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimas. Nepriklausomybės aktas – tai Lietuvos valstybės tiesioginio atkū-
rimo proceso startas, bet ne užbaigto atkūrimo konstatavimas48.   

Teisiškai ir politiškai vasario 16 d. Aktas nekonstatavo užbaigto Lietuvos 
valstybės atkūrimo, nes paprasčiausiai Lietuvos valstybės, net ir Nutarimą pa-
skelbus, dar nebuvo. Pasak M. Römerio, valstybės reiškiniui tada dar trūko 
svarbiausio dalyko, svarbiausio elemento – valdžios, turinčios įsakomąją ga-
lią49, o jei tiksliau – valdžia buvo, bet ją dar įgyvendino ne Lietuvos taryba ir 
ne Lietuvos tauta, o svetimieji – vokiečių okupacinė administracija. Faktiškai 
tuo metu Lietuva buvo Vokietijos okupacijos objektas, o ir pati Nutarimą pa-
skelbusi Lietuvos taryba buvo įsteigta ir tuo metu tebeveikė kaip visuomeninė 
institucija, nevykdžiusi jokių visuomenės gyvenimą tvarkančių, juolab – val-
džios ir valdymo, funkcijų, ji neturėjo įsakomųjų galių, nebuvo laikoma įsta-
tymų leidybos institucija; tai „nebuvo valdžia valstybinės valdžios prasme“, 
netgi priešingai, ji laikyta tik „bejėgiu patarimo organu prie okupacinės admi-
nistracijos“50.  

                                                
48 Lietuvos taryba. 3. Lietuvos taryba tiesia pirmąsias gaires atstatomai Lietuvos valstybei. Lie-

tuvos aidas. 1938, 112.  
49 [Römeris] Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990, p. 53. 
50 Rutenbergas, G., p. 47. 
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Nepriklausomybės aktu paskelbtam valstybės atkūrimo darbui užbaigti 
dar prireikė įtemptų daugelio žmonių pastangų, palankaus aplinkybių susi-
klostymo ir dar nemaža laiko. 

Pats Lietuvos tarybos paskelbtas Nepriklausomybės aktas, formaliai žiū-
rint, neturėjo teisės aktui būdingų savybių. Nors iš tiesų svarbiausia buvo ne 
tiek šio akto įsiliejimas į pozityviosios teisės sistemą, kiek jo moralinė-politinė 
reikšmė, bet ši tautos vardu paskelbta politinė deklaracija išreiškė laisvą lietu-
vių tautos apsisprendimą, tarptautinės teisės pripažįstamą valstybės įkūrimo 
(šiuo atveju – atkūrimo) titulu51. Būtent šiuo pagrindu ne tik viešoji nuomo-
nė, bet ir pozityvioji teisė Tarybos vasario 16 d. Nutarimą laiko Lietuvos ne-
priklausomos valstybės atkūrimo Aktu ir teisiniu tos valstybės pagrindu. Dar 
daugiau – Nepriklausomybės Akto tekstas, vieno jo signatarų P. Klimo api-
būdinimu, buvo „griežtai principinis, kitaip tariant, amžinas“52. Kaip toks, jis 
tapo svarbiausiu atkurtosios Lietuvos valstybės konstitucinę reikšmę turėjusiu 
aktu, lakoniškame tekste ne tik išreiškusiu lietuvių tautos valią atkurti nepri-
klausomą savo valstybę, bet ir nustačiusiu „esmines konstitucines gaires visam 
Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiui“53.  

Tokiomis konstitucinėmis gairėmis galima būtų laikyti Akto teiginius 
apie nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo faktą, su kuriais nesiderintų 
Lietuvos valstybės konstitucijos ar atskiri jų nuostatai, tiesiogiai ar netiesio-
giai žeidžiantys jos suverenitetą; apie demokratiniu būdu visų Lietuvos gyven-
tojų išrinktą ir visiškai atspindintį Lietuvos tautos valią Steigiamąjį Seimą, 
„galutinai“ nustatysiantį Lietuvos valstybės pamatus, t. y. apie instituciją, rep-
rezentuojančią suvereninės tautos steigiamąją galią, instituciją, tautos įgaliotą 
užbaigti teisinį valstybės atkūrimo įforminimą ir jos konstitucinių pagrindų, 
kurie ateityje galės būti peržiūrimi tik to paties Steigiamojo Seimo nurodyta 
tvarka, nustatymą;  apie tai, kad atstatoma Lietuvos valstybė būsianti tvarko-
ma demokratiniais pamatais, o tai reiškė įpareigojimą, duotą ne tik rengsian-
čiam Lietuvos valstybei konstituciją Steigiamajam Seimui, bet ir kitiems to 
Steigiamojo Seimo konstitucijos nustatytiems potencialiems jos – Lietuvos 
konstitucijos – reformuotojams, joje įtvirtinti valstybę, tvirtai besiremiančią 
demokratiniais principais. 

                                                
51 [Römeris] Rėmeris, M., p. 52–53. 
52 Klimas, P. Iš mano atsiminimų, p. 118. 
53 Račkauskas, K. Lietuvos konstitucinės teisės klausimais. New York, 1967, p. 11. 
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Dėmesys, kurį Valstybės tarybos vasario 16 d. Nutarimas skyrė Steigia-
majam Seimui, neatsitiktinis.  

Neturėdama tiesioginio ir formalaus tautos mandato, suteikiamo tiesio-
giniais rinkimais, Lietuvos valstybės taryba visiškai pagrįstai laikė save vienin-
tele tuo metu realiai įmanoma teisėta lietuvių tautos atstovybe, vykdančia ne 
tik Vilniaus konferencijos nutarimą, bet ir „aiškiai apsireiškusį lietuvių tautos 
liepimą (Amerikoj, Rusijoj ir kitur gyvenantys)“54, viešai pareikštą užsienyje 
vykusiuose karo išblaškytų lietuvių forumuose. Savo teisę kalbėti visos lietu-
vių tautos vardu ir atlikti pirminį atkuriamąjį valstybės darbą Taryba grindė 
aplinkybe, jog tomis konkrečiomis sąlygomis, t. y. tebevykstant karui ir Lietu-
vai esant svetimųjų okupuotai, kitu, demokratiškų rinkimų būdu atstovybė 
negalėjusi būti sudaryta. Bet tuo pat metu Taryba suprato, kad, atsiradus to-
kioms galimybėms, jos atliktiems darbams dar prireiks tautos pritarimo, o at-
stovauti bendrai tautos valiai pačiais svarbiausiais ir atsakingiausiais reikalais 
ji apskritai neturinti reikalingo mandato.  

Todėl Tarybos vasario 16 d. Nutarime buvo pakartotas Konferencijos 
nusistatymas, kad atkuriamos valstybės pagrindus ir jos santykius su kitomis 
valstybėmis galutinai nustatysiąs kiek galima skubiau sušauktas  visų Lietuvos 
gyventojų demokratiškai išrinktas Steigiamasis Seimas. Juolab santykių su ki-
tomis valstybėmis pavedimas Steigiamajam Seimui Nepriklausomybės akte 
buvo įgavęs dar ir papildomą konkrečią prasmę – jis atsirado vietoj Tarybos 
kiek anksčiau Vokietijai duoto amžinos sąjungos pažado. 

Ir tik demokratinių rinkimų pagrindu išrinktas Steigiamasis Seimas, at-
stovaudamas jau ne vien tik lietuvių tautai, bet visai Lietuvos vadinamajai tei-
sinei tautai ir turėdamas specialų visų Lietuvos piliečių rinkėjų mandatą vals-
tybės steigimo funkcijai atlikti, tik daugiau nei po dvejų metų – 1920 m. ge-
gužės 15 d. – susirinkęs į pirmąjį posėdį, teisiškai fiksuodamas naujos valsty-
bės tapsmą55, galėjo iškilmingai deklaruoti jau „esant atstatytą nepriklausomą 
Lietuvos valstybę“, kaip įvykusį faktą56.  

Nauja ir ne mažiau reikšminga šioje rezoliucijoje buvo ir tai, kad Stei-
giamasis Seimas vieningai ir nesvyruodamas pasisakė vienu svarbiausiu klau-
simu, kurio sprendimą jam buvo patikėjusios tiek Lietuvių Vilniaus konfe-

                                                
54 Šaulys, J. Dėl nepriklausomybės paskelbimo. Lietuvos aidas. 1918, 22. 
55 Lietuvos valstybės nepriklausomybės proklamavimas. Lietuvos novelos. Sudarė K. Šalkauskis. 

Kaunas, 1935, p. 4. 
56 Vaitiekūnas, V. Lietuvos suverenumas Steigiamajame seime. Aidai. 1970, 10: 458. 
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rencija, tiek Lietuvos taryba – nustatė atkurtosios Lietuvos valstybės pamatų 
pamatus, konkrečią tos valstybės valdymo formą – demokratinę respubliką. 
Be viso to, Steigiamasis Seimas, sekdamas 1905 metų Didžiojo lietuvių seimo 
bei 1917 metų Lietuvių Vilniaus konferencijos nuostatomis, pasisakė apie at-
statytą valstybę „etnologinėm sienom“, t. y. į pirmąjį planą iškėlė ir pabrėžė iš-
tikimybę tautinės valstybės idėjai. 

Labai reikšminga, kad Lietuvos tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nutarimas 
simbolizuoja lietuvių tautos vienybę, tai „tautinės vienybės žygis“. Visų Tary-
bos narių priimtas vienu balsu, jis ne tik sugrąžino vienybę skilusiai ir dėl to 
išgyvenusiai žlugimo pavojų Tarybai, bet ir parodė, kad anuo metu „atskiros 
grupės dar galėjo pozityviai bendradarbiauti, ypačiai, kai kalba ėjo apie gyvy-
binius lietuvių tautos ir valstybės reikalus“57. Akto priėmimu parodyta, kad tų 
interesų labui pozityviai bendradarbiauti sugeba net labai skirtingų pažiūrų 
tautos dalys.  

Akto, tapusio atkurtos modernios Lietuvos valstybės pradžios atskaitos 
tašku, reikšmė išaukština Valstybės tarybą ir nublanksta tikros ir menamos jos 
klaidos ar abejotinos vertės žingsniai, juolab suvokiant tą nežinią ir tas itin 
sudėtingas, nenuspėjamas aplinkybes, kuriomis tie žingsniai buvo žengti.  

                                                
57 Ivinskis, Z. Lietuvos politinė būklė 1918 metų pradžioje ir Vasario 16-tos d. aktas. Židinys. 

1939,, XXIX,  2, p. 210. 
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