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ISTORIKAS ROBERTAS ŽIUGŽDA APIE KLAIP DOS 
TARPTAUTIN  STATUS   

 
Po to, kai Paryžiuje buvo parengtas taikos sutarties su Vokietija projektas, 1919 m. balandžio 18 

d. Vokietijos vyriausyb  gavo taikos konferencijos pirmininko Klemanso laišk , kuriame buvo 
prašoma balandžio pabaigoje atsi sti savo delegacij   Versal . Ten Klemanso sprendimu taikos 
sutartis su Vokietija tur jo b ti pasirašyta senuosiuose Liudviko XIV r muose, toje pa ioje veidro-
dži  sal je, kurioje 1871 m. sausio 18 d., nugal jus Pranc zij , Pr sijos karalius Vilhelmas buvo 
iškilmingai paskelbtas Vokietijos imperatoriumi. 

Balandžio 29 d. Vokietijos delegacija, vadovaujama užsienio reikal  ministro Brokdorfo-Rancau, 
atvyko  Versal . Ji tur jo ten gyventi viešbutyje, kuris kartu su specialiai pasivaikš iojimui skirta 
vieta buvo aptvertas spygliuotos vielos tvora ir saugojamas Pranc zijos karin s sargybos1. 

1919 m. geguž s 7 d. Trianono r muose taikos konferencijos pirmininkas Klemanso teik  
Vokietijos delegacijai taikos sutarties projekt . Per 15 dien  Vokietijos delegacija tur jo pateikti 
raštu savo nuomon  d l to projekto teksto. 

Taikos sutarties s lygos Vokietijai buvo labai sunkios. „Reikalavimai, kuriuos nori pateikti Antant  
vokie i  tautai,— raš  geguž s 8 d. savo dienoraštyje vos tik susipažin s su taikos sutarties 
projektu, vienas iš Brokdorfo-Rancau bendradarbi ,— patys žiauriausi, kokie kada nors yra buv  
pateikti bet kokiai valstybei nuo to laiko, kai Roma padiktavo taik  Kartaginai.“2 [...] 

Klaip dos krašto vokie i  organizacijos, patyrusios, jog  taikos sutarties projekt  trauktas 
straipsnis, numatantis atskirti Klaip dos krašt  nuo Vokietijos, sureng  didelius protesto 
susirinkimus. Viename iš toki  susirinkim  prof. Donas, nesiskaitydamas su istorijos faktais, 
veidmainingai pareišk , kad, girdi, Klaip da buvusi grynai vokiška jau tais laikais, kai dar nebuvo 
atrasta Amerika3. T  pat  skelb  Klaip dos vokie i  laikraštis ,,Memeler dampfbot“ ir reikalavo 
miestui savivaldyb s, savarankiškumo. 

Geguž s 19 d. Klaip doje apsilank  Pr sijos vyriausyb s ministras Hein . Savo kalboje jis 
tikin jo miesto vokie i  susirinkim , kad Klaip da visuomet priklausiusi Vokietijai, kad ji privalanti ir 
toliau joje likti. Priimtoje rezoliucijoje, tarp kitko, buvo sakoma, kad Klaip dos miestas ir kraštas es  
vokiški ir nor  tokie likti4. Analogiško turinio rezoliucijos buvo priimtos ir kituose vokie i  
susirinkimuose Klaip doje ir Tilž je. Geguž s 21 d. Tilž je vykusiame masiniame susirinkime tas 
pats Hein , atspind damas Vokietijos imperializmo agresyvius siekius lietuvi  ir lenk  taut  
atžvilgiu, pareišk , jog Vokietija negalinti atiduoti Nemuno, „kuriuomi turime gabenti kult r  Lietuvon 
ir Lenkijon“5. 

Geguž s 14 d. Ryt  Pr sijos delegacija su oberprezidentu Batockiu aplank  Vokietijos 
prezident  Ebert , prašydama j  nesutikti, kad nuo Vokietijos b t  atskirtas Klaip dos kraštas. 
Vokietijos spaudoje buvo iškeltas š kis:  „Nemunas — m s  up , o ne m s  siena.“ [...] 

Vokietijos vyriausyb  atsisak  priimti t  taikos sutarties projekto straipsn , kuriame numatyta 
atskirti Klaip dos krašt  nuo Vokietijos. Ji pareišk  nepasitenkinim , kad numatoma Klaip d  
atskirti, neatsižvelgiant  istorin  praeit , kad tai daroma, siekiant ekonomiškai atskirti Vokietij  nuo 
Rusijos6. Kartu ji veidmainingai steng si pridengti savo siekimus taut  apsisprendimo principu7. 
Delegacijos rašte buvo sakoma, kad Klaip dos krašto gyventojai, taigi ir tie, kuri  gimtoji kalba yra 
lietuvi  kalba, niekuomet nenor j  atsiskirti nuo Vokietijos; krašto gyventoj  dauguma kalbanti 
vokiškai ir Klaip da esanti grynai vokiškas miestas, niekuomet nepriklaus s nei Lenkijai, nei 
Lietuvai. Jie toliau tikin jo, kad Klaip dos krašto gyventojai lietuviai nenor  jungtis su buvusios Ru-
sijos imperijos gyventojais lietuviais ir d l to, jog skirtingos religin s paži ros: tie es  katalikai, o 
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klaip die iai lietuviai — protestantai. D l visa to Vokietijos vyriausyb  pareišk  turinti atmesti 
reikalavim  atskirti Klaip dos teritorij  nuo Vokietijos8. 

Birželio 4 d. Keturi  taryba, apsvars iusi Vokietijos delegacijos pastabas, Anglijos atstov  
spaudžiama, iš principo pri m  nutarim  padaryti kai kuriuos pakeitimus taikos sutarties projekte 
d l Vokietijos rytini  sien . [...] 

Vokietijos rytini  sien  zon  lie iantiems klausimams geriau išstudijuoti ir konkretiems 
pasi lymams parengti Keturi  taryba sudar  Ryt  sien  komisij  tik iš keturi  didži j  valstybi  
atstov . Birželio 13 d. šiai komisijai, laikinai pakeitusiai Lenkijos reikal  komisij , buvo perduotos 
susipažinti ir išnagrin ti Vokietijos pastabos d l Klaip dos9. 

Apsvars ius visais aspektais Vokietijos pastabas, jai buvo paliktos kai kurios Pamario vietov s, 
kai kurios pasienio tvirtov s Poznan je ir Silezijoje. Loid Džordžui spaudžiant, buvo nutarta 
Aukštojoje Silezijoje surengti plebiscit . Taikos sutarties projekte buvo padaryti kai kurie kiti 
pakeitimai Vokietijos naudai10. Ta iau straipsniai, liet  Klaip dos krašt , liko nepakeisti. 

 
(Iš: Robertas Žiugžda, Po diplomatijos skraiste, Vilnius, 1973, p. 32 – 38) 

                                                      
8 Ten pat, p. 838. 
9 F  S. Maiston, The Peace Conference of 1919. Organization and Procedure, London—New York—Toronto, 1944, p. 196. 
10 . . , , . V, . . 478-479. 


