
1

ISTORIK  PETRON L  ŽOSTAUTAIT  APIE KLAIP DOS 
PRIJUNGIM  

            
Klaip dos ginkluotas sukilimas 

Sukilimui prad ta rengtis gruodžio m nes . Buvo sudarytas Klaip dos savanori  vyriausiasis 
štabas. Vyriausiuoju savanori  kariuomen s vadu paskirtas Lietuvos kariuomen s generalinio štabo 
kontržvalgybos skyriaus viršininkas Jonas Polovinskas, pasivadin s J. Budriu. 1922 m. gruodžio 22 
d. iš Pr s  lietuvi  tautin s tarybos nari : M. Jankaus, J. Str kio, J. L barto, Viliaus Šaulinskio, 
Jurgio Br velai io, J. Vanagai io buvo sudarytas Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelb jimo 
komitetas, kuris oficialiai tur jo vadovauti ginkluotam sukilimui. Pr s  lietuvi  tautin  taryba nustojo 
veikusi. 

1923 m. sausio 3—5 d. Kaune vyko slaptos konsultacijos — tar si E. Galvanauskas, Lietuvos 
atstovas Klaip doje J. Žilius, vyriausiasis savanori  kariuomen s vadas J. Budrys ir E. Simonaitis. 
Šiame pasitarime buvo galutinai parengtas Klaip dos krašto už mimo planas. [...] 

           Kaipgi klaip diškiai ži r jo  krašto prijungim  prie Lietuvos? Vokie i  dvarininkai ir 
valdininkija pasisak  už „laisv j  valstyb “ ir priešinosi krašto prijungimui prie Lietuvos. Dauguma 
valstie i , gausiausias ir lietuviškiausias socialinis sluoksnis, abejojo. Jie bijojo d tis prie besikurian-
ios grynai žem s kio valstyb s su žemesniu agrotechniniu lygiu, atsidurti Lietuvos valstie io 

pad tyje, nenor jo netekti Vokietijos rink  žem s kio produktams. Prekybininkai ir pramonininkai 
neprieštaravo Klaip dos krašto prijungimui prie Lietuvos, nes jiems mag jo Lietuvos rinka, o uostui 
platus užnugaris — visa Lietuva. Darbininkai irgi nebuvo link  d tis prie Lietuvos, nes buvo sitikin , 
kad sumaž s darbo užmokestis ir kad j  socialin  pad tis taps blogesn  — susilygins su Lietuvos 
darbinink  pad timi. Aktyv s prijungimo šalininkai buvo dalis s moning  klaip diški  lietuvi ; jiems 
vadovavo keliasdešimt vietini  lietuvi  kinink , visuomen s ir kult ros veik j . Kadangi Vokietijos 
spauda tuo metu pasisak  už Klaip dos krašto prijungim  prie Lietuvos, tod l didel  dalis iki tol 
abejojusi  krašto gyventoj  irgi tam pritar . Vyriausiasis savanori  kariuomen s vadas J. Budrys 
praneš  Lietuvos generalinio štabo viršininkui, kad apie 60% vietini  gyventoj  pritaria ar remia 
sukilim , 30% laikosi pasyviai ir tik 10% remia freištatininkus ar Vokietij 1. 

Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelb jimo komitetas pasitrauk   Šilut , nes buvo gauta žini , kad 
norima jo narius suimti, o veikl  užgniaužti. 1923 m. sausio 9 d. jis išleido svarb  manifest , 
skelbiant , kad komiteto nariai vis  krašto valdži  ima  savo rankas, šalina V. Steputai io direktorij , 
paveda E. Simonai iui per tris dienas sudaryti nauj  direktorij , skelbia lietuvi  ir vokie i  kalb  
lygyb , vis  krašto pilie i  lygias teises. Manifest  pasiraš  komiteto nariai: M. Jankus, J. Str kys, 
J. L bartas, V. Šaulinskis ir J. Br velaitis2.  1923 m. sausio 13 d. Šilut je buvo sudaryta E. Si-
monai io direktorija, vadinamoji sukil li  direktorija, jos nariais paskirti V. Gaigalaitis, Martynas 
Reizgys, Jonas Toleikis, K. Lekšas. 

1922 m. gruodžio pabaigoje vyko paskutiniai pasirengimai užimti Klaip d . Parengtas detalus 
sukilimo planas. Lietuvos karin  vadovyb , bijodama rizikuoti vien savanori  
j gomis, grieb si tam tikros apgaul s. Labai slapta nutarta pasi sti geležinkeliu kelis reguliariosios 
kariuomen s dalinius su ginklais prie sienos. Kariai vagonuose buvo perrengti civiliais r bais, 
oficialiai paskelbta, kad geležinkeliu siun iamas naujok  ešelonas  pasienio pulk  atlikti privalomo-
sios karin s tarnybos. Kita dalis kareivi , p s iomis atvyk  prie sienos, irgi buvo perrengti civiliais 
drabužiais. Visa tai buvo laikoma didžiausioje paslaptyje, t. y. slepiamas kariuomen s dali  
dalyvavimas sukilime. Karinink  pavard s buvo pakeistos panašiomis  klaip diški . 1923 m. 
sausio 10 d. kariuomen s daliniai per jo Klaip dos krašto sien . Lietuvos 
vyriausyb  labai rizikavo mesdama kariuomen   Antant s valstybi  užimt  krašt .  

Krašte buvo sutelkta daugiau kaip 1000 asmen : reguliariosios kariuomen s kari , karo mokyklos 
kari n , šauli  ir savanori , pavadint  Ypatingosios paskirties rinktine, kurioje buvo 40 karinink , 584 

                                                          
1 Vyriausiojo savanori  kariuomen s vado 1923 m. sausio 1 d. slaptas raštas Lietuvos Vyriausiojo štabo viršininkui // LVA. F. 
923. Ap. 3. B. 422. L. 9. 
2 Visiems Klaip dos krašto gyventojams // KKVŽ. Nr. 8. 1923. Sausio 22. P. 48. 
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kareiviai, 455 šauliai ir apie 300 savanori 3. Rinktin  tur jo 63 arklius, 21 kulkosvaid , 1 
komutatori , 17 telefono aparat , 3 automobilius ir 4 motociklus4. Medicinos personal  sudar  2 
gydytojai ir 6 sanitarai puskarininkiai. 

Krašte buvo vesta ypatingoji pad tis, nustatytos griežtos bausm s už ramyb s trukdym , 
spekuliavim , girtavim , pl šikavim . Sukil liai pasiskelb  sukil  prieš vokišk j  krašto direktorij , 
ta iau nekariauj  su Antante. 

Pranc z  karin s j gos buvo mažesn s, t. y. jie tur jo 250 kareivi , apie 200 policinink  ir apie 
150 vokie i  savanori , ta iau jie buvo geriau ginkluoti, tur jo apie 40—50 kulkosvaidži  ir kitoki  
ginkl 5. Vokietija atsargumo d lei sutrauk  savo kariuomen  prie Tilž s tilto. 

Pagrindin s kovos vyko d l Klaip dos. Sukil li  žygis  Klaip d  1923 m. sausio 10 d. sutapo su 
pranc z  ir belg  žygiu  R ro srit . 1923 m. sausio 11 d. savanoriai apsupo Klaip d  ir pareikalavo, 
kad pranc zai pasiduot . Savanori  b riai iš vairi  kryp i  už m  priemies ius, artinosi  centr . 
Prasid jo m šiai d l Klaip dos. 1923 m. sausio 15 d. savanoriai ženg   Klaip d , už m  
prefekt r , t. y. vyriausiojo komisaro G. Petisn  b stin , nuginklavo ten buvusius kareivius. Miestas 
atsid r  sukil li  rankose. Pranc z  kareiviai buvo sitvirtin  Klaip dos kareivin se, reik jo juos 
priversti pasiduoti. Po intensyvi  susišaudym  buvo sudarytos paliaubos. Kaip praneš  Klaip dos 7-
ojo žvalg  pulko viršininkas vyresnysis leitenantas Staškevi ius sausio 16 d. telefonogramoje 
Vyriausiojo štabo žvalgybos skyriui, m šyje žuvo apie 20 savanori  ir kareivi , o 18 d.— du karinin-
kai, keturi kareiviai ir penki šauliai, du sužeisti. Telefonogramos pastaboje nurodyta žuvusius 
didvyrius laidoti Klaip dos kapin se, o sužeistuosius evakuoti  K dainius. Pranc z  nuostoliai buvo 
mažesni: du kareiviai nukauti, trys sužeisti, 23 paimti  nelaisv , iš j  vienas karininkas, septyni 
kareiviai ir penkiolika vokie i  policinink 6. 

To meto periodin je spaudoje buvo skelbiami vair s žuvusi j  per Klaip dos sukilim  duomenys. 
Lietuvi  spaudoje buvo rašoma, kad apie 20 sukil li  žuvo ir keletas sužeisti. Paryžiaus spauda 
skelb , kad žuvo vienas pranc z  kareivis ir trys sužeisti, o lietuvi  nukauta 15. Rygos spauda 
praneš , kad sužeista 160 sukil li , Karaliau iaus spauda,—kad žuvo trys lietuviai, Varšuvos — apie 
200 žuvusi j . Šie padidinti skai iai pateko ir  mokslin  literat r 7. 

V. Vareikis nustat , kad žuvo 12 žmoni . Tai karininkai: E. Noreika, V. Burokevi ius, Karo 
mokyklos kari nas V. Stašelis, Milicijos mokyklos kursantas V. Vilkas, eiliniai: J. Simonavi ius, A. 
Vili nas, P. Trink nas ir šauliai: F. Lukšys, A. Jesaitis, J. Pleškys, A. Ubavi ius, peršal s mir  A. 
Martus8. 

Sausio penkioliktoji — Klaip dos išvadavimo, taip pat Klaip dos krašto prijungimo prie 
Lietuvos diena v liau buvo paskelbta valstybine Klaip dos krašto švente. 

Kaip min ta, vykiai Klaip doje sutapo su Pranc zijos ir Belgijos kariuomen s dali  vedimu 1923 
m. sausio 11 — 16 d.  R ro krašt  ir jo okupavimu. Tod l Klaip dos vykiai iš pradži  nesuk l  
didesnio atgarsio užsienyje. Kai Antant s valstyb s diplomatiniais kanalais pasiteiravo apie jas 
pasiekusias žinias, Lietuvos vyriausyb  paneig  reguliariosios kariuomen s dalyvavim  šioje 
akcijoje, gyventojai sukil  prieš nepaken iam  vokie i  direktorij . 

Vyriausiasis komisaras G. Petisn  vyriausiajam savanori  kariuomen s vadui J. Budriui teik  
protesto not : prieš pranc z  gul  panaudota ginkluota j ga ir jis lauki s instrukcij  iš Pranc zijos9. 

Pirmiausia  Klaip dos vykius reagavo Lenkija. Klaip dos uoste 1923 m. sausio 16 d. pasirod  
karo laivas „Komendantas Pilsudskis“, ta iau Lenkija, sp ta Soviet  S jungos vyriausyb s, 
nesiryžo griebtis karo veiksm  ir netrukus laivas iš uosto išplauk . Antant s valstyb s atsiunt   
Klaip dos uost  savo karo laiv : 1923 m. sausio 17 ir 18 d. atplauk  angl  karo laivas „Kaledonija“ 
su 460 kareivi  gula, pranc z  kreiseris „Volteras“ su torpediniais laivais „Alžyras“, „Senegalas“, iš 
viso šeši laivai su gulomis. Klaip doje pad tis buvo tempta. Antant s karini  dalini  vadas reng si 

                                                          
3 Ypatingo paskyrimo rinktin s sakymas. 1923 m. sausio m n. // LVA. F. 929. Ap. 3. B. 422. L. 23. 
4 Ten pat. 
5 7-ojo žvalg  pulko vado 1923 m. sausio 14 d. telefonograma  Kaun  // Ten pat. L. 187. 
6 Ten pat. L 75, 187. 
7 Mikulicz S. Op. cit. S. 72; Žepkait  R. Min. veik. P. 129. 
8 Vareikis V.  Sukilimas // Mažoji Lietuva. 1991. Geguž s 1. 
9 Petisn  v l savo pareigas eina // Lietuva. 1923. Sausio 20. 
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karo veiksmams, ta iau lauk  Ambasadori  konferencijos nurodym . Sužinoj  apie vykius 
Klaip doje, Anglijos ir Pranc zijos atstovai Kaune teik  Lietuvai protesto not , ta iau Lietuvos 
vyriausyb  protest  atmet : ji neturinti nieko bendra su sukil liais, paneig  Lietuvos kariuomen s 
dalyvavim  sukilime, sukilimas vykst s tik prieš vokie i  direktorij . Pagaliau Antant s valstyb s 
nutar  su Lietuva tartis. 

1923 m. sausio 19 d. Šilut je vyk s Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelb jimo komiteto skyri  ir 
draugij  atstov  suvažiavimas, pasivadin s Šilut s seimu, kuriame dalyvavo apie  120 žmoni , 
pri m   svarbi  deklaracij ,  skelbian i  Klaip dos krašto prisijungim  prie Lietuvos autonomijos tei-
s mis. Suvažiavimas pasiskelb  aukš iausi ja krašto atstovybe. Deklaracij  pasiraš  komiteto 
nariai: M. Jankus, V. Šaulinskis, J. Vanagaitis, J. Br velaitis, J. L bartas ir 71 vairi  organizacij  bei 
parapij  atstovas. Atstovai galiojo komitet  r pintis, kad Antant  kuo grei iau pripažint  Klaip dos 
krašto prijungim  prie Lietuvos, ir t  pa i  dien  apie deklaracijos paskelbim  praneš  Lietuvos 
vyriausybei. Lietuvos seimas 1923 m. sausio 24 d. pos dyje vertino ministro pirmininko E. 
Galvanausko diplomatin  veikl  ir patvirtino ankstesn , 1921 m. lapkri io 11 d., rezoliucij  — de 
facto Klaip dos prijungim  prie Lietuvos. 

Sausio 15—20 d. sukil li  štabas, Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelb jimo komitetas, naujoji E. 
Simonai io direktorija persik l   Klaip d . Sausio 16 d. Mažosios Lietuvos savanori  kariuomen  
persitvark   Klaip dos krašto kariuomen . Direktorijos pirmininkas E. Simonaitis 1923 m. sausio 19 
d. pasiunt  telegram  Ambasadori  konferencijos pirmininkui: Klaip dos krašto gyventojai es  
susir pin  angl  ir pranc z  desant  buvimu Klaip doje ir pasireng  gintis, jei bus t  dalini  
puolami, praš  atšaukti iš Klaip dos Antant s karo laivus, pranc z  gul  ir vyriausi j  komisar  G. 
Petisn . Lenkija suprato pralaim jusi ir reikalavo Klaip doje atstatyti tvark . Tuo metu Vokietija 
telk  savo karines paj gas prie Nemuno, bijojo, kad Lietuvos kariuomen  nežygiuot  užimti 
Rytpr si , t. y. Mažosios Lietuvos. 

 
 
      (Iš: Petron l  Žostautait , Klaip dos kraštas, Vilnius, 1992, p. 25-30) 
 


