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ISTORIKAS IR DIPLOMATAS ALFONSAS EIDINTAS APIE 
KLAIP DOS PRIJUNGIM  

 
Lietuva gyja j r  uost  - Klaip dos prisijungimas 

 
Tautin s valstyb s prioritetas - lietuvi  tauta, tod l nemažai d mesio skirta Rypr siams, kur daug 

vietos gyventoj  vartojo lietuvi  kalb , jo lietuviški laikraš iai,  t  srit  kažkada pretendavo Vytautas 
Didysis. Netekusi Vilniaus, Lietuva atsisuko  Maž j  Lietuv . Britai tuo tarpu išk l  id j , kad Lietuva 
už prarast  Vilni  turi gauti Klaip d , nors v liau pasisak  už „laisvojo miesto“ status . Lietuviams 
main  principas netiko, nes Vilnius - senoji sostin , ta iau uostas labai r p jo. Pagal Versalio sutart  
Klaip d  vald  pranc z  administracija, remiama bataliono pranc z  p stinink . Pranc zai skelb , 
kad Klaip da gali tapti Lietuvos, bet tik susivienijusios su Lenkija, dalimi. Mat ir Lenkija nesl p  savo 
plan  sitvirtinti Klaip doje. Ministras pirmininkas E. Galvanauskas, sitikin s, kad per Taut  S jung  
ar Ambasadori  konferencij  Lietuva Klaip dos negaus, nusistat  užimti krašt  j ga (anot A. 
Smetonos, be faktin s kontrol s nebus juridin s), J. Pilsudskio pavyzdžiu pastatyti visus  fait accompli 
pad t  ir tada der tis. 1922 m. pradžioje Lietuvos atstovas Klaip doje Jonas Žilius praneš  
vyriausybei, kad t ra viena galimyb  pasiimti miest  - užimti j  karine j ga. Kariškiai laik  tai 24 
valand  reikalu. 

Tik keli žmon s iš vyriausyb s žinojo apie E. Galvanausko plan  paruošti akcijos Klaip doje politin  
apsaug  ir diplomatin  gynyb . Siekdama vietos gyventoj  palaikymo, prolietuvišk  nuotaik  pa ioje 
Klaip doje, Lietuva pinigais par m  prolietuviškas organizacijas, nupirko palanki  sau straipsni , 
laikraš i , sigijo nuosavyb s. Lietuvos vadovai užsitikrino ir palanki  Vokietijos pozicij  - Vokietijos 
valdžia, manydama, kad ateityje bus geriausia, jei Klaip da atiteks Lietuvai (radus prog  lengviau bus 
atsiimti negu iš pranc z ?), neprieštaravo Lietuvos akcijai Klaip doje, jei pranc zai bus iš ten išspirti 
ir Lietuva garantuos vietos vokie i  ekonomines ir kult rines teises. Kadangi Maskva visur steng si 
pakenkti Lenkijai, sovietai akcijai irgi neprieštaravo, o jei Lenkija pajud t  prieš Lietuv  - sovietai sak  
neliksi  steb tojai. 

Klaip dos krašto lietuviai, ilgus amžius gyven  veikiami vokie i  kult ros, liuteronai, o ne katalikai, 
politiškai liko ištikimi Vokietijai, tod l patys sukilti nesiruoš . Tik Rytpr si  lietuvi  aktyvistai pasisak  už 
susijungim  su Lietuva tautin s kult ros ir kalbos išsaugojimo labui, tik damiesi gauti gerus postus 
administracijoje. Lietuvai liko sukilimo inscenizacijos scenarijus. Abipusis psichologinis atotr kis 
akivaizdus - E. Galvanauskas ir ruošiamo žygio vadas, žvalgybos karininkas Jonas Budrys 
(Polovinskas) nustebo, jog kadriniai Lietuvos kariuomen s karininkai, kovoj  prieš lenkus, 
bermontininkus ir bolševikus, nenoriai raš si  Klaip dos žyg , nes... nelaik  to kova už t vyn . 

1923 m. sausio 6 d. Šilut je sudarytas Vyriausias Mažosios Lietuvos gelb jimo komitetas (VMLGK) 
po trij  dien  papraš  Lietuvos ateiti  pagalb . Sausio 9- j  civiliai aprengti 1 050 Lietuvos savanori , 
kuri  kišen se neb tum gal j s rasti n  vieno lietuviško dokumento, degtuk  ar cigare i  pakelio, 
perženg  sien . Tarp j   Klaip d  žygiavo 40 reguliariosios kariuomen s karinink  ir 584 kariai, kiti - 
šauliai, studentai ir apie 300 vietini  gyventoj , tarp j  keli vokie iai, kaip rodymas s jungininkams, 
kad sukilo vietiniai. Žygio dalyviai sp ti susid rim  metu stengtis nukauti kuo mažiau pranc z . 
Akcija prad ta laiku: Vakaruose vyko karšti disputai d l nesumok t  vokie i  reparacij  ir pranc z  
dalini  vedimo  R ro krašt . Žygis  Klaip d  vyko sklandžiai, Kaunas j  pristat  kaip vietini  sukilim , 
juoba kad ir vietos vokie iai neprieštaravo. Pranc zams lietuviai aiškins, kad sukilimas vyko prieš 
vokie ius, o ne prieš Gabrielio Žano Petisn  (Gabriel Jean Petisne) administracij . Susišaudymuose 
nuo pranc z  kulk  žuvo 16 lietuvi , nuo lietuvi  - du pranc zai, ta iau garsiai protestavo visi - 
aršiausiai pranc zai, formaliai vokie iai ir net britai. Lenkija laik si ramiai, privengdama karin s Vokie-
tijos reakcijos - J. Pilsudskis pareišk , kad jo politika yra iš esm s taiki ir kad jis nepuls Lietuvos, kuri 
yra „t vynin “ šalis. 

Kaunas triumfavo, euforija ap m  vis  šal . „Sukil li “ s km  atrod  kaip moralin  satisfakcija už 
prarast  Vilni . 1923 m. sausio 17 d. VMLGK paskelb  sprendim  prisijungti prie Lietuvos 
autonomin mis teis mis ir papraš  Lietuvos vyriausyb s karin s ir finansin s pagalbos. 
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Kilniaširdiškai nusiteik s Lietuvos Seimas sausio 24- j  mielai patenkino š  prašym , o vasario 17- j  
Ambasadori  konferencija perleido suverenias Klaip dos teises Lietuvai. Lietuviai tai laik  didžiausia 
savo diplomatine ir karine pergale, kokia ji iš ties  ir buvo. 

1924 m. geguž s 8 d. Memelio (Klaip dos) Konvencija ir Statutas panaikino „Klaip dos problemos“ 
teritorin  aspekt , paskelbdamas region  autonomine Lietuvos dalimi. 1925 m. Klaip dos krašto 
gyventoj  surašymo duomenys parod , kad krašte gyvena 141 000 gyventoj , iš j  64 000 vokie i , 
37 000 lietuvi  ir 34 000 „klaip die i “, kurie namuose kalb jo lietuviškai. Kadangi Lietuva be vidini  
skrupul  laik  „klaip die ius“ lietuviais, skai iavo krašte esant 50,8 proc. lietuvi . Lietuva gijo 
neužš lant  uost . 

Sureguliavus santykius su s jungininkais, stengiantis išvengti dvejoni  d l naujo teritorijos statuso, 
su Vokietija pasirašytas kompleksas sutar i , svarbi prekybos ir laivininkyst s sutartis, o 1928 m. 
sausio 29 d. po ilg  ir sunki  deryb  pasirašyta Lietuvos ir Vokietijos sienos sutartis. Abi šalys Berlyne 
nustat  sienos linij , kuri Klaip dos teritorij  paliko Lietuvos pus je. Paskui Lietuva tik josi, kad 
Klaip dos klausimas b ra tik vidaus problema, ta iau vokie iai neman , kad technin s sutartys reiškia 
galutin  Klaip dos atsisakym ... 

 (Iš: Alfonsas Eidintas ir kt., Lietuvos istorija, Vilnius, 2012, p. 151-153) 
 


