1

ISTORIKƠ PETRONƠLƠ
PRIJUNGIMĄ

ŽOSTAUTAITƠ

APIE

KLAIPƠDOS

Klaipơdos ginkluotas sukilimas
Sukilimui pradơta rengtis gruodžio mơnesƳ. Buvo sudarytas Klaipơdos savanoriǐ vyriausiasis
štabas. Vyriausiuoju savanoriǐ kariuomenơs vadu paskirtas Lietuvos kariuomenơs generalinio štabo
kontržvalgybos skyriaus viršininkas Jonas Polovinskas, pasivadinĊs J. Budriu. 1922 m. gruodžio 22
d. iš Prǌsǐ lietuviǐ tautinơs tarybos nariǐ: M. Jankaus, J. Strơkio, J. Lơbarto, Viliaus Šaulinskio,
Jurgio Brǌvelaiþio, J. Vanagaiþio buvo sudarytas Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbơjimo
komitetas, kuris oficialiai turơjo vadovauti ginkluotam sukilimui. Prǌsǐ lietuviǐ tautinơ taryba nustojo
veikusi.
1923 m. sausio 3—5 d. Kaune Ƴvyko slaptos konsultacijos — tarơsi E. Galvanauskas, Lietuvos
atstovas Klaipơdoje J. Žilius, vyriausiasis savanoriǐ kariuomenơs vadas J. Budrys ir E. Simonaitis.
Šiame pasitarime buvo galutinai parengtas Klaipơdos krašto užơmimo planas. [...]
Kaipgi klaipơdiškiai žiǌrơjo Ƴ krašto prijungimą prie Lietuvos? Vokieþiǐ dvarininkai ir
valdininkija pasisakơ už „laisvąją valstybĊ“ ir priešinosi krašto prijungimui prie Lietuvos. Dauguma
valstieþiǐ, gausiausias ir lietuviškiausias socialinis sluoksnis, abejojo. Jie bijojo dơtis prie besikurianþios grynai žemơs ǌkio valstybơs su žemesniu agrotechniniu lygiu, atsidurti Lietuvos valstieþio
padơtyje, nenorơjo netekti Vokietijos rinkǐ žemơs ǌkio produktams. Prekybininkai ir pramonininkai
neprieštaravo Klaipơdos krašto prijungimui prie Lietuvos, nes jiems magơjo Lietuvos rinka, o uostui
platus užnugaris — visa Lietuva. Darbininkai irgi nebuvo linkĊ dơtis prie Lietuvos, nes buvo ƳsitikinĊ,
kad sumažơs darbo užmokestis ir kad jǐ socialinơ padơtis taps blogesnơ — susilygins su Lietuvos
darbininkǐ padơtimi. Aktyvǌs prijungimo šalininkai buvo dalis sąmoningǐ klaipơdiškiǐ lietuviǐ; jiems
vadovavo keliasdešimt vietiniǐ lietuviǐ ǌkininkǐ, visuomenơs ir kultǌros veikơjǐ. Kadangi Vokietijos
spauda tuo metu pasisakơ už Klaipơdos krašto prijungimą prie Lietuvos, todơl didelơ dalis iki tol
abejojusiǐ krašto gyventojǐ irgi tam pritarơ. Vyriausiasis savanoriǐ kariuomenơs vadas J. Budrys
pranešơ Lietuvos generalinio štabo viršininkui, kad apie 60% vietiniǐ gyventojǐ pritaria ar remia
sukilimą, 30% laikosi pasyviai ir tik 10% remia freištatininkus ar Vokietiją 1 .
Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbơjimo komitetas pasitraukơ Ƴ ŠilutĊ, nes buvo gauta žiniǐ, kad
norima jo narius suimti, o veiklą užgniaužti. 1923 m. sausio 9 d. jis išleido svarbǐ manifestą,
skelbiantƳ, kad komiteto nariai visą krašto valdžią ima Ƴ savo rankas, šalina V. Steputaiþio direktoriją,
paveda E. Simonaiþiui per tris dienas sudaryti naują direktoriją, skelbia lietuviǐ ir vokieþiǐ kalbǐ
lygybĊ, visǐ krašto pilieþiǐ lygias teises. Manifestą pasirašơ komiteto nariai: M. Jankus, J. Strơkys,
J. Lơbartas, V. Šaulinskis ir J. Brǌvelaitis 2 . 1923 m. sausio 13 d. Šilutơje buvo sudaryta E. Simonaiþio direktorija, vadinamoji sukilơliǐ direktorija, jos nariais paskirti V. Gaigalaitis, Martynas
Reizgys, Jonas Toleikis, K. Lekšas.
1922 m. gruodžio pabaigoje vyko paskutiniai pasirengimai užimti Klaipơdą. Parengtas detalus
sukilimo
planas.
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jơgomis, griebơsi tam tikros apgaulơs. Labai slapta nutarta pasiǐsti geležinkeliu kelis reguliariosios
kariuomenơs dalinius su ginklais prie sienos. Kariai vagonuose buvo perrengti civiliais rǌbais,
oficialiai paskelbta, kad geležinkeliu siunþiamas naujokǐ ešelonas Ƴ pasienio pulką atlikti privalomosios karinơs tarnybos. Kita dalis kareiviǐ, pơsþiomis atvykĊ prie sienos, irgi buvo perrengti civiliais
drabužiais. Visa tai buvo laikoma didžiausioje paslaptyje, t. y. slepiamas kariuomenơs daliǐ
dalyvavimas sukilime. Karininkǐ pavardơs buvo pakeistos panašiomis Ƴ klaipơdiškiǐ. 1923 m.
sausio
10
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Lietuvos
vyriausybơ labai rizikavo mesdama kariuomenĊ Ƴ Antantơs valstybiǐ užimtą kraštą.
Krašte buvo sutelkta daugiau kaip 1000 asmenǐ: reguliariosios kariuomenơs kariǐ, karo mokyklos
kariǌnǐ, šauliǐ ir savanoriǐ, pavadintǐ Ypatingosios paskirties rinktine, kurioje buvo 40 karininkǐ, 584
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kareiviai, 455 šauliai ir apie 300 savanoriǐ 3 . Rinktinơ turơjo 63 arklius, 21 kulkosvaidƳ, 1
komutatoriǐ, 17 telefono aparatǐ, 3 automobilius ir 4 motociklus 4 . Medicinos personalą sudarơ 2
gydytojai ir 6 sanitarai puskarininkiai.
Krašte buvo Ƴvesta ypatingoji padơtis, nustatytos griežtos bausmơs už ramybơs trukdymą,
spekuliavimą, girtavimą, plơšikavimą. Sukilơliai pasiskelbơ sukilĊ prieš vokiškąją krašto direktoriją,
taþiau nekariaują su Antante.
Prancǌzǐ karinơs jơgos buvo mažesnơs, t. y. jie turơjo 250 kareiviǐ, apie 200 policininkǐ ir apie
150 vokieþiǐ savanoriǐ, taþiau jie buvo geriau ginkluoti, turơjo apie 40—50 kulkosvaidžiǐ ir kitokiǐ
ginklǐ 5 . Vokietija atsargumo dơlei sutraukơ savo kariuomenĊ prie Tilžơs tilto.
Pagrindinơs kovos vyko dơl Klaipơdos. Sukilơliǐ žygis Ƴ Klaipơdą 1923 m. sausio 10 d. sutapo su
prancǌzǐ ir belgǐ žygiu Ƴ Rǌro sritƳ. 1923 m. sausio 11 d. savanoriai apsupo Klaipơdą ir pareikalavo,
kad prancǌzai pasiduotǐ. Savanoriǐ bǌriai iš Ƴvairiǐ krypþiǐ užơmơ priemiesþius, artinosi Ƴ centrą.
Prasidơjo mǌšiai dơl Klaipơdos. 1923 m. sausio 15 d. savanoriai Ƴžengơ Ƴ Klaipơdą, užơmơ
prefektǌrą, t. y. vyriausiojo komisaro G. Petisnơ bǌstinĊ, nuginklavo ten buvusius kareivius. Miestas
atsidǌrơ sukilơliǐ rankose. Prancǌzǐ kareiviai buvo ƳsitvirtinĊ Klaipơdos kareivinơse, reikơjo juos
priversti pasiduoti. Po intensyviǐ susišaudymǐ buvo sudarytos paliaubos. Kaip pranešơ Klaipơdos 7ojo žvalgǐ pulko viršininkas vyresnysis leitenantas Staškeviþius sausio 16 d. telefonogramoje
Vyriausiojo štabo žvalgybos skyriui, mǌšyje žuvo apie 20 savanoriǐ ir kareiviǐ, o 18 d.— du karininkai, keturi kareiviai ir penki šauliai, du sužeisti. Telefonogramos pastaboje nurodyta žuvusius
didvyrius laidoti Klaipơdos kapinơse, o sužeistuosius evakuoti Ƴ Kơdainius. Prancǌzǐ nuostoliai buvo
mažesni: du kareiviai nukauti, trys sužeisti, 23 paimti Ƴ nelaisvĊ, iš jǐ vienas karininkas, septyni
kareiviai ir penkiolika vokieþiǐ policininkǐ 6 .
To meto periodinơje spaudoje buvo skelbiami Ƴvairǌs žuvusiǐjǐ per Klaipơdos sukilimą duomenys.
Lietuviǐ spaudoje buvo rašoma, kad apie 20 sukilơliǐ žuvo ir keletas sužeisti. Paryžiaus spauda
skelbơ, kad žuvo vienas prancǌzǐ kareivis ir trys sužeisti, o lietuviǐ nukauta 15. Rygos spauda
pranešơ, kad sužeista 160 sukilơliǐ, Karaliauþiaus spauda,—kad žuvo trys lietuviai, Varšuvos — apie
200 žuvusiǐjǐ. Šie padidinti skaiþiai pateko ir Ƴ mokslinĊ literatǌrą 7 .
V. Vareikis nustatơ, kad žuvo 12 žmoniǐ. Tai karininkai: E. Noreika, V. Burokeviþius, Karo
mokyklos kariǌnas V. Stašelis, Milicijos mokyklos kursantas V. Vilkas, eiliniai: J. Simonaviþius, A.
Viliǌnas, P. Trinkǌnas ir šauliai: F. Lukšys, A. Jesaitis, J. Pleškys, A. Ubaviþius, peršalĊs mirơ A.
Martus 8 .
Sausio penkioliktoji — Klaipơdos išvadavimo, taip pat Klaipơdos krašto prijungimo prie
Lietuvos diena vơliau buvo paskelbta valstybine Klaipơdos krašto švente.
Kaip minơta, Ƴvykiai Klaipơdoje sutapo su Prancǌzijos ir Belgijos kariuomenơs daliǐ Ƴvedimu 1923
m. sausio 11 — 16 d. Ƴ Rǌro kraštą ir jo okupavimu. Todơl Klaipơdos Ƴvykiai iš pradžiǐ nesukơlơ
didesnio atgarsio užsienyje. Kai Antantơs valstybơs diplomatiniais kanalais pasiteiravo apie jas
pasiekusias žinias, Lietuvos vyriausybơ paneigơ reguliariosios kariuomenơs dalyvavimą šioje
akcijoje, gyventojai sukilĊ prieš nepakenþiamą vokieþiǐ direktoriją.
Vyriausiasis komisaras G. Petisnơ vyriausiajam savanoriǐ kariuomenơs vadui J. Budriui Ƴteikơ
protesto notą: prieš prancǌzǐ Ƴgulą panaudota ginkluota jơga ir jis laukiąs instrukcijǐ iš Prancǌzijos 9 .
Pirmiausia Ƴ Klaipơdos Ƴvykius reagavo Lenkija. Klaipơdos uoste 1923 m. sausio 16 d. pasirodơ
karo laivas „Komendantas Pilsudskis“, taþiau Lenkija, Ƴspơta Sovietǐ Sąjungos vyriausybơs,
nesiryžo griebtis karo veiksmǐ ir netrukus laivas iš uosto išplaukơ. Antantơs valstybơs atsiuntơ Ƴ
Klaipơdos uostą savo karo laivǐ: 1923 m. sausio 17 ir 18 d. atplaukơ anglǐ karo laivas „Kaledonija“
su 460 kareiviǐ Ƴgula, prancǌzǐ kreiseris „Volteras“ su torpediniais laivais „Alžyras“, „Senegalas“, iš
viso šeši laivai su Ƴgulomis. Klaipơdoje padơtis buvo Ƴtempta. Antantơs kariniǐ daliniǐ vadas rengơsi
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karo veiksmams, taþiau laukơ Ambasadoriǐ konferencijos nurodymǐ. SužinojĊ apie Ƴvykius
Klaipơdoje, Anglijos ir Prancǌzijos atstovai Kaune Ƴteikơ Lietuvai protesto notą, taþiau Lietuvos
vyriausybơ protestą atmetơ: ji neturinti nieko bendra su sukilơliais, paneigơ Lietuvos kariuomenơs
dalyvavimą sukilime, sukilimas vykstąs tik prieš vokieþiǐ direktoriją. Pagaliau Antantơs valstybơs
nutarơ su Lietuva tartis.
1923 m. sausio 19 d. Šilutơje ƳvykĊs Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbơjimo komiteto skyriǐ ir
draugijǐ atstovǐ suvažiavimas, pasivadinĊs Šilutơs seimu, kuriame dalyvavo apie 120 žmoniǐ,
priơmơ svarbią deklaraciją, skelbianþią Klaipơdos krašto prisijungimą prie Lietuvos autonomijos teisơmis. Suvažiavimas pasiskelbơ aukšþiausiąja krašto atstovybe. Deklaraciją pasirašơ komiteto
nariai: M. Jankus, V. Šaulinskis, J. Vanagaitis, J. Brǌvelaitis, J. Lơbartas ir 71 Ƴvairiǐ organizacijǐ bei
parapijǐ atstovas. Atstovai Ƴgaliojo komitetą rǌpintis, kad Antantơ kuo greiþiau pripažintǐ Klaipơdos
krašto prijungimą prie Lietuvos, ir tą paþią dieną apie deklaracijos paskelbimą pranešơ Lietuvos
vyriausybei. Lietuvos seimas 1923 m. sausio 24 d. posơdyje Ƴvertino ministro pirmininko E.
Galvanausko diplomatinĊ veiklą ir patvirtino ankstesnĊ, 1921 m. lapkriþio 11 d., rezoliuciją — de
facto Klaipơdos prijungimą prie Lietuvos.
Sausio 15—20 d. sukilơliǐ štabas, Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbơjimo komitetas, naujoji E.
Simonaiþio direktorija persikơlơ Ƴ Klaipơdą. Sausio 16 d. Mažosios Lietuvos savanoriǐ kariuomenơ
persitvarkơ Ƴ Klaipơdos krašto kariuomenĊ. Direktorijos pirmininkas E. Simonaitis 1923 m. sausio 19
d. pasiuntơ telegramą Ambasadoriǐ konferencijos pirmininkui: Klaipơdos krašto gyventojai esą
susirǌpinĊ anglǐ ir prancǌzǐ desantǐ buvimu Klaipơdoje ir pasirengĊ gintis, jei bus tǐ daliniǐ
puolami, prašơ atšaukti iš Klaipơdos Antantơs karo laivus, prancǌzǐ Ƴgulą ir vyriausiąjƳ komisarą G.
Petisnơ. Lenkija suprato pralaimơjusi ir reikalavo Klaipơdoje atstatyti tvarką. Tuo metu Vokietija
telkơ savo karines pajơgas prie Nemuno, bijojo, kad Lietuvos kariuomenơ nežygiuotǐ užimti
Rytprǌsiǐ, t. y. Mažosios Lietuvos.

(Iš: Petronơlơ Žostautaitơ, Klaipơdos kraštas, Vilnius, 1992, p. 25-30)

