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IŠ LIETUVOS DELEGACIJOS, PASIžSTOS š PARYŽIAUS TAIKOS
KONFERENCIJą, NARIO PETRO KLIMO ATSIMINIMž APIE LIETUVOS
VALSTYBINGUMO PROBLEMą ŠIOJE KONFERENCIJOJE
Paryžius sutiko VilsonĆ (Wilson) su tokiu triumfu, kad žmonŐs atrodŐ kaip pablŻdċ. Miniſ minios
apibarstŐ gŐlŐmis jo automobilŢ, visi buvo metċ darbĆ, kad tame sutikime dalyvautſ. Tarytum niekas
nebŻtſ turŐjċs rŻpesÿiſ, net karo sužalotieji užmiršo savo mizerijas. Ir to džiŻgavimo ugnikalnis
neužgeso per ištisus mŐnesius. Paryžius tada sukaupŐ turbŻt daugiau džiaugsmo negu visas pasaulis
per šimtmeÿius.
Tuo tarpu mŻsſ reikalai nebuvo linksmi. Baigiant kovas su bolševikais, Ţ Vilniſ per LydĆ ŢsiveržŐ
lenkai (balandžio 19 d.). MŻsſ delegacija tada jau buvo Ţteikusi Konferencijos pirmininkui Klemanso
(Clemenceau) savo revendikacijas. Tarp jſ Vilnius figŻravo kaip sostinŐ. MemorandumĆ daugiausia
man teko rengti remiantis jau Vilniuje mano išstudijuota medžiaga. Prie to buvo pridŐtas skyrelis
apie PrŻsſ LietuvĆ, kurios nebuvo galima liesti vokieÿiſ okupacijos metu. þia mŻsſ revendikacijos Őjo
ligi GeldapŐs, šsruties, VŐluvos, DeimŐs upŐs, rŐmŐmŐs paÿiſ vokieÿiſ etnografine statistika ir
žemŐlapiais.
Silpniausia mŻsſ gausios delegacijos darbo pusŐ buvo jos neoficialumas. Mes nebuvome prileisti
prie Konferencijos stalo. Tik viena Lenkija buvo išskirta iš buvusios Rusijos, kaip jau savarankiška
valstybŐ ir net kariaujanti sĆjungininkſ eilŐse; Latvijos, Estijos ir Lietuvos klausimai buvo svarstomi
Rusijos problemſ komplekse. Nedalyvaujant Rusijos delegatams, tie klausimai buvo atidedami arba
rezervuoti tam tikrai Rusijos komisijai. Mums teko veikti tik neoficialiai Konferencijos
prieškambariuose. TodŐl Lenkijos pozicija mŻsſ atžvilgiu buvo nepalyginamai stipresnŐ. Lenkai tatai,
žinoma, išnaudojo. Jie nesivaržŐ reikšti savo pretenzijas Ţ LietuvĆ kaip savo provincijĆ. Lenkijos karas
su bolševikais pelnŐ jai ir tam tikrĆ europinŢ prestižĆ. Ji gynŐ Vakarſ valstybiſ interesus, kuriuos
bolševikai trempte sutrempŐ. Lietuvos antilenkiškas nusistatymas dar labiau silpnino jos vaidmenŢ.
Taÿiau nepaisant visſ tſ sunkenybiſ, mums pasisekŐ Ţrodyti lietuviſ tautos teises apsisprċsti Vilsono
principais. MŻsſ pareiškimai ir memorandumai buvo priimami kaip informacija. Pareiškus mŻsſ
protestĆ prieš lenkſ ŢsiveržimĆ Ţ Vilniſ, buvo sudaryta militarinŐ komisija tam konfliktui išaiškinti.
Gen. Fošas (Foch) ir toliau vadovavo karo reikalams, ir jis tuo metu priŐmŐ mŻsſ delegacijos
pirmininkĆ VoldemarĆ (aš Őjau kartu), kuris labai sklandžiai ir aiškiai išdŐstŐ padŐtŢ prašydamas
užtarimo. MŻsſ tezŐ tuomet buvo grindžiama bendra kova su bolševikais, o lenkſ nesiskaitymas su
lietuviais tĆ kovĆ tik sunkino ir painiojo. Lenkai turŐjo gintis strateginiais sumetimais. Užtat Fošas
davŐ ŢsakymĆ apsiriboti tik strategija, kuri neturŐjo liesti politiniſ klausimſ sprendimo. Buvo nustatyta demarkacijos linija tarp lenkſ ir lietuviſ kariuomeniſ. Bet, kaip yra žinoma, lenkai tos linijos
nesilaikŐ ir tai šen, tai ten jĆ peržengŐ. MŻsſ protestai ir ÿia paveikŐ. Buvo nutarta pasiſsti Ţ vietĆ
militarinċ komisijĆ tai linijai apsaugoti nuo laužymſ. Galſ gale vis tiek lenkſ veržimasis sustojo, ir tai
buvo jau nemažas laimŐjimas.
Delegacijai nepavyko išgauti Lietuvos valstybŐs pripažinimo, kaip tatai nepavyko nei latviams, nei
estams. Bet vis dŐlto Lietuva buvo paminŐta Versalio traktate, ir Lietuvai buvo numatyta priskirti
KlaipŐdos kraštĆ, kai pats Lietuvos statusas bus paaiškŐjċs. Atrodo, kad didžiosios valstybŐs ÿia
nenorŐjo užbŐgti už akiſ ir laukŐ, kaip rutuliosis patys Ţvykiai.
Jau tada buvo mŐginta susitarti su lenkais. Bet pasimatymas su pirmuoju lenkſ delegatu
Paderevskiu (Paderewski) Ţtikino mus, kad lenkai, be federacijos, kitokiſ sugyvenimo formſ
neŢsivaizduoja. Ta federacija jſ galvose reiškŐ atjaunintĆ unijĆ. Lenkſ informacijſ biuras nesidrovŐjo

2

patŢ Lietuvos nepriklausomybŐs reikalavimĆ aiškinti vokieÿiſ intriga ar pastangomis kelti sunkenybiſ
Lenkijai. Spaudoje mums buvo sunku savarankiškai pasirodyti su savo tezŐmis, nes mes neturŐjome
tiek pinigſ, kad galŐtume „perrŐkti“ lenkus. Ilgai derŐdamiesi su „Le Temps“ leidŐju, mes,
nebeatmenu, už kiek dešimÿiſ tŻkstanÿiſ frankſ, galŐjome paskelbti tik keletĆ žinuÿiſ. Kai kontraktas
pasibaigŐ — prasidŐjo tikras šantažas. PasipylŐ prieš mus visokiſ insinuacijſ tyÿia tam, kad jas
ryžtumŐs sustabdyti dar stambesniu „kyšiu“. Apskritai Paryžiaus spauda tada žiŻrŐjo Ţ politines Ţvairiſ
valstybiſ informacijas kaip Ţ skelbimus. Kas savo „skelbimĆ“ tinkamai apmoka, gauna tinkamĆ vietĆ ir
tam tikrĆ eiluÿiſ skaiÿiſ. Pinigai tuomet per redakcijas plaukŐ nemunais. Silpnosioms nepripažintſ
valstybiſ tezŐms buvo aukštesnis tarifas. . .
Tada jau užsimezgŐ Baltijos valstybiſ sĆjunga. Buvo padaryta nemaža bendrſ posŐdžiſ. Buvo
berods ir šiokiſ tokiſ varžytyniſ ir nesklandumſ. Mes visada norŐjome, kad ir latviai, ir estai mus
paremtſ prieš lenkus. Latviai ir estai, priešingai, ieškojo lenkſ paramos. DŐl to draugiškumas
nežengŐ pirmyn: jam trŻko reikiamo priimtinumo. [...]
(Iš: Petras Klimas. Lietuvos diplomatinŐje tarnyboje. Vilnius, 1991, p. 22–24)

