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IŠ LIETUVOS DELEGACIJOS, PASI STOS  PARYŽIAUS TAIKOS 
KONFERENCIJ , NARIO PETRO KLIMO ATSIMINIM  APIE LIETUVOS 
VALSTYBINGUMO PROBLEM  ŠIOJE KONFERENCIJOJE 

 Paryžius sutiko Vilson  (Wilson) su tokiu triumfu, kad žmon s atrod  kaip pabl d . Mini  minios 
apibarst  g l mis jo automobil , visi buvo met  darb , kad tame sutikime dalyvaut . Tarytum niekas 
neb t  tur j s r pes i , net karo sužalotieji užmiršo savo mizerijas. Ir to dži gavimo ugnikalnis 
neužgeso per ištisus m nesius. Paryžius tada sukaup  turb t daugiau džiaugsmo negu visas pasaulis 
per šimtme ius. 

Tuo tarpu m s  reikalai nebuvo linksmi. Baigiant kovas su bolševikais,  Vilni  per Lyd  siverž  
lenkai (balandžio 19 d.). M s  delegacija tada jau buvo teikusi Konferencijos pirmininkui Klemanso 
(Clemenceau) savo revendikacijas. Tarp j  Vilnius fig ravo kaip sostin . Memorandum  daugiausia 
man teko rengti remiantis jau Vilniuje mano išstudijuota medžiaga. Prie to buvo prid tas skyrelis 
apie Pr s  Lietuv , kurios nebuvo galima liesti vokie i  okupacijos metu. ia m s  revendikacijos jo 
ligi Geldap s, sruties, V luvos, Deim s up s, r m m s pa i  vokie i  etnografine statistika ir 
žem lapiais. 

Silpniausia m s  gausios delegacijos darbo pus  buvo jos neoficialumas. Mes nebuvome prileisti 
prie Konferencijos stalo. Tik viena Lenkija buvo išskirta iš buvusios Rusijos, kaip jau savarankiška 
valstyb  ir net kariaujanti s junginink  eil se; Latvijos, Estijos ir Lietuvos klausimai buvo svarstomi 
Rusijos problem  komplekse. Nedalyvaujant Rusijos delegatams, tie klausimai buvo atidedami arba 
rezervuoti tam tikrai Rusijos komisijai. Mums teko veikti tik neoficialiai Konferencijos 
prieškambariuose. Tod l Lenkijos pozicija m s  atžvilgiu buvo nepalyginamai stipresn . Lenkai tatai, 
žinoma, išnaudojo. Jie nesivarž  reikšti savo pretenzijas  Lietuv  kaip savo provincij . Lenkijos karas 
su bolševikais peln  jai ir tam tikr  europin  prestiž . Ji gyn  Vakar  valstybi  interesus, kuriuos 
bolševikai trempte sutremp . Lietuvos antilenkiškas nusistatymas dar labiau silpnino jos vaidmen . 
Ta iau nepaisant vis  t  sunkenybi , mums pasisek  rodyti lietuvi  tautos teises apsispr sti Vilsono 
principais. M s  pareiškimai ir memorandumai buvo priimami kaip informacija. Pareiškus m s  
protest  prieš lenk  siveržim   Vilni , buvo sudaryta militarin  komisija tam konfliktui išaiškinti. 
Gen. Fošas (Foch) ir toliau vadovavo karo reikalams, ir jis tuo metu pri m  m s  delegacijos 
pirminink  Voldemar  (aš jau kartu), kuris labai sklandžiai ir aiškiai išd st  pad t  prašydamas 
užtarimo. M s  tez  tuomet buvo grindžiama bendra kova su bolševikais, o lenk  nesiskaitymas su 
lietuviais t  kov  tik sunkino ir painiojo. Lenkai tur jo gintis strateginiais sumetimais. Užtat Fošas 
dav  sakym  apsiriboti tik strategija, kuri netur jo liesti politini  klausim  sprendimo. Buvo nus-
tatyta demarkacijos linija tarp lenk  ir lietuvi  kariuomeni . Bet, kaip yra žinoma, lenkai tos linijos 
nesilaik  ir tai šen, tai ten j  perženg . M s  protestai ir ia paveik . Buvo nutarta pasi sti  viet  
militarin  komisij  tai linijai apsaugoti nuo laužym . Gal  gale vis tiek lenk  veržimasis sustojo, ir tai 
buvo jau nemažas laim jimas. 

Delegacijai nepavyko išgauti Lietuvos valstyb s pripažinimo, kaip tatai nepavyko nei latviams, nei 
estams. Bet vis d lto Lietuva buvo pamin ta Versalio traktate, ir Lietuvai buvo numatyta priskirti 
Klaip dos krašt , kai pats Lietuvos statusas bus paaišk j s. Atrodo, kad didžiosios valstyb s ia 
nenor jo užb gti už aki  ir lauk , kaip rutuliosis patys vykiai. 

Jau tada buvo m ginta susitarti su lenkais. Bet pasimatymas su pirmuoju lenk  delegatu 
Paderevskiu (Paderewski) tikino mus, kad lenkai, be federacijos, kitoki  sugyvenimo form  
ne sivaizduoja. Ta federacija j  galvose reišk  atjaunint  unij . Lenk  informacij  biuras nesidrov jo 
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pat  Lietuvos nepriklausomyb s reikalavim  aiškinti vokie i  intriga ar pastangomis kelti sunkenybi  
Lenkijai. Spaudoje mums buvo sunku savarankiškai pasirodyti su savo tez mis, nes mes netur jome 
tiek pinig , kad gal tume „perr kti“ lenkus. Ilgai der damiesi su „Le Temps“ leid ju, mes, 
nebeatmenu, už kiek dešim i  t kstan i  frank , gal jome paskelbti tik kelet  žinu i . Kai kontraktas 
pasibaig  — prasid jo tikras šantažas. Pasipyl  prieš mus visoki  insinuacij  ty ia tam, kad jas 
ryžtum s sustabdyti dar stambesniu „kyšiu“. Apskritai Paryžiaus spauda tada ži r jo  politines vairi  
valstybi  informacijas kaip  skelbimus. Kas savo „skelbim “ tinkamai apmoka, gauna tinkam  viet  ir 
tam tikr  eilu i  skai i . Pinigai tuomet per redakcijas plauk  nemunais. Silpnosioms nepripažint  
valstybi  tez ms buvo aukštesnis tarifas. . . 

Tada jau užsimezg  Baltijos valstybi  s junga. Buvo padaryta nemaža bendr  pos dži . Buvo 
berods ir šioki  toki  varžytyni  ir nesklandum . Mes visada nor jome, kad ir latviai, ir estai mus 
paremt  prieš lenkus. Latviai ir estai, priešingai, ieškojo lenk  paramos. D l to draugiškumas 
neženg  pirmyn: jam tr ko reikiamo priimtinumo. [...] 

 
(Iš: Petras Klimas. Lietuvos diplomatin je tarnyboje. Vilnius, 1991, p. 22–24) 


