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ISTORIKAS IR DIPLOMATAS ALFONSAS EIDINTAS APIE
KLAIPƠDOS PRIJUNGIMĄ
Lietuva Ƴgyja jǌrǐ uostą - Klaipơdos prisijungimas
Tautinơs valstybơs prioritetas - lietuviǐ tauta, todơl nemažai dơmesio skirta Ryprǌsiams, kur daug
vietos gyventojǐ vartojo lietuviǐ kalbą, ơjo lietuviški laikrašþiai, Ƴ tą sritƳ kažkada pretendavo Vytautas
Didysis. Netekusi Vilniaus, Lietuva atsisuko Ƴ Mažąją Lietuvą. Britai tuo tarpu iškơlơ idơją, kad Lietuva
už prarastą Vilniǐ turi gauti Klaipơdą, nors vơliau pasisakơ už „laisvojo miesto“ statusą. Lietuviams
mainǐ principas netiko, nes Vilnius - senoji sostinơ, taþiau uostas labai rǌpơjo. Pagal Versalio sutartƳ
Klaipơdą valdơ prancǌzǐ administracija, remiama bataliono prancǌzǐ pơstininkǐ. Prancǌzai skelbơ,
kad Klaipơda gali tapti Lietuvos, bet tik susivienijusios su Lenkija, dalimi. Mat ir Lenkija neslơpơ savo
planǐ Ƴsitvirtinti Klaipơdoje. Ministras pirmininkas E. Galvanauskas, ƳsitikinĊs, kad per Tautǐ Sąjungą
ar Ambasadoriǐ konferenciją Lietuva Klaipơdos negaus, nusistatơ užimti kraštą jơga (anot A.
Smetonos, be faktinơs kontrolơs nebus juridinơs), J. Pilsudskio pavyzdžiu pastatyti visus Ƴ fait accompli
padơtƳ ir tada derơtis. 1922 m. pradžioje Lietuvos atstovas Klaipơdoje Jonas Žilius pranešơ
vyriausybei, kad tơra viena galimybơ pasiimti miestą - užimti jƳ karine jơga. Kariškiai laikơ tai 24
valandǐ reikalu.
Tik keli žmonơs iš vyriausybơs žinojo apie E. Galvanausko planą paruošti akcijos Klaipơdoje politinĊ
apsaugą ir diplomatinĊ gynybą. Siekdama vietos gyventojǐ palaikymo, prolietuviškǐ nuotaikǐ paþioje
Klaipơdoje, Lietuva pinigais parơmơ prolietuviškas organizacijas, nupirko palankiǐ sau straipsniǐ,
laikrašþiǐ, Ƴsigijo nuosavybơs. Lietuvos vadovai užsitikrino ir palankią Vokietijos poziciją - Vokietijos
valdžia, manydama, kad ateityje bus geriausia, jei Klaipơda atiteks Lietuvai (radus progą lengviau bus
atsiimti negu iš prancǌzǐ?), neprieštaravo Lietuvos akcijai Klaipơdoje, jei prancǌzai bus iš ten išspirti
ir Lietuva garantuos vietos vokieþiǐ ekonomines ir kultǌrines teises. Kadangi Maskva visur stengơsi
pakenkti Lenkijai, sovietai akcijai irgi neprieštaravo, o jei Lenkija pajudơtǐ prieš Lietuvą - sovietai sakơ
neliksią stebơtojai.
Klaipơdos krašto lietuviai, ilgus amžius gyvenĊ veikiami vokieþiǐ kultǌros, liuteronai, o ne katalikai,
politiškai liko ištikimi Vokietijai, todơl patys sukilti nesiruošơ. Tik Rytprǌsiǐ lietuviǐ aktyvistai pasisakơ už
susijungimą su Lietuva tautinơs kultǌros ir kalbos išsaugojimo labui, tikơdamiesi gauti gerus postus
administracijoje. Lietuvai liko sukilimo inscenizacijos scenarijus. Abipusis psichologinis atotrǌkis
akivaizdus - E. Galvanauskas ir ruošiamo žygio vadas, žvalgybos karininkas Jonas Budrys
(Polovinskas) nustebo, jog kadriniai Lietuvos kariuomenơs karininkai, kovojĊ prieš lenkus,
bermontininkus ir bolševikus, nenoriai rašơsi Ƴ Klaipơdos žygƳ, nes... nelaikơ to kova už tơvynĊ.
1923 m. sausio 6 d. Šilutơje sudarytas Vyriausias Mažosios Lietuvos gelbơjimo komitetas (VMLGK)
po trijǐ dienǐ paprašơ Lietuvos ateiti Ƴ pagalbą. Sausio 9-ąją civiliai aprengti 1 050 Lietuvos savanoriǐ,
kuriǐ kišenơse nebǌtum galơjĊs rasti nơ vieno lietuviško dokumento, degtukǐ ar cigareþiǐ pakelio,
peržengơ sieną. Tarp jǐ Ƴ Klaipơdą žygiavo 40 reguliariosios kariuomenơs karininkǐ ir 584 kariai, kiti šauliai, studentai ir apie 300 vietiniǐ gyventojǐ, tarp jǐ keli vokieþiai, kaip Ƴrodymas sąjungininkams,
kad sukilo vietiniai. Žygio dalyviai Ƴspơti susidǌrimǐ metu stengtis nukauti kuo mažiau prancǌzǐ.
Akcija pradơta laiku: Vakaruose vyko karšti disputai dơl nesumokơtǐ vokieþiǐ reparacijǐ ir prancǌzǐ
daliniǐ Ƴvedimo Ƴ Rǌro kraštą. Žygis Ƴ Klaipơdą Ƴvyko sklandžiai, Kaunas jƳ pristatơ kaip vietiniǐ sukilimą,
juoba kad ir vietos vokieþiai neprieštaravo. Prancǌzams lietuviai aiškins, kad sukilimas Ƴvyko prieš
vokieþius, o ne prieš Gabrielio Žano Petisnơ (Gabriel Jean Petisne) administraciją. Susišaudymuose
nuo prancǌzǐ kulkǐ žuvo 16 lietuviǐ, nuo lietuviǐ - du prancǌzai, taþiau garsiai protestavo visi aršiausiai prancǌzai, formaliai vokieþiai ir net britai. Lenkija laikơsi ramiai, privengdama karinơs Vokietijos reakcijos - J. Pilsudskis pareiškơ, kad jo politika yra iš esmơs taiki ir kad jis nepuls Lietuvos, kuri
yra „tơvyninơ“ šalis.
Kaunas triumfavo, euforija apơmơ visą šalƳ. „Sukilơliǐ“ sơkmơ atrodơ kaip moralinơ satisfakcija už
prarastą Vilniǐ. 1923 m. sausio 17 d. VMLGK paskelbơ sprendimą prisijungti prie Lietuvos
autonominơmis teisơmis ir paprašơ Lietuvos vyriausybơs karinơs ir finansinơs pagalbos.
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Kilniaširdiškai nusiteikĊs Lietuvos Seimas sausio 24-ąją mielai patenkino šƳ prašymą, o vasario 17-ąją
Ambasadoriǐ konferencija perleido suverenias Klaipơdos teises Lietuvai. Lietuviai tai laikơ didžiausia
savo diplomatine ir karine pergale, kokia ji iš tiesǐ ir buvo.
1924 m. gegužơs 8 d. Memelio (Klaipơdos) Konvencija ir Statutas panaikino „Klaipơdos problemos“
teritorinƳ aspektą, paskelbdamas regioną autonomine Lietuvos dalimi. 1925 m. Klaipơdos krašto
gyventojǐ surašymo duomenys parodơ, kad krašte gyvena 141 000 gyventojǐ, iš jǐ 64 000 vokieþiǐ,
37 000 lietuviǐ ir 34 000 „klaipơdieþiǐ“, kurie namuose kalbơjo lietuviškai. Kadangi Lietuva be vidiniǐ
skrupulǐ laikơ „klaipơdieþius“ lietuviais, skaiþiavo krašte esant 50,8 proc. lietuviǐ. Lietuva Ƴgijo
neužšąlantƳ uostą.
Sureguliavus santykius su sąjungininkais, stengiantis išvengti dvejoniǐ dơl naujo teritorijos statuso,
su Vokietija pasirašytas kompleksas sutarþiǐ, svarbi prekybos ir laivininkystơs sutartis, o 1928 m.
sausio 29 d. po ilgǐ ir sunkiǐ derybǐ pasirašyta Lietuvos ir Vokietijos sienos sutartis. Abi šalys Berlyne
nustatơ sienos liniją, kuri Klaipơdos teritoriją paliko Lietuvos pusơje. Paskui Lietuva tikơjosi, kad
Klaipơdos klausimas bơra tik vidaus problema, taþiau vokieþiai nemanơ, kad techninơs sutartys reiškia
galutinƳ Klaipơdos atsisakymą...
(Iš: Alfonsas Eidintas ir kt., Lietuvos istorija, Vilnius, 2012, p. 151-153)

