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KLAIPƠDOS

Po to, kai Paryžiuje buvo parengtas taikos sutarties su Vokietija projektas, 1919 m. balandžio 18
d. Vokietijos vyriausybơ gavo taikos konferencijos pirmininko Klemanso laišką, kuriame buvo
prašoma balandžio pabaigoje atsiǐsti savo delegaciją Ƴ VersalƳ. Ten Klemanso sprendimu taikos
sutartis su Vokietija turơjo bǌti pasirašyta senuosiuose Liudviko XIV rǌmuose, toje paþioje veidrodžiǐ salơje, kurioje 1871 m. sausio 18 d., nugalơjus Prancǌziją, Prǌsijos karalius Vilhelmas buvo
iškilmingai paskelbtas Vokietijos imperatoriumi.
Balandžio 29 d. Vokietijos delegacija, vadovaujama užsienio reikalǐ ministro Brokdorfo-Rancau,
atvyko Ƴ VersalƳ. Ji turơjo ten gyventi viešbutyje, kuris kartu su specialiai pasivaikšþiojimui skirta
vieta buvo aptvertas spygliuotos vielos tvora ir saugojamas Prancǌzijos karinơs sargybos 1 .
1919 m. gegužơs 7 d. Trianono rǌmuose taikos konferencijos pirmininkas Klemanso Ƴteikơ
Vokietijos delegacijai taikos sutarties projektą. Per 15 dienǐ Vokietijos delegacija turơjo pateikti
raštu savo nuomonĊ dơl to projekto teksto.
Taikos sutarties sąlygos Vokietijai buvo labai sunkios. „Reikalavimai, kuriuos nori pateikti Antantơ
vokieþiǐ tautai,— rašơ gegužơs 8 d. savo dienoraštyje vos tik susipažinĊs su taikos sutarties
projektu, vienas iš Brokdorfo-Rancau bendradarbiǐ,— patys žiauriausi, kokie kada nors yra buvĊ
pateikti bet kokiai valstybei nuo to laiko, kai Roma padiktavo taiką Kartaginai.“ 2 [...]
Klaipơdos krašto vokieþiǐ organizacijos, patyrusios, jog Ƴ taikos sutarties projektą Ƴtrauktas
straipsnis, numatantis atskirti Klaipơdos kraštą nuo Vokietijos, surengơ didelius protesto
susirinkimus. Viename iš tokiǐ susirinkimǐ prof. Donas, nesiskaitydamas su istorijos faktais,
veidmainingai pareiškơ, kad, girdi, Klaipơda buvusi grynai vokiška jau tais laikais, kai dar nebuvo
atrasta Amerika 3 . Tą patƳ skelbơ Klaipơdos vokieþiǐ laikraštis ,,Memeler dampfbot“ ir reikalavo
miestui savivaldybơs, savarankiškumo.
Gegužơs 19 d. Klaipơdoje apsilankơ Prǌsijos vyriausybơs ministras Heinơ. Savo kalboje jis
Ƴtikinơjo miesto vokieþiǐ susirinkimą, kad Klaipơda visuomet priklausiusi Vokietijai, kad ji privalanti ir
toliau joje likti. Priimtoje rezoliucijoje, tarp kitko, buvo sakoma, kad Klaipơdos miestas ir kraštas esą
vokiški ir norƳ tokie likti 4 . Analogiško turinio rezoliucijos buvo priimtos ir kituose vokieþiǐ
susirinkimuose Klaipơdoje ir Tilžơje. Gegužơs 21 d. Tilžơje Ƴvykusiame masiniame susirinkime tas
pats Heinơ, atspindơdamas Vokietijos imperializmo agresyvius siekius lietuviǐ ir lenkǐ tautǐ
atžvilgiu, pareiškơ, jog Vokietija negalinti atiduoti Nemuno, „kuriuomi turime gabenti kultǌrą Lietuvon
ir Lenkijon“ 5 .
Gegužơs 14 d. Rytǐ Prǌsijos delegacija su oberprezidentu Batockiu aplankơ Vokietijos
prezidentą Ebertą, prašydama jƳ nesutikti, kad nuo Vokietijos bǌtǐ atskirtas Klaipơdos kraštas.
Vokietijos spaudoje buvo iškeltas šǌkis: „Nemunas — mǌsǐ upơ, o ne mǌsǐ siena.“ [...]
Vokietijos vyriausybơ atsisakơ priimti tą taikos sutarties projekto straipsnƳ, kuriame numatyta
atskirti Klaipơdos kraštą nuo Vokietijos. Ji pareiškơ nepasitenkinimą, kad numatoma Klaipơdą
atskirti, neatsižvelgiant Ƴ istorinĊ praeitƳ, kad tai daroma, siekiant ekonomiškai atskirti Vokietiją nuo
Rusijos 6 . Kartu ji veidmainingai stengơsi pridengti savo siekimus tautǐ apsisprendimo principu 7 .
Delegacijos rašte buvo sakoma, kad Klaipơdos krašto gyventojai, taigi ir tie, kuriǐ gimtoji kalba yra
lietuviǐ kalba, niekuomet nenorơjĊ atsiskirti nuo Vokietijos; krašto gyventojǐ dauguma kalbanti
vokiškai ir Klaipơda esanti grynai vokiškas miestas, niekuomet nepriklausĊs nei Lenkijai, nei
Lietuvai. Jie toliau Ƴtikinơjo, kad Klaipơdos krašto gyventojai lietuviai nenorƳ jungtis su buvusios Rusijos imperijos gyventojais lietuviais ir dơl to, jog skirtingos religinơs pažiǌros: tie esą katalikai, o
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klaipơdieþiai lietuviai — protestantai. Dơl visa to Vokietijos vyriausybơ pareiškơ turinti atmesti
reikalavimą atskirti Klaipơdos teritoriją nuo Vokietijos 8 .
Birželio 4 d. Keturiǐ taryba, apsvarsþiusi Vokietijos delegacijos pastabas, Anglijos atstovǐ
spaudžiama, iš principo priơmơ nutarimą padaryti kai kuriuos pakeitimus taikos sutarties projekte
dơl Vokietijos rytiniǐ sienǐ. [...]
Vokietijos rytiniǐ sienǐ zoną lieþiantiems klausimams geriau išstudijuoti ir konkretiems
pasiǌlymams parengti Keturiǐ taryba sudarơ Rytǐ sienǐ komisiją tik iš keturiǐ didžiǐjǐ valstybiǐ
atstovǐ. Birželio 13 d. šiai komisijai, laikinai pakeitusiai Lenkijos reikalǐ komisiją, buvo perduotos
susipažinti ir išnagrinơti Vokietijos pastabos dơl Klaipơdos 9 .
Apsvarsþius visais aspektais Vokietijos pastabas, jai buvo paliktos kai kurios Pamario vietovơs,
kai kurios pasienio tvirtovơs Poznanơje ir Silezijoje. Loid Džordžui spaudžiant, buvo nutarta
Aukštojoje Silezijoje surengti plebiscitą. Taikos sutarties projekte buvo padaryti kai kurie kiti
pakeitimai Vokietijos naudai 10 . Taþiau straipsniai, lietĊ Klaipơdos kraštą, liko nepakeisti.
(Iš: Robertas Žiugžda, Po diplomatijos skraiste, Vilnius, 1973, p. 32 – 38)
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