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ATSIKURIANþIOS LIETUVOS VALSTYBŏS TARPTAUTINĊ PADŏTš PO
PIRMOJO PASAULINIO KARO
Lietuva, kitaip negu Lenkija, nebuvo 1919 m. pradžioje prasidŐjusios Paryžiaus taikos konferencijos
juridinŐ dalyvŐ, tad oficialiai delegacija vadinosi Lietuvos delegacija prie Paryžiaus taikos konferencijos
ir veikŐ kuluaruose. Lietuvos delegacijai vadovavo A. Voldemaras, joje dirbo Lietuvos žydſ atstovas
Simonas Rozenbaumas, baltarusis Dominykas Semaško, daug JAV lietuviſ, raštus dailino prancŻzſ
poetas, kilċs iš senos Lietuvos giminŐs, Oskaras Milašius (Oscar Milosz). Memorandumais, straipsniais,
pasisakymais komisijose delegacija kreipŐ dŐmesŢ Ţ Lietuvos valstybŐs pripažinimo problemĆ - pirmĆ
kartĆ Lietuvos delegacija tarŐsi ne su kitais lietuviais, o Lietuvos vardu veikŐ svarbiausiame
tarptautiniame forume, kurdama sĆlygas nepriklausomybei. Delegacija buvo instruktuota diskusijose
dŐl sienſ remtis etnografiniu principu darant bŻtiniausias ekonomines korektyvas, gauti išŐjimĆ Ţ jŻrĆ
per KlaipŐdĆ arba LiepojĆ, pabrŐžti, kad Lietuvos sostinŐ yra Vilnius ir pasiekti, kad Lietuva bŻtſ priimta
Ţ Tautſ SĆjungos bendrijĆ.
Delegacija ŢrodinŐjo, kad Lietuva nenori priklausyti nei Lenkijai, nei Rusijai, kad yra istorinŐ valstybŐ,
ieškojo draugſ ir sĆjungininkſ, tarŐsi su estais ir latviais, lenkais, bandŐ brŐžti savo sienas Ţtraukdama ir
Suvalkſ trikampŢ, dirbo informacinŢ propagandinŢ darbĆ. GausŻs R. Dmovskio ir J. Pilsudskio šalininkai
lenkai siekŐ išlaikyti LietuvĆ savo sudŐtyje, todŐl 1919 m. kovo 24 d. Lietuvos delegacijos notoje
tvirtinta, kad Lenkija visĆ laikĆ išnaudojo LietuvĆ, politinŐ unija XVI a. su ja privedŐ LietuvĆ prie vidinio
chaoso. Rusſ baltagvardieÿiſ atstovai nieko nežadŐjo. Taÿiau kiti Ţvykiai padŐjo Ţ save atkreipti
konferencijos dalyviſ dŐmesŢ.
Paryžiuje su palengvŐjimu atsikvŐpta gavus žiniĆ, kad Raudonoji armija Lietuvoje sustabdyta,
padŐtis stabilizavosi - 1919 m. balandžio 4 d. ValstybŐs Tarybos posŐdyje A. Smetona išrinktas
Lietuvos valstybŐs prezidentu, nes jis galŐjo suvienyti tarpusavyje gerokai nebesutarianÿius kairiuosius,
liberalus ir krikšÿionis demokratus, garantuoti politinŢ stabilumĆ. Lietuvos kariuomenŐ balandžio
pabaigoje jau turŐjo apie 6 000 vyrſ ir nuosekliai didŐjo, trŻkstant karininkſ, jie pradŐti rengti Kaune.
Savanoriai pakiliai, su entuziazmu Őjo Ţ Lietuvos kariuomenċ, tokiſ buvo apie 12 000, jiems žadŐti
žemŐs sklypai. Kovos veiksmai su raudonaisiais baigŐsi jſ išstŻmimu iš Lietuvos 1919 m. vasarĆ, rudenŢ
sumušta ir keista Pavelo Bermonto-Avalovo (Pavel Bermondt-Avalov) vadovaujama rusſ ir vokieÿiſ
kariuomenŐ (bermontininkai), formaliai pavaldi rusſ baltſjſ generolui Aleksandrui Kolÿiakui. Iš jſ
paimtas karo grobis svariai papildŐ Lietuvos kariuomenŐs ginkluotċ.
Lietuvos pripažinimo reikalai nejudŐjo Ţ priekŢ, daugybŐ durſ jai buvo užtrenktos, nes PrancŻzija
palaikŐ didelŐs Lenkijos „nuo jŻros iki jŻros“ (nuo Baltijos iki Juodosios) planĆ, ypaÿ Rusijos iširimo
atveju. Pageidaujama Lenkijos ir Lietuvos federacija niekaip nesilipdŐ, paaiškŐjo, kad lietuviai iš lenkſ
galŐjo tikŐtis nepriklausomos Lietuvos tik siauresnŐse etnografinŐse ribose. Lenkams nepaisant
Lietuvos interesſ lietuviai stodavo Ţ nelanksÿiĆ opozicijĆ bet kokiam susitarimui su jais, net jei jis bŻtſ
galimas ar naudingas. Pasitarimai vyko, teikta ir pasiŻlymſ, taÿiau visus juos lenkſ delegacija atmetŐ nesutarta dŐl Vilniaus ir kam turi priklausyti visa Rytſ Lietuva. Lietuviai motyvavo, kad tai yra jſ istorinŐ
teritorija, lenkai aiškino, kad Vilnijos gyventojai daugiausia kalba lenkiškai, o Vilnius - lenkiškas
miestas. Kadangi iki XX a. nŐ viena pusŐ neneigŐ, kad Vilnius yra istorinŐ LDK sostinŐ, lietuviai atkakliai
kartojo istorinius argumentus.
Lenkiškam ereliui sparnais kone apgobus žemyno Rytus, J. Pilsudskis motyvavo Vilniaus užŐmimĆ
vietos lenkſ tautiniu apsisprendimu ir kovos su bolševikais bŻtinybe. Lietuvai paprašius AntantŐs
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demarkuoti linijĆ tarp Lenkijos ir Lietuvos kariuomeniſ, lenkai ignoravo 1919 m. birželio 18 d.
„Maršalo Fošo“ linijĆ, o AntantŐ vengŐ pripažinti naujas valstybes, laikydamasi Rusijos nedalomumo
principo. BŻta ir savſ klaidſ - su niekuo nesitardamas A. Voldemaras birželio mŐnesŢ, atsakydamas Ţ
Didžiosios Britanijos atstovo J. Simpsono klausimĆ dŐl požiŻrio Ţ federacijĆ su Rusija atsakŐ, kad
„Lietuva galŐtſ Ţsijungti Ţ Rusijos federacijĆ maždaug tokiais pagrindais, kaip Bavarija Ţ Vokietijos
sĆjungĆ“ - Kaune apstulbusi Lietuvos vyriausybŐ skubiai paskelbŐ, kad tai tik asmeninŐ A. Voldemaro
nuomonŐ...
Visſ lietuviſ žemiſ sujungimas Ţ vienĆ vienetĆ - dar praeito šimtmeÿio tautinio lietuviſ judŐjimo
planſ dalis, nors LDK niekuomet Rytſ PrŻsijos, lietuviſ vadinamos MažĆja Lietuva, nevaldŐ. Taÿiau
Versalyje Lietuvos delegacija iškŐlŐ Rytſ PrŻsijos (kurioje tarp pusŐs milijono vokieÿiſ gyveno iki 100
000 lietuviſ) teritorijos perdavimo Lietuvai ir išŐjimo Ţ Baltijos jŻrĆ per KlaipŐdĆ klausimĆ. PralaimŐjusi
karĆ Vokietija tam energingai nesipriešino, manydama sumažinti sĆjungininkſ intrigas. Versalio
sutarties 28 straipsnis iš tiesſ atribojo KlaipŐdos kraštĆ nuo Vokietijos ir perdavŐ laikinai
sĆjungininkſ kontrolei. PrancŻzija Žoržo B. Klemanso (Georges B. Clemenceau) rašte vokieÿiams
paaiškino, kad sĆjungininkai nepažeidŐ tautſ apsisprendimo principo, nes KlaipŐdos regionas
„visada buvo lietuviškas“, o KlaipŐdos uostas tŐra vienintelis Lietuvos išŐjimas Ţ jŻrĆ. Administruoti
KlaipŐdos kraštĆ pavesta prancŻzams. Šie momentai leis Lietuvai reikalauti tos teritorijos, kai tik
Lietuva bus pripažinta kaip valstybŐ. DŐl to megzti artimi ryšiai su PrŻsijos lietuviais.
Lietuva Paryžiuje turŐjo aiškintis ir dŐl vidaus politikos klausimſ, atrŐmŐ kaltinimus Lietuvos Tarybai
dŐl provokiškos politikos, pažadŐjo plaÿiĆ kultŻrinċ autonomijĆ žydams, tautinŐms mažumoms,
aiškinosi dŐl numatomos žemŐs reformos. Namie pavyko Ţveikti destrukcijos planus - 1919 m.
rugpjŻtŢ lietuviſ žvalgyba areštavo 200 Lenkſ karinŐs organizacijos (Polska Organizacja Wojskowa,
POW) nariſ, kurie planavo perversmĆ ir prolenkiškos vyriausybŐs sudarymĆ - po šio Ţvykio lietuviſ Żpas
federuotis su Lenkija krito. SŐkmingai likviduotas ir bermontininkſ rengtas perversmas Kaune. Kovose
gimċ Lietuvos kariuomenŐs savanoriſ pulkai, partizanai mŻšiuose dŐl nepriklausomybŐs prarado 1 444
žmones, taÿiau apgynŐ kraštĆ ir išstŻmŐ iš jo svetimas kariuomenes.
Paryžiuje Lietuva gavo politinċ britſ, materialinċ - JAV, karinċ - PrancŻzijos paramĆ. Pasamdyta
užsienio karininkſ tarnybai Lietuvoje, pradŐta formuoti JAV lietuviſ karinŐ brigada - nors daug tokiſ
sumanymſ nepavyko dŐl finansſ stokos, jie turŐjo gerĆ atgarsŢ tarp sĆjungininkſ. Lietuvos delegacijos
reikalavimu sudarytos prancŻzſ, britſ, JAV ir AntantŐs Aukšÿiausiosios Tarybos karinŐs misijos
sustiprino viltis pasiekti nepriklausomybċ, be to, misijos suteikŐ objektyviĆ informacijĆ Antantei apie
padŐtŢ Lietuvoje.
Britams rodant iniciatyvĆ palaikyti LietuvĆ, jſ dŐka Ţvyko pirmos masinŐs džiaugsmo manifestacijos 1919 m. rugsŐjo 26 d. gavus žiniĆ, kad Didžioji Britanija oficialiai pripažino de facto LietuvĆ, tŻkstanÿiai
žmoniſ susirinko prie laikinosios sostinŐs Kauno rotušŐs. Laikrašÿiai rašŐ, kad tokiſ miniſ Kaunas
neregŐjo penkis šimtmeÿius, danguje skraidŐ lŐktuvai, tempdami Lietuvos trispalvċ, žmonŐs džiŻgavo,
prezidentas A. Smetona iš balkono sveikino minias. Tais metais de facto LietuvĆ pripažino Norvegija,
Latvija, Suomija, 1920 m. - PrancŻzija (gegužŐs 11 d.) ir Lenkija (liepos 4 d.).
(Iš: Alfonsas Eidintas ir kt. Lietuvos istorija, Vilnius, 2012, p. 138- 141)

