VOKIETIJOS KAIZERIO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBŏS PRIPAŽINIMO
AKTAS
Mes, Wilhelmas, iš Dievo malonŐs Vokietijos kaizeris, PrŻsijos karalius ir t.t.1 , pranešame:
Kadangi 1917 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Taryba, pripažinta lietuviſ liaudies atstovŐ, paskelbŐ
atkurianti nepriklausomĆ, su Vokietijos valstybe amžinais ir tvirtais sĆjungos ryšiais ir konvencijomis, visſ
pirma karinŐmis, susisiekimo, muitſ ir pinigſ sistemos, susietĆ Lietuvos valstybċ ir paprašŐ Vokietijos
valstybŐs apsaugos ir pagalbos, be to, kadangi nuo šiol ankstesni Lietuvos valstybiniai ryšiai yra nutraukiami, todŐl Mes pavedame mŻsſ valstybŐs kancleriui grafui von Hertling pranešti Lietuvos Tarybai, kad
Mes, remdamiesi aukšÿiau minŐtu 1917 m. gruodžio 11 d. pareiškimu, pripažŢstame Vokietijos valstybŐs
vardu LietuvĆ laisva ir nepriklausoma valstybe2 ir esame pasirengċ suteikti Lietuvos valstybŐs atkŻrimui
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Wilhelmas (Wilhelm) II (1859-1941), PrŻsijos karalius ir Vokietijos imperatorius (1888-1918), Frydricho III ir Anglijos karalienŐs Viktorijos

dukters Viktorijos Augustos sŻnus. MokŐsi Kaselio gimnazijoje ir studijavo Bonos universitete. Paskui išŐjo Ţ kariuomenċ ir labai pamŐgo
karinŢ prŻsiškĆ gyvenimo bŻdĆ. Nebuvo valstybininko masto valdovas, greiÿiau diletantas, daugiau turŐjċs meniniſ gabumſ ir archeologijos mokslo žiniſ. Nepastovaus bŻdo, aktyvus, veiklus ir dažnai labai netaktiškas, kuo pagarsŐjo Europos aukštuomenŐje. MŐgo
keliones, lankŐ valstybiſ valdovus ir savo valstybŐs kilminguosius. Taip pat mŐgo karines uniformas su visais Ţmanomais aksesuarais.
Monarchinċ santvarkĆ laikŐ idealiausia, dieviškos kilmŐs, todŐl manŐ, jog valdovo negalinti saistyti nei parlamento, nei tautos valia.
VokietijĆ siekŐ padaryti jŻrſ ir kolonijſ valstybe, nelaikŐ tai kliuviniu sĆjungai su DidžiĆja Britanija. Neilgai tesugyveno su savo
idealizuojamu kancleriu Bismarcku. Wilhelmas II pats troško eiti ir kanclerio pareigas, todŐl visiems žinybſ vadovams buvo Ţsakċs tiesiogiai
pranešinŐti savo žinybſ reikalus paÿiam imperatoriui. 1890 m. Ţvyko dar didesnis konfliktas su Bismarcku, kai Wilhelmas II sušaukŐ ValstybŐs
tarybĆ pats
be kanclerio pritarimo. Be to, pasiŻlŐ savo socialiniſ reformſ programĆ. Bismarckui pasitraukus iš pareigſ, pasijuto atsipalaidavċs nuo jo
globos, - rašŐ Didžiosios Britanijos valdovui, jog pats esĆs užsienio ir vidaus politikos sprendŐjas. NemokŐjo pasirinkti sau
tinkamſ patarŐjſ, ypaÿ užsienio politikos reikalais. Toje srityje buvo padarċs keletĆ akivaizdžiſ išsišokimſ, kaip, pvz., 1908 m. interviu,
kada dŐl Vokietijos pareigŻnſ apsileidimo buvo pagarsinti diplomatinŐje kalboje nevartotini žodžiai anglſ atžvilgiu. Vokietijos ekonominŐ
padŐtis buvo gera, kariuomenŐ galinga, laivynas vis augo, todŐl Wilhelmas II jautŐsi didybŐs zenite. Pasaulinio karo išvakarŐse dŐl dviejſ
frontſ baimŐs dar bandŐ tartis su Rusija. Taÿiau pats drĆsino AustrijĆ imtis griežtſ veiksmſ prieš SerbijĆ. PrasidŐjusio karo metu
nevaidino svarbaus vaidmens, pateko Ţ imperialistſ ir militaristſ ŢtakĆ ir su jais drauge planavo svetimſ teritorijſ užgrobimus.
ApsilankŐ vokieÿiſ okupuotame Vilniuje. NenorŐjo, kad jo sŻnus valdytſ LietuvĆ, siekŐ asmeninŐs unijos tarp Lietuvos ir PrŻsijos.
Vokietijai pralaimŐjus karĆ, 1918 m. lapkriÿio 10 d. pasitraukŐ Ţ OlandijĆ, lapkriÿio 28 d. atsisakŐ imperatoriaus sosto, bet nieko
nepaminŐjo apie PrŻsijos karaliaus titulĆ. AntantŐs šalys norŐjo jŢ teisti kaip karo kaltininkĆ, taÿiau Olandija atsisakŐ išduoti.
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Atkreiptinas dŐmesys, jog Lietuva buvo pripažinta remiantis bŻtent Lietuvos Tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. aktu - tai užakcentuota

pripažinimo akte. Pagal Bresto taikos sutartŢ Lietuvos likimas buvo atsidŻrċs vokieÿiſ rankose. Bresto sutartyje Rusija atsisakŐ savo
valstybinŐs valdžios teritorijoms, likusioms Ţ vakarus už abiejſ pusiſ „suderintos“ linijos. Taÿiau ši valdžia atiteko ne Lietuvai (eventualiai
Kuršui), bet faktiškai Vokietijai, kuri turŐjo jos likimĆ „nustatyti per derybas su jos gyventojais“ (Bresto sutarties III straipsnis). Pasak istoriko
R. Lopatos, vokieÿiams tik atsivŐrŐ kelias Ţsigyti LietuvĆ pagal tarptautinċ teisċ, nes valstybŐs teisŐs požiŻriu Lietuva Vokietijai ir toliau
liko užsienis, kadangi ta teritorija tebebuvo atskirta nuo valstybŐs, kuri jĆ Ţsigijo. Kadangi aneksija buvo Ţvykdyta nevisiškai, Lietuva
nepriklausŐ jokiai valstybei. Taÿiau pati Lietuva nebuvo valstybŐ, nes ji neturŐjo valstybinŐs valdžios. DŐl jos atskyrimo nuo Rusijos ir

reikalingĆ prašomĆ apsaugĆ ir paramĆ. Mes manome, kad konvencijos, kurios bus sudarytos, atitiks tiek
Vokietijos valstybŐs, tiek Lietuvos interesus ir kad Lietuva palengvins Vokietijos karinċ naštĆ, o tai irgi
prisidŐs prie Lietuvos išvadavimo.
Kartu Mes Ţgaliojame mŻsſ valstybŐs kanclerŢ imtis drauge su Lietuvos gyventojſ atstovais
savarankiškos Lietuvos atkŻrimui reikalingſ priemoniſ ir duoti potvarkŢ dŐl tolesniſ priemoniſ sudarant
tvirtĆ sĆjungĆ su Vokietija ir numatytas bei reikalingas konvencijas.
Patvirtiname tai paties Jo DidenybŐs parašu ir MŻsſ antspaudu.
Duota Didžiojoje bŻstinŐje 1918 m. kovo 23 d.
Grafas von Hertling

Wilhelm I. K.

(Iš: Lietuva vokieÿiſ okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, 1915 – 1918. Lietuvos nepriklausomos valstybŐs genezŐ.
Dokumentſ rinkinys/ Lietuvos istorijos institutas; sudarŐ Edmundas Gimžauskas. Vilnius, 2006, p. 303- 304).

neprijungimo geriausiu atveju atsirado tik du valstybŐs elementai: teritorija, sutampanti su karinŐs administracijos sienomis, ir gyventojai
(lietuviſ tauta) toje teritorijoje. Šie elementai bŻtini kaip valstybinŐs veiklos objektas, bet ne kaip subjektas, kadangi trŻko treÿio
valstybŐs elemento - lietuviſ valstybinŐs valdžios. ValstybinŐ valdžia priklausŐ Vokietijai ir ji sudarŐ jungiamĆjĆ grandŢ tarp Vokietijos
imperijos ir Lietuvos. Vokieÿiſ teisŐs istorikŐ M. Bienhold Ţ tokiĆ tarpinċ stadijĆ patekusiĆ LietuvĆ linkusi vadinti „svetimos valdžios
žinioje esanÿiu kraštu“. Kaip teigŐ ankstesnis kancleris Th. Bethmannas-Hollwegas, Lietuva buvo „Ţforminta“ kaip savarankiška valstybŐ, o
visais kitais atžvilgiais priklausŐ nuo Vokietijos: imperijai Lietuva tebebuvo užsienis, taÿiau ji netapo valstybe, nes neturŐjo valstybinŐs
valdžios; vokieÿiſ (svetima) valstybinŐ valdžia jĆ siejo su Vokietija. Pasinaudodami tokia teisine Lietuvos konstrukcija, vokieÿiai visſ pirma
mŐgino neutralizuoti vienareikšmes lietuviſ pastangas sukurti savo valstybinċ valdžiĆ. 1918 m. vasario 16 d. aktu Taryba paskelbŐ savo
siekŢ - atkurti nepriklausomĆ Lietuvos valstybċ. R. Lopata šalia M. Bienhold požiŻrio pateikia žymaus XX a. pirmosios pusŐs Lietuvos
teisininko M. Römerio nuomonċ. Pasak jo, valstybŐs teisŐs požiŻriu vasario 16 d. paskelbimas turŐjċs tik deklaratyviĆ reikšmċ, nes juo
nebuvusi Ţkurta arba perimta valstybinŐ valdžia (teritorinis imperiumas). Taryba išsakiusi tik savo (tautos) valiĆ ateityje Ţkurti valstybċ ir
pirmiausia skyrusi tai toms valstybŐms, kuriſ rankose buvo Lietuvos likimas - Vokietijai ir Rusijai. TarptautinŐs teisŐs požiŻriu
nepriklausomybŐs paskelbimas taip pat tebuvċs sumanymo pareiškimas, juolab kad pareiškimĆ nuo šiol bŻti nepriklausoma valstybe
paneigŐ faktinŐs sĆlygos. ValstybŐs teisŐs požiŻriu ir kovo 23 d. aktas mažai tepadŐjċs Lietuvos valstybei susidaryti, kadangi pripažinimo
aktas nesĆs susijċs su valstybinŐs valdžios perdavimu. Pagal vadinamĆjĆ deklaratyvinċ koncepcijĆ pripažinimas nŐra aktas, kuriuo remiantis
nauja valstybŐ gali bŻti pripažinta kaip tarptautinŐs teisŐs subjektas. PripažŢstamoje visuomenŐje turi bŻti efektyvi valdžia, rodanti
tvirtumĆ, pripažŢstanti tarptautinċ teisċ ir kontroliuojanti atitinkamĆ teritorijĆ. Kitaip tariant, Taryba, gavusi pripažinimo aktĆ, gavo tik
pirmalaikŢ Lietuvos valstybŐs pripažinimĆ. Žr.: R. Lopata, Lietuvos valstybingumo raida 1914-1918 metais, LAIS, t. 9, Vilnius, 1996, p.
143-145.

