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ABSTRACT
On the basis of historical sources and investigations, the article analyses the German policy towards the
Klaipda region and the role of German general consulate. The consulate and the Lithuanian governor of
the Klaipda region competed for influence over and control of the political and economical life of the region. Three phases of the competition between the consulate and the Lithuanian governor are considered.
The author puts special emphasis on the struggle between consuls M. F. Mudra, O. Toepke, R. von Saucken and governors A. Merkys and J. Navakas in their attempt to defend Lithuania’s sovereignty in the region.
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ANOTACIJA
Straipsnyje, remiantis istorijos šaltiniais ir jau atliktais tyrimais, analizuojama politin kova tarp Vokietijos generalinio konsulo ir Klaipdos krašto gubernatoriaus dl takos politiniame bei ekonominiame krašto gyvenime. Šioje konkurencijoje išskiriami trys etapai. Atskleidžiama per konsulat vykdyta slaptoji
Vokietijos politika Klaipdos krašte. Išryškinama konsul M. F. Mudros, O. Toepke’s, R. von Sauckeno
veikla ir gubernatori A. Merkio bei J. Navako pasipriešinimas, siekiant apginti Lietuvos suverenitet
Klaipdos krašte.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Vokietijos generalinis konsulatas, Klaipdos krašto gubernatorius, Lietuvos
užsienio reikal ministerija, Vokietijos užsienio reikal ministerija, NSDAP, Klaipdos krašto seimelis,
direktorija.
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1925 m. gyventoj surašymo duomenimis, Klaipdos krašte gyveno daugiau nei 60 tkst. vokiei tautybs asmen, kurie sudar apie 45% vis krašto gyventoj 1 . Vokietijos konsulatas Klaipdoje, kurtas 1923 m. pabaigoje, rpinosi Vokietijos ekonominiais ir politiniais interesais krašte.
1926 m. pabaigoje konsulate dirbo 15 tarnautoj ir keletas sarg bei kurjeri, o 1935 m. konsulatas
turjo apie 40 tarnautoj. Klaipdos krašto gubernatra buvo kurta 1924 m. pabaigoje, tuomet joje
dirbo 18 tarnautoj. 1931 m. buvo steigta papildom etat, siekiant disponuoti panašaus dydžio
personalu kaip ir Vokietijos generaliniame konsulate.
Vokietijos konsulatas konkuruoti su krašto gubernatoriumi pradjo beveik tuojau pat po krimo. Ši konkurencija tssi iki krašto prijungimo prie Vokietijos. Konsulatui išplsti tak krašte
padjo keletas palanki aplinkybi: krašto vokieiai išliko lojals Vokietijos valdžiai, kadangi nemat perspektyvios Lietuvos ateities ir autonomin krašto padt traktavo kaip laikin dalyk. Lemiama gubernatoriaus ir konsulato kova vyko dl „klaipdiški“, kurie sudar apie 24% krašto gyventoj. Šios gyventoj grups laimjimas bt labai sustiprins gubernatoriaus autoritet. Vokietijos konsulatas kovojo dl pagrindinio tikslo – Klaipdos krašto gržinimo Vokietijai. Svarb vaid-
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men gubernatros ir konsulato kovoje vaidino Vokietijos užsienio reikal ministerija (toliau Vokietijos URM), kuri neleido Lietuvai sustiprinti savo pozicij Klaipdos krašte.
Petronl Žostautait monografijoje 2 epizodiškai pateik Vokietijos konsulato neteistos veiklos
pavyzdži (daugiausia dl autonomini staig valdinink protegavimo, finansins ir politins paramos krašte veikusioms vokiei partijoms, dl vadovavimo pronacistinms organizacijoms), taiau plaiau konsulato vykdytos politikos Klaipdoje neanalizavo. Aldona Gaigalait publikacijose
apie nacionalsocialistine ideologija besivadovavusi partij veikl Klaipdos krašte daugiausia tyrinjo konsulato param pronacistinms organizacijoms 3 . Vytautas Žalys, tyrindamas neskms
priežastis integruojant Klaipdos krašt  Lietuv, taip pat akcentavo svarb konsulato vaidmen,
ypa konsulo Reinholdo von Sauckeno (Reinhold von Saucken) tak 4 . Vokietijos istorikas Joachimas Tauberis (Joachim Tauber) straipsnyje apie Treiojo reicho ir Lietuvos santykius 1933–
1940 m. pabrž, jog konsulatas palaik glaudžius ryšius su Klaipdos autonominmis institucijomis statym leidybos, teistvarkos, rinkim kovos srityse, rinkdamas karin ir ekonomin informacij. Pasak J. Tauberio, greta oficialiosios diplomatijos, kuri labiau siek interes suderinimo,
generalinis konsulatas Klaipdoje stengsi priešintis Lietuvos sieki gyvendinimui Klaipdos krašte 5 . Vokietijos konsulato veiksmus stabdant krašto gubernatoriaus politines ir ekonomines reformas
konstatavo ir kiti istorikai. Taiau kokiose sferose ir kokiomis priemonmis konsulatas varžsi su
gubernatra, iki šiol nuosekliau nebuvo tirta.
Straipsnyje panaudoti šaltiniai saugomi Lietuvos centrinio valstybs archyvo Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministerijos fonde (Nr. 377), Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministerijos
Saugumo departamento fonde (Nr. 378), Lietuvos Respublikos užsienio reikal ministerijos fonde
(Nr. 383). Ši fond dokument tyrimas padjo nustatyti plat konsulato nelegalios veiklos spektr: kišimsi  Klaipdos krašto seimelio ir direktorijos rinkimus bei autonomini staig darb, revizionistini nuotaik kurstym ir kitus tarptautins teiss pažeidimus. Lietuvos Respublikos Ministr kabineto fondas (Nr. 923) ypa svarbus dl jame sukaupt Lietuvos tarptautins politikos
dokument, kurie padeda vertinti Lietuvos vidaus ir užsienio politikos kryptis, sigilinti  Lietuvos
vyriausybs pastangas išlaikyti Klaipdos krašt. Mums aktualiausi buvo Klaipdos krašto gubernatros raštai Lietuvos valdžios institucijoms ir diplomat korespondencija dl Lietuvos bei Vokietijos santyki Klaipdos krašte. Vokietijos konsulato tarnautoj apklaus protokolai Vokietijos po
Antrojo pasaulinio karo gauto trofjini dokument apie Lietuvos gyventojus kolekcijos fonde (Nr.
1173) padjo žvelgti, kaip konsulai vertino savo pozicijas Klaipdos krašte.
Klaipdos krašto gubernatros patarjas teiss klausimais Martynas Anysas akcentavo, kad visi
gubernatoriai stengsi vykdyti Lietuvos vyriausybs politik, remdamiesi centro nurodymais, neatsižvelgdami  vietini klaipdiški nuomon 6 . Jis pateik nemažai negatyvios konsulato reakcijos 
gubernatori potvarkius pavyzdži. Klaipdos krašto lietuvi jaunimo draugij sjungos „Santara“
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pirmininkas Martynas Gelžinis gilinosi  konsulato vaidmen rengiant krašto aneksij 1939 m. 7 Visiškai priešingai situacij Klaipdos krašte 1938–1939 m. apibdino buvs Vokietijos generalinio
konsulato tarnautojas Hansas von Herwarthas (Hans von Herwarth). Jo nuomone, konsulatas tik
siek apsaugoti Klaipdos autonomijos teises,  kurias „ksinosi“ Lietuvos valdžia 8 .
Dokument rinkinyje „Vokietijos užsienio politikos aktai“ esantys Vokietijos URM ir diplomatini atstovybi pranešimai padjo geriau sigilinti  Vokietijos politini bei ekonomini interes
Klaipdos krašte kontekst ir vietiniam konsulatui keltus uždavinius.
Šiuo straipsniu siekiama išanalizuoti Vokietijos generalinio konsulato ir Klaipdos krašto gubernatros politins konkurencijos sritis, pasitelktas priemones, detalizuoti kovos etapus bei vertinti rezultatus. Kadangi šios institucijos atstovavo savo šali vyriausybms, politin konsulato ir
gubernatros dvikova bus analizuojama per Vokietijos ir Lietuvos interes Klaipdos krašte prizm.
Konsulato pirmasis veiklos dešimtmetis (1923–1932 m.) – takos ir gali kaupimas
Vokietijos konsulatas aktyviau veikti pradjo 1924 m. pradžioje, kada krašto autonomini staig valdininkams buvo pradtos mokti slaptos beprocents paskolos (vadinamosios Zinsloses Darlehen), turjusios sulyginti krašto valdžios mokamas algas valdininkams su algomis, moktomis
tuo metu Vokietijoje. Priemokos buvo nemenkos, jos leido konsulatui manipuliuoti didele valdinink grupe. Konsulatas palaik glaudžius ryšius su takingiausi provokišk pažir organizacij
– Kulturbundo 9 , kio 10 ir Tautos 11 partij – vadais.
1925–1926 m. optacijos metu konsulatas stengsi krašte išlaikyti vokieius. Lietuvos pilietyb
optavusiems ir Klaipdos krašte likusiems dirbti valdininkams specialiais raštais 12 buvo garantuojama, kad vliau be joki klii bus suteikta Vokietijos pilietyb bei tarnyba Vokietijoje 13 . Tai
ypatingais ryšiais susiejo Vokietijos konsulat su likusiais krašte dirbti buvusiais Vokietijos valdininkais ir suteik svar pranašum politinje dvikovoje su krašto gubernatra.
Lietuvos politikai apgyvendinti krašt atvykliais iš Lietuvos trukd konsulato kišimasis ne tik 
vokieiams priklausiusi ki pardavim, kadangi juos buvo leidžiama parduoti tik vietiniams vokieiams 14 , bet ir direktorijos bei magistrato potvarkiai dl but nuomos ir gyventoj registracijos,
kurie apsunkindavo nauj gyventoj atvykim ir sitvirtinim Klaipdoje. Nors gubernatrai Lietuvos vyriausyb suteik slapt fond vairioms lietuvi staigoms ir organizacijoms remti, taiau ši
parama neprilygo milijonams, kuriais disponavo konsulatas. Ilgainiui lietuviai darbininkai ir valstieiai nusivyl per menka Lietuvos valdžios pagalba j ekonomins situacijos pagerinimui ir seimelio rinkimuose balsavo už provokiškas partijas.
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GELŽINIS, M. Ms gimtin Mažoji Lietuva. Vilnius, 1996.
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Main, Berlin, Wien, 1982.
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Klaipdos krašto kultros sjunga (Memelländischer Kulturbund), kurta 1923 m. rugpjio 31 d.
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Klaipdos krašto žems kio partija (Melländische Landwirtschaftspartei), kurta 1925 m. birželio 13 d.
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Klaipdos krašto tautos partija (Memelländische Volkspartei), kurta 1925 m. birželio 13 d.
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Konsulate valdininkams buvo išduodami dvejopi Vokietijos garantiniai raštai: pilietinimo (Wiedereinbürgerschein) ir atleidimo iš tarnybos (Verdrangungsschein).
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Vidaus reikal ministerijos raštas apie Klaipdos krašto vokiei fašistini organizacij veikl, 1934 m.
Lietuvos centrinis valstybs archyvas (toliau – LCVA), f. 377, ap. 9, b. 112, l. 6.
14
Pranešimas apie Kulturbundo veikim, 1930 m. spalio 15 d. LCVA, f. 377, ap. 9, b. 112, l. 85.
8
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Konsulate buvo gerai suprantama laikraši kontrols svarba. Subsidij iš Vokietijos URM
slapt fond gaudavo populiariausi krašte vokiei kalba ir provokiškos orientacijos redaktori
leisti laikrašiai 15 . Spauda tapo svarbiu konsulato rankiu didinant tamp tarp Klaipdos krašto
gyventoj ir Lietuvos valdžios, kritikuojant gubernatoriaus politik. Gubernatra taip pat stengsi,
kad krašto gyventojai imt skaityti prolietuviškos krypties laikrašius, susipažint su Lietuvos vyriausybs politika. Taiau pastarieji laikrašiai neprigijo, nes buvo spausdinami lotynišku raidynu,
o vietiniai buvo prat prie gotiško šrifto, be to, klaipdiškiams buvo svetima lietuvi bendrin kalba. Krašto vokieiai ignoravo gubernatros iniciatyva leistus laikrašius vokiei kalba 16 .
Konsulatas glaudžiai bendradarbiavo su Klaipdos krašto seimelio nariais Jamesu Gubba (James Gubba), Konradu von Dressleriu (Konrad von Dressler), Albrechtu Rogge (Albrecht Rogge),
Josephu Krausu (Joseph Kraus). Pastarieji ne kart dalyvavo svarstymuose Vokietijos konsulate,
kur buvo rengiamas memorandumas Taut Sjungai dl Lietuvos vyriausybs Klaipdos statuto
laužymo precedent 17 . Pagal Klaipdos krašto statuto 17 straipsn, reglamentavus aukšiausiosios
vykdomosios Klaipdos krašto valdžios – direktorijos – sudarym, gubernatorius turjo teis skirti
pirminink, o pastarasis iš krašto gyventoj pasirinkti narius. Statuto laužymu buvo pavadintas gubernatoriaus sprendimas direktorijos pirminink skirti savo nuožira 18 . Vokieiai siek, kad pirmininku bt skiriamas Klaipdos krašto seimelio daugumos atstovas, o kiti direktorijos nariai bt
vairs deputatai.
Konsulato tak krašte sustiprino Vokietijos stojimas  Taut Sjung 1926 m. rugsjo 4 d., kadangi Vokietija galjo dalyvauti sprendžiant vokiei tautini mažum užsienyje problemas 19 . Vokietijos „globos“ tikjosi kio ir Tautos partijos, kurios kl vis didesn nepasitenkinim gubernatoriaus valdymu ir teik skundus Taut Sjungai. J tekstai, Valstybs saugumo departamento (toliau – VSD) žiniomis, buvo redaguojami konsulate, o spausdinami Vokietijoje 20 .
1926 m. Lietuvos URM Politikos departamento direktorius Bronius Kazys Balutis konsulo Martino Friedricho Mudros (Martin Friedrich Mudra) veikl apibdino kaip turini „visus kišimosi 
Lietuvos vidaus reikalus požymius“ 21 . 1927 m. vasar gubernatoriaus ir Lietuvos vyriausybs pastangomis Vokietija turjo atšaukti konsul M. F. Mudr, bet Vokietijos URM praš šito neskelbti
spaudoje 22 . Laikinai konsulo Klaipdoje pareigas eiti buvo pavesta Vokietijos URM referentui konsului Liedkei (Liedke). Gana greit M. F. Mudros atšaukim lm keletas palanki aplinkybi:
opozicins gubernatrai jgos dar nebuvo pakankamai vieningos, krašto ekonomik teigiamai paveik lito vedimas ir Klaipdos uosto darbas, o Vokietijos užsienio politinis kursas buvo gana nuosaikus.
15

„Memeler Dampfboot“, „Lietuviška ceitunga“ ir „Memelländische Rundschau“.
Prolietuviškos krypties laikrašiai vokiei kalba: „Memel Zeitung“ – 1924 m., „Memeler Morgenstimme“
– 1926–1927 m., „Memeler Allgemeine Zeitung“ – 1927–1932 m., „Ostsee Beobachter“ – 1934–1935 m,
„Memeler Beobachter“ – 1935–1939 m.
17
Klaipdiei skundas. Lietuva, 1926 07 31, Nr. 169 (2258), p. 1; Klaipdos Seimelio skundas Taut Sjungai dokumentuose. Lietuva, 1926 08 25, Nr. 190 (2279), p. 2; 1926 08 27, 192 (2281), p. 2–3.
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ŽOSTAUTAIT , P. Op. cit., p. 73.
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ŽALYS, V. Lietuvos diplomatijos istorija. T. 1. Vilnius, 2006, p. 317.
20
Pranešimas apie Kulturbundo veikim, 1930 m. spalio 15 d. LCVA, f. 383, ap. 7, b. 939, l. 300.
21
Pasak B. K. Baluio, „Jis [Mudra – I. J.] grasina ltesniems vokieiams ir abejingiems, nesitraukusiems 
vokišk veikl, vairiais nemalonumais, kada Klaipda grš prie Faterlando, jeigu jie nepalaikys vokiškosios politikos Klaipdoje“. Žr.: Klaipdos krašto gubernatoriaus raštas Ministrui pirmininkui, 1926 m.
gruodžio 12 d. LCVA, f. 383, ap. 7, b. 666, l. 116.
22
ŽALYS, V. Lietuvos diplomatijos istorija..., p. 385.
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Nuo 1928 iki 1931 m. vidurio konsulatui vadovavo generalinis konsulas Walteris Maenssas
(Walter Maenss). Jo vadovavimo metu konsulatas stengsi kuo mažiau užkliti gubernatrai ir kitoms Lietuvos institucijoms. Taiau nuo 1931 m. liepos 20 d., kuomet W. Maenss pakeit Otto
Gustavas Axelis von Toepke (Otto Gustav Axel von Toepke), konsulatas vl stojo  kov prieš gubernatori 23 .
Vadovaujant O. Toepke’i, konsulato tarnautojai šnipinjo, rinko slapt informacij apie Lietuv
ir jos institucij tarnautojus. Gana paradoksaliai atrodo 1930 m. konsulo prašymas Kulturbundo
vadams pristatyti vis Klaipdos krašto autonomini staig valdinink, kurie remia Lietuvos valdži, sraš 24 . Klaipdos krašto gubernatoriui ir Lietuvos saugumo tarnyboms buvo sunku sulaikyti
seimelio nari bendradarbiavim su Vokietijos URM ir rodyti j neteist veikl. Konsulato kurjeris daugel Klaipdos provokišk pažir veikj išgelbjo nuo nemalonios akistatos su Lietuvos
saugumo pareignais 25 .
Gubernatorius Antanas Merkys pripažino, kad vadovaujant O. Toepke’i, Klaipdos vokieiai be
jo žinios negaljo n piršto pakrutinti: „Vokiškos direktorijos stengsi daugiau priklausyti nuo Vokietijos generalinio konsulato negu nuo gubernatros. Dauguma seimelio statym projekt buvo
pažodžiui kopijuojami iš toki pat Vokietijos statym. <...> Dauguma seimelio partij mano patarimo neklausydavo ir <...> vaikštindavo  Vokietijos generalin konsulat, iš kur, be abejo, gaudavo atitinkamas direktyvas“ 26 .
A. Merkys stengsi priešintis krašt administruojaniam aparatui ir už jo nugaros stovjusiam
Vokietijos konsului. Tokia A. Merkio pozicija buvo susijusi su laikinu Vokietijos vyriausybs neutraliteto laikymusi Klaipdos krašto atžvilgiu. Taiau slapta konsulatas siek blokuoti bet kokias
krašto suartjimo su Lietuva tendencijas. A. Merkio dvikova su Vokietijos generaliniu konsulu
O. Toepke atspindjo Lietuvos ir Vokietijos santykius. Ryškiausiai konsulo ir gubernatoriaus kova
pasireišk 1932 m. Otto Böttcherio (Otto Böttcher) bylos metu. A. Merkys, nusprends parodyti
direktorijos pirmininkui O. Böttcheriui jo valdžios ribas, tikjosi tuo bdu suduoti smg Vokietijos
konsulatui. Konsulatas sivl  O. Böttcherio byl, kadangi btent su jo paties išduotais specialiais
raštais seimelio nariai išvyko  Vokietij neoficiali deryb su Vokietijos vyriausybe 27 . Taiau nepaisydamas kilusio tarptautinio skandalo, konsulatas nutar dar labiau išplsti puolim prieš gubernatori. Kai O. Böttcherio artimieji kreipsi pagalbos išvaduoti j iš kaljimo ir padti išvykti  Vokietij, konsulato kancleris pareišk: „O. Böttcheris Klaipdos kraštui neturi jokios reikšms, o jo
teismas yra tai, ko mums ir reikia“ 28 . O. Böttcheris taip pat bijojo savo liudijimais pakenkti konsulatui, todl iš kaljimo perduotame raštelyje jis raš: „K sako Parkštras [t. y. konsulatas, tuomet
sikrs Parko gatvje – I. J.] ir vadai, ar man laikytis tvirtai ar nusileisti?“ 29 .

23

VSD agentrinis pranešimas, 1931 m. liepos 30 d. LCVA, f. 378, ap. 5, b. 2406, t. 3, l. 36.
VSD kriminalins policijos mnesin apžvalga, 1929 m. LCVA, f. 378, ap. 2, b. 12428, l. 99.
25
Vidaus reikal ministerijos pranešimas apie Klaipdos krašto vokiei fašistini organizacij veikl,
1934 m. LCVA, f. 377, ap. 9, b. 112, l. 86.
26
Antano Merkio tardymo protokolas. LCVA, f. 377, ap. 9, b. 111, l. 142.
27
1931 m. gruodžio 17 d. konsulas išdav liudijim seimelio atstovui Nickeliui Baltromejui (Nickel Baltromej), kuriame Vokietijos staigoms praneš apie šio asmens vizito svarb ir praš suteikti reikaling pagalb. Žr.: Pranešimas apie Kulturbundo veikim, 1930 m. spalio 15 d. LCVA, f. 377, ap. 9, b. 112, l. 86.
28
Klaipdos rajono Kriminalins policijos politinio skyriaus biuletenis Nr. 124, 1932 m. gegužs 13 d.
LCVA, f. 378, ap. 5, b. 2801, l. 144.
29
Pranešimas apie Kulturbundo veikim, 1930 m. spalio 15 d. LCVA, f. 377, ap. 9, b. 112, l. 86.
24
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1932 m. rugpjio 11 d. Hagos tribunolo sprendimu buvo pripažinta, kad gubernatorius kraštutiniu atveju turi teis atšaukti direktorijos pirminink ir kontroliuoti, ar seimelio bei direktorijos
veiksmai neperžengia vietos valdžios kompetencijos. O. Böttcherio byla atskleid glaudžius konsulato ryšius su svarbiausiais autonomins valdžios atstovais. Nepaisant palankaus gubernatoriui Hagos teismo sprendimo, dauguma Klaipdos krašto gyventoj A. Merk pasmerk dl sutrukdyt
ekonomini deryb su Vokietija. Jis turjo palikti post.
Taiau generalinis konsulas O. Toepke, taip pat veltas  O. Böttcherio byl, išsaugojo post,
nors Lietuvos URM intensyviai reikalavo j atšaukti 30 . Pažymtina, jog dl O. Toepke’s atstatydinimo netgi buvo gautas Prezidento sutikimas jga j iškraustyti iš Klaipdos, taiau imtis ši priemoni nesiryžta. Diplomatinje praktikoje nedaug toki pavyzdži, kai dl vieno diplomato bt
taip atvirai nesiskaitoma su šalies vyriausybs nuomone 31 .
Vokietijos ir Lietuvos URM kova dl konsulo O. Toepke’s atšaukimo parod, jog Lietuvos pozicijos Klaipdos krašte silpnja. Nepavyk Jono Tolišiaus ir Eduardo Simaiio direktorij bandymai stabilizuoti treiojo seimelio veikl ir seimelio paleidimas sukl smarki Vokietijos spaudos
reakcij prieš Lietuv. Klaipdos konvencijos signatars 1932 m. baland Lietuvos vyriausybei išreišk neigiam pozicij dl susidariusios padties Klaipdos krašte. Šiame etape išryškjo, jog be
žymios Lietuvos vyriausybs politins ir ekonomins paramos Klaipdos krašto gubernatoriui turtos pozicijos ilgainiui galjo bti prarastos.
Konsulatas gyja politin persvar Klaipdos krašte 1933–1937 metais
1933 m. pradžioje buvo pakeistas konsulato personalas. Tai buvo susij su Vokiei nacionalsocialistins darbinink partijos (toliau NSDAP) interesais. 1933 m. sausio 20 d. vietoj buvusio
vicekonsulo Wernerio Hollebeno (Werner Holleben) buvo paskirtas dr. Hansas von Strackas (Hans
von Strack), kur VSD apibdino kaip „smark hitlerinink“ 32 . 1933 m. kovo 16 d. iš konsulato
buvo atleistas kancleris Johannesas Bruchhansas (Johannes Bruchhans) kaip „per daug palankus
buvusiai Vokietijos vyriausybei“ 33 . 1933 m. birželio 29 d.  Klaipd atsistas vicekonsulas Gustavas Adolfas von Halemas (Gustav Adolf von Halem), kuris buvo dirbs Londono atstovybje kartu
su tuometiniu Vokietijos užsienio reikal ministru Konstantinu von Neurathu (Konstantin von Neurath).
Konsulato autoritet sustiprino tuometinio Vokietijos kanclerio Adolfo Hitlerio pareiškimai.
1933 m. kovo 3 d. pastarasis, atvyks  Karaliaui, prim delegacij iš Klaipdos ir pažadjo, kad
Klaipdos kraštas netrukus bus gržintas Vokietijai. Krašto gyventoj pasitikjim gubernatoriumi
ir Lietuvos valdžia susilpnino 1933 m. pavasar beveik kiekvien savait Lietuvos–Vokietijos pasienyje vyk kariniai manevrai, deginami laužai, rengiamos demonstracijos, kuriose buvo škaujama „Heil Hitler“, „Heil Memelland“. Ši akcij tikslas buvo tikinti krašto gyventojus, jog Klaipda bus greitai prijungta prie Vokietijos 34 .
Gubernatoriui Vytautui Gyliui buvo nurodyta siekti normalizuoti santykius su vokieiais ir konsulatu. Nepaisydama nacistini demonstracij pasienyje, Lietuvos vyriausyb, atsižvelgdama  Ha30

D. Zauniaus raštas Lietuvos pasiuntiniui Berlyne J. Šauliui dl Vokietijos generalinio konsulato Klaipdoje
konsulo Toepke’s atsistatydinimo, 1932 m. balandžio 14 d. LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1243, l. 9.
31
ŽALYS, V. Kova dl identiteto..., p. 58.
32
Agentrinis pranešimas, 1933 m. sausio 20 d. LCVA, f. 378, ap. 5, b. 2406, t. 2, l. 5.
33
Agentrinis pranešimas, 1933 m. kovo 16 d. LCVA, f. 378, ap. 5, b. 2406, t. 2, l. 27.
34
Dr. Neumanno, v. Sasso bei kit bylos kaltinamasis aktas. Kaunas, 1934, p. 34–37.
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gos teismo palankum, Klaipdos krašte nutar vykdyti griežtesn politik. V. Gylys pradjo kov
prieš Klaipdos krašto teism priklausomyb nuo Vokietijos. Taiau net ir pakartotiniai gubernatoriaus spjimai dl byl original siuntinjimo  Vokietij ir teismo ekspert iš Vokietijos kvietimo
neturjo takos krašto teismams 35 . Teism srityje gubernatra nieko nelaimjo, nes teismai, padedami konsulato ir kit Vokietijos institucij, liko priklausomi nuo Vokietijos teism sistemos.
Vokietijos generalinis konsulatas nuo 1933 m. su Reicho vyriausybs žinia stiprino nacionalsocialistine ideologija besivadovavusias organizacijas, neoficialiai nurodydamas Klaipdos krašto
socialistin tautos sjung (Sozialistische Volksgemeinschaft, toliau SOVOG) kaip pagrindin Reicho remiam partij krašte, o Ernst Neumann (Ernst Neumann) kaip jos vad. Konsulatas perduodavo iš Berlyno partijai siuniam korespondencij ir spaud, saugojo visus partijos dokumentus. Už NSDAP reikalus Klaipdos krašte buvo atsakingas vicekonsulas H. von Strackas. Jam padjo SOVOG raštinje dirb iš Vokietijos atsisti partijos veikjai Lütgensas (Lütgens) ir Helmutas
Herbstas (Helmut Herbst ) 36 .
Gubernatorius V. Gylys 1933 m. liepos 4 d., žvelgs SOVOG ir Klaipdos krašto krikšioni
socialist darbinink sjungos (Christlich Socialistische Arbeitsgemeinschaft des Memelgebiets,
toliau CSA) grsm Lietuvos suverenitetui Klaipdos krašte, sil vyriausybei nedelsiant jas uždrausti, be karo komendanto leidimo neleisti steigti nauj organizacij, iš tariamj antivalstybine
veikla atimti leidimus laikyti ginklus, o žymesniems vokiei veikjams uždrausti politin agitacij. Taiau tik 1933 m. pabaigoje Lietuvos vyriausyb, tikdamasi Klaipdos signatarini valstybi
paramos, nutar kovoti su plitusiu naujuoju judjimu.
1933 m. lapkriio 18 d. Klaipdos krašto gubernatoriumi buvo paskirtas buvs Piliei apsaugos
departamento direktorius teisininkas Jonas Navakas. Lietuvos vyriausyb j pareigojo, pasitelkus
teisines priemones, uždaryti CSA ir SOVOG partijas. J. Navakui  pagalb buvo atsista daugiau
pasienio ir Valstybs saugumo policinink. J. Navakas sak atleisti iš darbo nepageidaujamus Vokietijos pilieius, dirbusius autonominse valdžios staigose, uždrausti vežti Vokietijoje leidžiam
spaud, sustiprinti kontrol Vokietijos pasienyje 37 . Šie gubernatoriaus nurodymai sukl dalies
krašto gyventoj ir Vokietijos konsulato pasipiktinim. Nepaisydamas kilusios reakcijos,
J. Navakas sak sekti partij susirinkimus, varžyti smogik karines mankštas, konfiskuoti nelegaliai laikytus ginklus, buvo numatoma ir suimti priešvalstybine veikla tariamus asmenis 38 . Sunerims dl griežt gubernatoriaus priemoni, E. Neumannas su konsulato žinia 1933 m. gruodžio
21 d. išvyko  Vokietij konsultuotis dl tolesns veiklos 39 .
Remiantis 1934 m. vasario 8 d. paskelbtu Tautai ir valstybei saugoti statymu 40 , vasario 9 d. buvo suimtas SOVOG vadas E. Neumannas, smogik vadas E. Lappinsas (Lappins) 41 , atliktos kratos
j bstinse. Baimindamasis sankcij už kišimsi  SOVOG ir CSA partij veikl Klaipdos krašte,

35

ŽOSTAUTAIT , P. Op. cit., p. 98.
VSD agentrinis pranešimas. LCVA, f. 378, ap. 12, b. 142, l. 52.
37
ŽOSTAUTAIT , P. Op. cit., p. 122–123.
38
Ibid., p. 123.
39
Žinios apie kaltinamuosius, 1933 m. LCVA, f. 377, ap. 9, b. 111, l. 5; VSD policijos Klaipdos apygardos
viršininko J. Kazlausko parodymai apie CSA ir SOVOG veikl. LCVA, f. 378, ap. 12, b. 574, l. 1359.
40
Pagal Tautai ir valstybei saugoti statym buvo numatyta bausti visus, kurie niekins ar žeidins lietuvi
taut, šalies vyriausyb, valstybs ženklus, be Lietuvos vyriausybs leidimo ves derybas su svetimos valstybs vyriausybe (ŽOSTAUTAIT , P. Op. cit., p. 124).
41
ŽOSTAUTAIT , P. Op. cit., p. 124.
36
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konsulatas  Berlyn tuojau išsiunt advokat Hans Borchert (Hans Borchert) gauti nauj nurodym 42 .
J. Navako sakymu autonomini staig tarnautojai, priklaus mintoms partijoms, buvo atleidžiami iš darbo, o seimelio nariai neteko mandat. Dl mint priemoni 1933 m. gruodžio 21 d.
Vokietijos URM direktorius Richardas Meyeris (Richard Meyer) Lietuvos pasiuntiniui Berlyne
Jurgiui Šauliui pareišk, kad Lietuva pažeidžia Klaipdos statut ir tai turs pasekmi Lietuvos ir
Vokietijos santykiams bei prekybai. Vokietijos vyriausyb  tai atsak sprendimu nuo 1934 m. sausio 1 d. sumažinti sviesto kontingent nuo 2090 iki 600 ton ir atšauk anksiau sutart 6–7 tkst.
kiauli pirkim iš Lietuvos 43 . Vokietija tikjosi gubernatori „atvsinti“ ekonominmis sankcijomis.
Pasitelks cenzr, J. Navakas siek uždrausti per Klaipdos krašte leistus vokiškus laikrašius
konsulato skleist propagand. 1934 m. vasar kratos buvo atliktos provokiškos krypties laikraši
redakcijose. Dar iki 1934 m. už kai kuriuos Lietuvos valdžiai ar gubernatoriaus politikai priešiškus
straipsnius cenzra konfiskuodavo vis laikrašio numerio tiraž, o redaktoriams skirdavo baudas.
Taiau šios priemons buvo neveiksmingos. Todl 1934 m. pavasar „Memelländische Rundschau“
buvo uždarytas, jo vyr. redaktorius Martynas Preikšas patrauktas  baudžiamj atsakomyb. Svarbiu gubernatoriaus pagalbininku kovoje su Vokietijos konsulatu tapo karo komendantas, kuris,
remdamasis 1934 m. liepos 12 d. prezidento Antano Smetonos pasirašytu Ypating valstybs apsaugos stat papildymu, gijo daugiau galios 44 .
1934 m. birželio 28 d. gubernatorius J. Navakas atšauk provokiškj direktorijos pirminink
Ottomar Schreiber (Ottomar Schreiber) iš pareig ir dar t pai dien paskyr nauj direktorijos
pirminink – lietuvi frakcijos seimelyje atstov Martyn Reizg. Gubernatorius kartu su
M. Reizgio direktorija nutrauk darbo sutartis su 411 laisvai samdom tarnautoj 45 , daugiausia
CSA ir SOVOG nari. Iš pareig buvo pašalinti apskrii savivaldybi viršininkai, du tredaliai
vis krašto viršaii,  j viet paskirti lojalesni asmenys. Šiais veiksmais siekta susilpninti konsulato tak autonomini staig veiklai. Pažymtina, jog krašto provokiškosios politins jgos protestavo prieš O. Schreiberio atstatydinim ir seimelyje atsisak patvirtinti M. Reizgio direktorij, taiau gubernatoriaus tai nesustabd. Mintos priemons ir Lietuvos valdžios pozicija pradti Neumanno ir Sasso proces 46 sukl didel reakcij Vokietijoje.
Konsulate kilo smyšis sužinojus, jog 1934 m. vasar atlikt krat metu SOVOG, CSA bei Kulturbundo raštinse buvo rasta daug dokument, tiesiogiai rodani j ryšius su Vokietija 47 . Taiau
konsulate buvo nutarta gintis – padta nuo teismo pasislpti keletui SOVOG aktyvist, sekta, ko-
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Žinios apie kaltinamuosius, 1933 m. LCVA, f. 377, ap. 9, b. 111, l. 5.
Vokietijos URM ministerijos direktoriaus R. Meyerio pranešimas, 1933 m. gruodžio 21 d. Akten zur
deutschen Auswärtigen Politik: 1918-1945 (Aus dem Archiv des Auswärtigem Amts) (toliau – ADAP).
Serie C: 1933-1936. Bd. 2.1: 14. Oktober 1933 bis 31. Januar 1934. Göttingen, 1973, S. 255, Nr. 142.
44
Ypating valstybs apsaugos stat papildymas. Vyriausybs žinios, 1934 07 12, Nr. 450, p. 1.
45
Užsienio reikal ministro S. Lozoraiio pro memoria, 1934 m. rugpjio 21 d. LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1572,
l. 25.
46
Iki 1934 m. liepos pabaigos buvo baigtas tardymas. Teismas pradtas 1934 m. gruodžio 14 d. ir truko iki kovo
26 d. Kaltinamj suole sdjo 122 SOVOG ir CSA partij nariai, buvo iškviesti 507 liudytojai. Posdžiai
vyko Teisingumo ministerijos rm Kariuomens teismo salje. Šia byla domjosi užsienio spauda.
47
ŽOSTAUTAIT , P. Op. cit., p. 124.
43

142

.'#!,!"'+&*$!&!+#'&+-$,+ʪ(*!&!&!+('$!,!&!+#$!(¯'+#*æ,'-*&,'*!-+

kius liudijimus pateik apklausti asmenys. Vicekonsulas G. A. von Halemas pareišk, kad visi konsulato išdavikai smarkiai nukents 48 .
Generalinis konsulatas stengsi išnaudoti kiekvien menkiausi nesusipratim Klaipdos krašte.
1934 m. kovo 15 d. konsulat pasiek nepatikima informacija, kad Vokietijos pilietis Albertas Bertulaitis pateko  Bajor kaljim. O. Toepke griežtai pareikalavo gubernatoriaus paaiškinimo
dl A. Bertulaiio dingimo. Vliau paaiškjo, kad pastarasis n nebuvo suimtas, bet kelet dien
sveiavosi pas gimines. Apie š incident buvo informuotas Vokietijos pasiuntinys Erichas Zechlinas (Erich Zechlin), kuris taip pat pareišk protest Lietuvos URM Politikos departamento direktoriui Stasiui Lozoraiiui. Tik tada, kai sužinojo, jog A. Bertulaitis net nebuvo suimtas, E. Zechlinas
atsim savo protest 49 .
1934 m. vasar konsulas O. Toepke buvo atšauktas iš pareig. 1934 m. rugpjio 8 d. konsulatui pradjo vadovauti generalinis konsulas R. von Sauckenas (R. von Saucken). Pasak tuometinio
Klaipdos krašto gubernatros patarjo teiss klausimais M. Anyso, „R. Sauckenas buvs didelis
intrigantas ir politins konjunktros meistras. Asmeniškai R. Sauckenas niekados tiesiogiai neužgavo nei gubernatoriaus, nei Lietuvos vyriausybs, taiau generalinio konsulato politinis veikimas
reišksi per kitus asmenis arba partijas“ 50 .
Prasidjus Neumanno ir Sasso bylos nagrinjimui, Vokietijos URM išreišk savo neigiam reakcij Lietuvos pasiuntiniui Berlyne J. Šauliui 51 . K. von Neurathas teig toki Lietuvos politik
laiks pavojinga ir neteisinga. J. Šaulys paaiškino, jog taip Lietuvos vyriausyb reagavo  Klaipdos krašte rengtas provokacijas, kuriomis siekta prijungti Klaipd prie Reicho. J. Šaulys praneš ir
apie Vokietijos konsulato sipainiojim  byl, taiau K. von Neurathas visk neig 52 .
Vokietija dar diplomatin spaudim Klaipdos konvencijos signatarms, kad šios labiau kontroliuot Lietuvos vyriausybs veiksmus krašte. 1934 m. gruod Anglijos atstovas Lietuvoje Thomas Prestonas (Thomas Preston) gubernatoriui patar direktorijos klausim sprsti „nežeidžiant“
Vokietijos, t. y. skirti provokiškoms politinms jgoms priimtin kandidat.
1935 m. kovo 26 d. Neumanno ir Sasso byla pasibaig gana griežtu nuosprendžiu – 87 asmenys
nubausti, 35 – išteisinti. Vokietija ir Klaipdos konvencijos signatars reikalavo pakeisti J. Navak.
1935 m. balandžio 4 d. Klaipdos krašto gubernatoriumi buvo paskirtas teisininkas Vladas Kurkauskas, kuriam Lietuvos vyriausyb Vokietijos atžvilgiu paved vykdyti švelnesn politik. Pasak
V. Žalio, Lietuvos kova prieš antivalstybines jgas Klaipdos krašte galjo bti efektyvi tik tuomet,
jeigu Lietuvos vyriausyb bt turjusi lietuvi klaipdiški param. Taiau t param ji buvo praradusi 53 . Akcentuotina, kad vengiant komplikacij su Vokietija ir diplomatiniais sumetimais nutylint jos generalinio konsulato vaidmen Klaipdos krašte, kitiems Neumanno ir Sasso bylos stebtojams galjo susidaryti spdis, jog vietiniai gyventojai ir be išorins jgos kovoja prieš krašto priklausym Lietuvai. Todl galima teigti, kad mintos bylos metu konsulatas ne tik apgyn savo pozicijas, bet ir gerokai susilpnino gubernatoriaus tak.
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Agentrinis pranešimas, 1934 m. vasario 13 d. LCVA, f. 378, ap. 5, b. 2406, t. 1, l. 90.
S. Lozoraiio raštas Vokietijos pasiuntinybei Berlyne, 1934 m. kovo 15 d. LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1553,
l. 13, 19.
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ANYSAS, M. Op. cit., p. 305–306.
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Vokietijos užsienio reikal ministro K. von Neuratho pranešimas, 1934 m. lapkriio 8 d. ADAP. Serie C:
1933-1936. Bd. 3.2: 1. November 1934 bis 30. März 1935. Göttingen, 1973, S. 583, Nr. 312.
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Ibid., S. 584, Nr. 312.
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1935 m. Klaipdos krašto seimelio rinkim metu konsulatui nebuvo sunku tikinti daugum
krašto gyventoj balsuoti už provokiškj „Vienybs sraš“. Tuo metu vyko demonstracijos Lietuvos pasienyje, Vokietijos radijas ir laikrašiai kasdien šmeiž Lietuv. Paskutin savait iki rinkim Vokietijos kariuomen dar manevrus pasienyje, lktuvai nelegaliai kirsdavo Lietuvos oro erdvs ribas 54 . Prieš seimelio rinkimus konsulatas net nedav viz  Vokietij, stengsi Klaipdoje iki
rinkim pabaigos sulaikyti kuo daugiau vokiei, motyvuodamas, jog „kiekvienas balsas yra brangus“ 55 . Konsulatas skelb rinkjams, jog  rinkim rezultatus Vokietija žirs kaip  gyventoj plebiscit, kuris 1935 m. pradžioje vyko Saro srityje.
Iš ties Vokietijos URM atsižvelg  paremto „Vienybs srašo“ pergal 1935 m. seimelio rinkimuose. Žinodama sunki krašto ekonomin padt, 1935 m. gruod Vokietijos URM svarst galimyb išmokti Klaipdos kraštui vienkartin 1 mln. reichsmarki (toliau – RM) paskol ir
1936 m. balandžio 21 d. praneš, kad bus skirta 1 mln. RM kiaulms ir galvijams supirkti Klaipdos krašte 56 . Suprantama, kad direktorijos derybos su Vokietijos URM vyko tarpininkaujant konsulatui.
Paradoksalu, taiau konsulato autoriteto visiškai nesilpnino nelegali veikla, o gubernatros
vaizdžiui kenk kiekvienas skubotas sprendimas. Pavyzdžiui, J. Navako nurodymu M. Reizgio ir
Jurgio Brvelaiio direktorijos, 1934–1935 m. atleisdamos iš darbo SOVOG ir CSA partijoms priklausiusius valdininkus, paskubjo juos atleisdamos be drausms teismo sprendimo. Konsulatas,
sužinojs apie padaryt klaid, tarpininkavo, kad atleistieji valdininkai rašyt skundus Taut Sjungai ir bt gržinti  darb. Teism sprendimu beveik visi atleistieji valdininkai ne tik gržo 
ankstesnes pareigas, bet ir gavo atlyginim už vis nedirbt laikotarp 57 .
Lietuvos vyriausyb taip pat silpnino gubernatori autoritet nesiklausydama  gubernatori ir
j patarj nuomon. Dl to buvo priimami neteisingi sprendimai. Pavyzdžiui, Vladas Kurkauskas
1937 m. sukritikavo vyriausybs nutarim dl žems nusavinimo Klaipdos uostui bei muitini
riboms išplsti, kur buvo numatyta 24 sklypus (443 ha žems) nusavinti už minimali kain. Nors
šis statymas Klaipdos krašte taip ir nesigaliojo, kadangi direktorija atsisak j paskelbti „Klaipdos krašto valdžios žiniose“, taiau  ši istorij vl buvo painiotas konsulatas bei Vokietijos spauda, kurie sudar spd, jog visiškai savarankiškam Klaipdos kraštui Lietuvos vyriausyb neteistai primeta savo vali.
Ženkliai sustiprjusi konsulato tak šiuo laikotarpiu patvirtino ir konsulato tarnautojai. klausim, kokia institucija duodavo nurodymus Klaipdos krašto politikos atžvilgiu, atsak: „Politiniams veiksniams poveik galjo daryti tik vienintelis Vokietijos konsulatas.“ 58 1933–1937 m. kon-
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Dl rinkim  Penktj Seimel. LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1639, l. 78–79.
VSD kriminalins policijos politinio skyriaus biuletenis Nr. 246, 1935 m. rugsjo 12 d. LCVA, f. 378,
ap. 5, b. 3083, l. 79.
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Vokietijos pasiuntinybs Kaune sekretoriaus Rödigerio pranešimas Vokietijos URM direktoriui Ritteriui,
1936 m. sausio 13 d. ADAP. Serie C: 1933-1936. Bd. 4.2: 16. September 1935 bis 4. März 1936.
Göttingen, 1975, S. 980, Nr. 495.
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Direktorija iš 1937 m. biudžeto numat tam reikalui skirti 312 372 Lt. Atlyginimus už nedirbt laik gavo
net nuteistieji Neumanno ir Sasso byloje ir kaliniai: E. Neumannui buvo išmokta daugiau kaip 22 tkst.
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b. 186, t. 1, l. 243.
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sulatas, padedamas Vokietijos URM, susilpnino gubernatoriaus autoritet ir savo takos mastu gijo
politin persvar Klaipdos krašte.
Vokietijos generalinis konsulatas laimi politin kov prieš gubernatori
(1938 m. – 1939 m. kovo 23 d.)
1938 m. Didžioji Britanija ir Pranczija skatino Lietuv švelninti savo pozicijas Klaipdos krašte, pagerinti santykius su Vokietija. Lietuvai teliko viena objektyvi galimyb – eiti mažiausio pasipriešinimo linkme, vengti bet koki konflikt, kurie galt sukelti Vokietijos intervencij  Klaipdos krašt. Todl Lietuvos vyriausyb sutiko patenkinti beveik visus Vokietijos reikalavimus, tikdamasi, jog toks jos elgesys sulaikys A. Hitler nuo drastišk sprendim.
1938 m. sausio 9 d. konsulas R. von Sauckenas savo pranešime Vokietijos URM džiaugsi: „Su
vokiei sutartimi susietos politins viltys jau išsipild. Iš 87 nuteistj Neumanno ir Sasso byloje
tik 11 beliko kaljime“ 59 . Taiau Vokietijai to buvo maža.
Sunkiausias kovos su konsulatu etapas teko gubernatoriui Jurgiui Kubiliui, kur M. Anysas apibdino kaip „nuosaik ir taiking asmen, kuris smoningai band išvengti nereikaling konflikt ir
atsižvelgti  krašto gyventoj interesus“ 60 . Jurgiui Kubiliui teko priimti 1938 m. kovo 25 d. Vokietijos URM Lietuvai iškeltus 11 punkt reikalavimus, kurie turjo pašalinti visus gubernatoriaus
valdžios apribojimus autonomini staig veiklai. Nors gubernatorius sil taip greitai nesutikti su
iškeltais reikalavimais, taiau Klaipdos krašto seimelis ir direktorija, drauge su konsulatu pasitelk
Vokietijos URM, m spausti Lietuvos vyriausyb kuo greiiau vykdyti visus reikalavimus. Ši
Vokietijos reikalavim patenkinimas galutinai susiaurino Lietuvos suverenitet Klaipdos krašte, o
krašto provokiškosios politins jgos, vadovaujamos konsulo R. von Sauckeno, galjo vykdyti savarankišk ekonomin politik, bendradarbiauti su Reichu.
1938 m. pradžioje konsulas R. von Sauckenas lanksi kone kiekviename Klaipdos krašto seimelio posdyje. Kartu su juo seimelio posdžiuose dalyvaudavo ir dar pora konsulato tarnautoj,
dvjusi rudus marškinius su nacionalsocialistiniais ženklais 61 . Seimelio nariai konsului rod kur
kas daugiau pagarbos nei gubernatoriui.
1938 m. biržel Klaipdos uoste vyko demonstracijos atplaukus Vokietijos keleiviniams laivams. Per 1938 m. birželio 28 d. riaušes uoste žuvo vienas ir buvo sužeista 15 žmoni. Pagrindiniai
riaušininkai buvo išaiškinti ir suimti. Po ši vyki prasidjo Lietuvos valdžiai lojali asmen terorizavimas: buvo užpuldinjami lietuvišk organizacij nariai, tarnautojai, visuomens veikjai, masiškai daužomi lietuvi pradžios mokykl ir staig langai.
1938 m. lapkriio 1 d. panaikinus karo padt Klaipdos krašte, vokiei ir lietuvi santykiai dar
labiau pablogjo. Daug vandalizmo atvej užfiksuota Klaipdos krašto vokiei mokyklose ir autonomins valdžios staigose: iš j buvo išmetami Vyio ir Prezidento paveikslai, uniformuoti studentai ir lietuvi draugij nariai vakarais negaljo pasirodyti gatvse. Lietuvišk organizacij komitetas išleido tris atsišaukimus, raginusius lietuvius nepasiduoti provokacijoms ir vengti inciden-
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t 62 . T vyki liudininkui, konsulato tarnautojui H. von Herwarthui šis sudtingas laikotarpis
(1938 m. pabaiga – 1939 m. pradžia) neatrod dramatiškas. Pasak jo, Klaipdoje, palyginti su vykiais Austrijoje ir Sudet krašte, gyventojai laiksi ramiai, provokišk partij vadai buvo šaltakraujiški ir atsisakydavo bet kokios progos panaudoti prievart 63 .
Klaipdos krašto gubernatorius negaljo kontroliuoti situacijos karšte. Lietuvos prezidentas,
baimindamasis Vokietijos reakcijos, amnestavo visus asmenis, kurie buvo nubausti už dalyvavim
1938 m. birželio 21–28 d. Klaipdos uoste vykusiose riaušse 64 . Smurtas tssi. Uniformuoti smogikai marširavo gatvmis ir šauk: „Mušk lietuvius!“, „Žemaiiai nešdinkits!“. Tuo pat metu provokiškos krypties spauda skelb prasimanymus apie lietuvi smurtavim prieš vokieius. „Memeler Dampfboot“ lapkriio 25 d. paskelb grasinim, kad vokiei kantryb tuoj baigsis ir bus imtasi
priemoni terorui prieš vokieius sustabdyti 65 .
Tuojau po karo padties atšaukimo seimelio dauguma pareikalavo panaikinti statuto 16 straipsniu gubernatoriui suteikt veto teis. Ši teis buvo reikalinga Lietuvos suverenitetui krašte apsaugoti. Gubernatorius šia teise naudojosi saikingai: nuo 1926 m. iki 1938 m. pradžios jis vetavo 62 statymus, kas sudar 3,7 proc. vis seimelio išleist statym 66 . Šis klausimas buvo svarstomas aukšiausiu lygiu. Lietuvos vyriausyb nutar veto teis gubernatoriui palikti, bet kai kuriuos jo vetuotus statymus teisinti. Taiau seimelio daugumos tai netenkino, todl 1939 m. pradžioje seimelyje
buvo nutarta specialiai provokuoti gubernatori svarstant tik jo vetuotus statymus ir imtis griežt
priemoni, jeigu jis juos dar kart vetuot 67 .
Tuo pat metu direktorija pareikalavo perduoti jai svetimšali apgyvendinimo, darbo leidim ir
kit dokument tvarkym bei iš gubernatros užsieniei darbinimo dokumentus persisti  Vokietijos konsulat 68 . Gubernatorius buvo priverstas sutikti su direktorijos reikalavimu, o konsulatas
dabar galjo ne slapta, o teistai rpintis Vokietijos piliei darbinimu Klaipdos krašte.
1938 m. gruod Vokietijos URM intensyviai reng Klaipdos krašto aneksijos plan. 1939 m.
gruodžio 2 d. A. Hitleris, asmeniškai prims E. Neumann, pažadjo, kad Klaipdos reikalas bus
sutvarkytas kovo pabaigoje arba balandžio viduryje 69 . Berlyne E. Neumannui buvo nurodyta, kad
rinkimai Klaipdos krašte vykt be incident ir kad reiškiant bet kok nepasitenkinim bt operuojama tik statuto nevykdymu.
Lietuvos vyriausyb, besibaimindama išprovokuoti Vokietijos reakcij, kuri galjo baigtis krašto aneksija, negaljo panaudoti joki priemoni nei prieš konsulato takoje buvusi direktorij bei
seimel, nei prieš E. Neumanno vadovaut  nacistin Vokietij orientuot judjim. Todl Valstybs saugumo policijos Klaipdos apygardos viršininkas Jonas Kazlauskas praš savo tarnautoj
mažiau dalyvauti viešuose susibrimuose ir neprovokuoti  sukarint organizacij susibrusi smo-
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gik 70 . Remdamasis J. Kazlausko ir Klaipdos gubernatoriaus raštais bei Ministr Tarybos nutarimu, vidaus reikal ministras Silvestras Leonas 1939 m. sausio 1 d. atšauk iš Klaipdos Valstybs
saugumo policij 71 . Tai buvo didel Lietuvos suvereniteto Klaipdos krašte netektis.
1939 m. sausio 3 d. gubernatorius praneš direktorijai, kad seimelio nariai atleidžiami nuo ištikimybs Lietuvai priesaikos. Lietuvos valdžia neprieštaravo ir dl sausio 10 d. oficialiai Klaipdos
krašte pradtos Saugumo tarnybos pagal Vokietijos SA (Sicherheits Abteilung) pavyzd formavimo.
1939 m. saus gubernatorius Viktoras Gailius derjosi su šeštojo seimelio dauguma dl naujos
direktorijos sudarymo. Gubernatorius sil palikti August Baldži antrai kadencijai, taiau seimelio dauguma pasil E. Neumann. Gubernatorius tai užprotestavo. Tuomet direktorijos pirmininku
buvo iškeltas E. Neumanno pavaduotojas Willy Bertuleitas (Willy Bertuleit), kuris buvo nuteistas
10 met sunkij darb kaljimo Neumanno ir Sasso byloje ir neseniai amnestuotas. W. Bertuleitas
sausio 13 d. atvyko pas gubernatori ir sutiko per aštuonias dienas sudaryti direktorij, laikytis statym ir nieko nelegalaus nedaryti 72 . Naujosios direktorijos nariais tapo buv SOVOG nariai, taip
pat teisti mintoje byloje. Ši direktorija privaljo gyvendinti rinkimuose iškelt šk – parengti ir
vykdyti Klaipdos krašto anšlius. Direktorija viešai paskelb nacionalsocializm savo ideologija.
Autonominio krašto administravim ir visuomenin gyvenim buvo numatyta suvienodinti su Treiojo reicho režimu.
Vokietijos konsulato kova prieš gubernatr ir kitas Lietuvos valdžios institucijas buvo vykdoma bendru frontu – pasitelkus provokišksias seimelio frakcijas, direktorij, spaud. 1938 m. išplitusi Vokietijos propaganda ir atšaukus karo padt kilusi smurto prieš Lietuvos institucijas ir lietuvius banga smarkiai pablogino gubernatros ir apskritai lietuvi padt Klaipdos krašte. 1938 m.
Klaipdos krašte vykdant Vokietijos vyriausybs politinius reikalavimus, krašto gubernatorius buvo tiesiog priverstas pasitraukti iš konkurencins kovos su Vokietijos konsulatu ir vykdyti mažiausio pasipriešinimo politik.
Išvados
1. 1923–1932 m. Lietuvos vyriausyb ir gubernatorius gana atsargiai band stiprinti savo pozicijas krašte, remdamiesi pirmiausia klaipdiškiais lietuviais ir lojaliais vokieiais. Politin kova
tarp Vokietijos konsulato ir gubernatros prasidjo dl neteisto konsulato kišimosi  Klaipdos
krašto autonomins valdžios organ darb, slapto krašto politini partij finansavimo, paramos j
antivalstybinei veiklai. Konsulatas ir gubernatra stiprino savo tak skirtingai interpretuodami
Klaipdos statut. Šiame etape Lietuvos vyriausybei pavyko pasiekti konsulo M. F. Mudros atstatydinimo, o Tarptautinis Hagos teismas 1932 m. Lietuvos naudai išsprend byl dl gubernatoriaus
gali atstatydinti direktorijos pirminink.
2. 1933–1937 m. konsulatas gijo ryški jgos persvar vadovaudamas provokišk politini jg
blokui. Be to, Lietuvos vyriausyb ir gubernatra galutinai prarado klaipdiški param, nes šie,
prisišliej prie vokiei, tapo konsulato sjungininkais. Šiame etape svarbiausia kova vyko tarp
gubernatoriaus J. Navako ir generalinio konsulo O. Toepke’s dl konsulato vadovavimo provokišk partij veiklai. Gubernatoriaus J. Navako pastangomis  NSDAP vadovaujam Vokietij besio70
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rientavs politinis judjimas Klaipdos krašte buvo laikinai susilpnintas, taiau prisidedant generaliniam konsulatui, 1935 m. jis buvo decentralizuotas ir veik su legali organizacij priedanga.
3. Nuo 1938 m. iki 1939 m. kovo 23 d. generalinis konsulatas laimjo politinje dvikovoje su
gubernatoriumi, kadangi stiprjant Vokietijos politinei takai griežtjo Vokietijos URM reikalavimai Lietuvai Klaipdos krašto politikos atžvilgiu. Gubernatorius nebegaljo konkuruoti su konsulatu, kadangi Vokietija, pritaikiusi radikalias ekonomines sankcijas, privert Lietuvos vyriausyb
vykdyti visus reikalavimus, kurie ne tik atm iš gubernatros paskutines politines galias, bet ir
ženkliai susiaurino Lietuvos suverenitet Klaipdos krašte.
4. Gubernatoriaus tak silpnino nuolatinis lš stygius sprendžiant vairias socialines ir ekonomines krašto problemas. Nors Klaipdos krašto gubernatoriui iš Lietuvos vyriausybs buvo suteiktas slaptas fondas vairioms lietuvi staigoms ir organizacijoms remti, taiau jis neprilygo konsulato gaunamoms lšoms. Vokietijos konsulatas naudojosi solidžiu finansavimu. Specialieji Vokietijos
URM fondai suteikdavo 3–4 mln. RM kasmetin param gubernatoriaus opozicionieriams.
5. Gubernatorius ne visada galjo pasinaudoti savo galiomis, nes sprendimus turjo derinti su
Kaunu, todl prarasdavo nemažai laiko. Vietos gyventojams toks delsimas kl nepasitikjim.
Šiuo gubernatros veiklos trkumu naudodavosi generalinis konsulatas, kuris labai greitai reaguodavo  vietini provokiškj politik skundus, nedelsiant sprsdamas juos kartu su atitinkamomis
Vokietijos institucijomis.
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THE GERMAN CONSULATE GENERAL IN KLAIPDA – THE MAIN POLITICAL
RIVAL OF THE GOVERNOR OF KLAIPDA REGION (1920–1930’S)
Ingrida Jakubaviien
Lithuanian University of Agriculture, Lithuania
Summary

The German Consul General in Klaipda was founded in 1923. It operated for 15 years until
March 1939, when the Klaipda region was appended to Germany. During this time period, the
consular staff implemented the Germany Ministry of Foreign Affairs secret policy of consolidating
pro-German political forces in Klaipeda, and after 1933, it directed the Nazis movement in the district. Germany’s goal was subversion of Lithuania’s sovereignty in the Klaipeda region. The local
Lithuanian government was undermined, Germany interfered with internal politics and controlled
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autonomous institutions. The German consul general and the Lithuanian governor of the Klaipda
region competed for influence over and control of the political and economical life of the region.
The conflict between the German consul general and the Lithuanian governor can be divided into three phases.
The1st phase – 1923–1932. The Lithuanian government and the governor of the Klaipeda region
cautiously strengthened their political position with ethnic Lithuanians and Germans loyal to Lithuania. The political conflict with the Germany’s consul general erupted with the illegal interference
by the consul in operations of government departments, secret financing of political parties and
their subversive activities against Lithuania.
During this period, Lithuanian authorities achieved remarkable victories: German general consul M. F. Mudra was withdrawn from his position, and the International Court in Hague upheld the
right of the governor to dismiss Otto Böttcher, chairperson of the directorate.
The 2nd phase – 1933–1937. The consulate gained a remarkable advantage by coordinating the
Nazi movement in the region. Another important factor weakening the influence of Lithuanian authorities was the dissatisfaction of denationalized Lithuanians, who made up about 24 percent of the
population in Klaipda region. The governor’s main struggle was against the actions of the Nazi
movement. Governor J. Navakas’ and Lithuanian authorities initiated important legal proceedings
against E. Neumann, T. von Sass and other Nazi-orientated local politicians at that time, which weakened the Nazi movement, but failed to eliminate it in the district. The consul responded by decentralizing the pro-Nazi movement. It carried on its activities under the wing of legal German organizations. The consulate was at the centre of the German secret service activities in Lithuania, as
well as sheltering criminals and helping them escape to Germany to evade sentencing.
The 3rd phase – 1938 – March 23, 1939. The consulate gained political control of the Klaipeda
region by utilizing pro-German political fractions in the local Lithuanian govermnent, the and
press. The German government began dictating political and economic policy in the region. The
governor lost direct control of the district and Lithuania practically lost its sovereignty in the Klaipeda region.
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