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21-ojo šaulių pėstininkų bataliono 
karininkai karinėse pratybose. 
1922 m. gegužės 28 d. Klaipėda

Prancūzai  
Klaipėdoje 
1920–1923 m.
Siga VAIČIŪNIENĖ

P arodos „Prancūzai Klaipėdoje  
 1920–1923 m.“ atidarymas Klaipėdos 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje 
tapo sėkmingai įgyvendintu tarptautiniu 
projektu. Po daugiau nei dvejus 
metus trukusio darbo visuomenei 
buvo pristatyta unikalių dokumentų 
ir fotografijų paroda apie trumpą 
prancūzmečiu vadinamą Klaipėdos 
istorijos laikotarpį.

P rancūzų atvykimą į Klaipėdą nulėmė pasibaigęs Pirmasis  
 pasaulinis karas. Pagal Paryžiuje (1919 m. birželio 28 d.) 

pasirašytą Versalio taikos sutartį Klaipėdos kraštas buvo 
atskirtas nuo karą pralaimėjusios Vokietijos ir perduotas valstybių 
nugalėtojų (Santarvės) laikinajai globai. Sąjungininkų vardu kraštą 
administruoti pavesta Prancūzijai. Su jos 21-ojo šaulių pėstininkų 
bataliono atvykimu 1920 m. vasario 13 d. prasidėjo trejų metų 
prancūzų valdymas, pasibaigęs 1923 m. sausio įvykiais, po kurių 
Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos Respublikos.

Iki šiol prancūzų valdymo laikotarpį atspindinti ikonografinė 
medžiaga nebuvo gausi. Muziejaus, archyvų ir privačiuose rinki-
niuose saugomos to laikmečio fotografijos neleido išsamiau su-
pažindinti su šiuo istorijos laikotarpiu. 2004 m. vasarą Mažosios 
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The French in Klaipėda in 1920 – 1923
Siga VAIČIŪNIENĖ

The author of the article tells about successful international 
cooperation between Klaipėda Lithuania Minor History Mu-
seum and the scholar, physicist and philatelist Dr. Bernard 
Jusserand residing in Paris, having resulted in the exhibition 
“The French In Klaipėda in 1920 – 1923”. Thanks to his 
hobby Dr. Bernard Jusserand came across Klaipėda region 
stamps previously unfamiliar to him and became very inte-
rested in the historical episode of this region almost forgot-
ten in France. The scholar visited archives of the Ministry of 
Foreign Affairs of France, and of the History Department of 
the French Army Museum where he familiarized himself with 
personal files of officers and civil servants having had served 
in Klaipėda region. During his visit he provided this collected 
information to the staff of the Lithuania Minor History Mu-
seum. 
The first part of the exhibition is dedicated to the arrival of 
the French to Klaipėda. The other part illustrates the admi-
nistrative structure of the Klaipėda region during the French 
rule. The third thematic part depicts officers and privates of 
the 21st Infantry Rifle Battalion and their service. The most 
colorful and best illustrated thematic part of the exhibition 
is the one describing daily life and holidays of the French in 
Klaipėda. Many photos feature Klaipėda images which were 
yet unknown.

Priėmimas kreiseryje „Jules Michelet“.  
1922 m. liepos 10 d. Klaipėda
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Lietuvos istorijos muziejuje apsilankė Paryžiuje gyvenantis moks-
lininkas fizikas dr. Bernardas Jusserandas. Svečias papasakojo, 
kaip jis, filatelistas, susidūrė su nežinomo jam Klaipėdos krašto 
pašto ženklais. Pastarieji dr. Bernardą Jusserandą paskatino do-
mėtis šiandien Prancūzijoje beveik užmirštu istorijos laikotarpiu. 
Smalsumo vedamas, Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos 
ir kariuomenės istorijos skyriaus archyvuose jis susipažino su 
Klaipėdos krašte tarnavusių karininkų ir civilių valdininkų asmens 
bylomis. Surinkta informacija padėjo dr. Bernardui Jusserandui 
rasti minėtų asmenų palikuonis ir pamatyti jų šeimų archyvuose 
saugomas relikvijas. Per pirmąjį apsilankymą muziejuje kolek-
cininkas ne tik supažindino su savo Prancūzijoje surinktos ko-
lekcijos dalimi, bet ir domėjosi mūsų ikonografiniame rinkinyje 
saugomais prancūzų valdymo laikotarpio eksponatais. Pasikeitus 
informacija, kilo idėja surengti prancūzų Klaipėdos krašto valdy-
mui skirtą parodą. 

Parodai panaudota apie 200 iliustracijų. Daugelį jų sudaro  
dr. Bernardo Jusserando Prancūzijoje surinkta ikonografinė me-
džiaga. Taip pat pateikiami vertingiausi Mažosios Lietuvos isto-
rijos muziejaus eksponatai, dokumentai iš Lietuvos jūrų muzie-
jaus, Lietuvos archyvų rinkinių. Parodos struktūrą lėmė fotografi-
jų turinys: natūraliai susiklostė penkios temos, kuriose atsispindi 
prancūzų gyvenimas Klaipėdos krašte. 

Pirmoji tema skirta prancūzų atvykimui į Klaipėdą. Joje iš-
skirtinio dėmesio sulaukė iki šiol nematytos fotografijos, ku-
riose įamžintas 1920 m. vasario 15 d. Vokietijos atstovo  
komisaro grafo Lambsdorfo oficialus valdžios perdavimas  
generolui D. Odry. Nuotraukose užfiksuotos šio įvykio akimir- 
kos: Santarvės valstybių vėliavomis papuošta Klaipėdos rotušė 
krašto perdavimo iškilmių metu, parado laukiantis generolas  
D. Odry su karinio štabo nariais, prancūzų karinės įgulos rikiuotė 
ir po ceremonijos įvykęs paradas. 

Kita tema – Klaipėdos krašto administracijos struktūra pran-
cūzų valdymo metais: Prancūzijos karo ministro raštas Klai-
pėdos krašto gubernatoriui generolui D. Odry, patikslinantis jo 
misijos paskirtį ir atskaitomybę, prefekto, civilinio komisaro, nuo  
1921 m. gegužės 1 d. vyr. komisaro, Santarvės valstybių atstovo 
G. Petisné diplomatinis pasas, svarbi generolo D. Odry vado-
vaujamos karinės misijos štabo narių nuotrauka, prancūzų pre-
fektūros, Klaipėdos krašto direktorijos pastatai, karinės misijos 
būstinė. Labai įdomios ir reikšmingos Klaipėdos krašto guberna-
toriaus rezidenciją įamžinusios fotografijos, generolo D. Odry ir 
vyr. komisaro G. Petisné šeimų nuotraukos. 
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Trečioji tema skirta 21-ojo šaulių pėstininkų bataliono kari-
ninkams ir eiliniams, jų tarnybai. Joje išskirta gausi portretinių 
tarnavusių karininkų fotografijų grupė. Dalis jų darytos Klaipėdos 
fotografijų salonuose, kitos – prie įvairios paskirties pastatų: ka-
reivinių, ligoninės, gubernatoriaus rezidencijos. Romantiškomis 
galėtume pavadinti prancūzų bataliono karinių pratybų Klaipėdos 
apylinkėse nuotraukas.

Spalvingiausia ir gausiausiai iliustruota – prancūzų gyvenimo 
Klaipėdoje kasdienybę ir šventes atspindinti tema. Prancūzų ka-
riškių gyvenimas Klaipėdoje buvo monotoniškas, labai trūko pra-
mogų, todėl įvairios ceremonijos ir iškilmės buvo didelis įvykis jų 
gyvenime. Nuotraukose matyti užfiksuotas įspūdingai švenčia-
mos Liepos 14-osios, Prancūzijos Nacionalinės šventės akimir-
kos 21-ajame šaulių pėstininkų batalione, įvairiomis progomis 
rengtos karinės ceremonijos. Klaipėdoje gyvenantiems prancū-
zams viena iš pramogų buvo ir gana dažni karinių laivų vizitai. 
Nuotraukose matyti ne tik prancūzų karo laivai, bet ir 1921 m. 
bei 1922 m. Didžiosios Britanijos karo laivynas, įspūdingas vie-
nas didžiausių Prancūzijos karo laivų „Jules Michelet“, atvykęs į 
Klaipėdos uostą 1922 m. liepos 9–11 d. Prancūzų valdymo metu 
Klaipėdoje lankėsi oficialios delegacijos iš Prancūzijos. Dažniausi 
buvo Prancūzijos parlamento narių vizitai. Parodoje demonstruo-
jamos senatoriaus Anatole de Monzie ir žymaus politiko deputato 
Georgeso Geraldo viešnagę Klaipėdoje įamžinusios nuotraukos. 
Tarnavusius Klaipėdoje prancūzus stebino šio krašto klimatas. 
Nuotraukos liudija apie jų pomėgį pasivaikščioti apsnigta jūros 
pakrante ir lankytis prie apledėjusio molo. Retkarčiais prancūzai 
rengė keliones į Nidą, Juodkrantę, Švėkšną, Palangą.

Daugelyje nuotraukų galima išvysti nematytų Klaipėdos vaizdų. 
Pirmą kartą eksponuojamos Klaipėdos piliavietės teritorijos tvar-
kymo – bastiono ardymo darbus užfiksavusios nuotraukos. Mies-
to rotušė ir Birža, jų aplinka įamžinta fotografijose, liudijančiose 
Klaipėdos pirklių korporacijos 100-ųjų įkūrimo metinių iškilmes. 
Šiose fotografijose matyti ne tik prancūzai, bet ir ceremonijoje 
dalyvaujantys Klaipėdos krašto pirkliai, pramoninkai ir valdžios 
atstovai. Išsiskiria ypač įdomios leitenanto A. Faure‘o darytos 
nuotraukos. Fotoaparatu jis užfiksavo net tik miesto pastatus, 
gatves, vaizdingas turgaus scenas, bet ir vietos gyventojus. Ant 
savo fotografijų jis užrašydavo Prancūzijoje likusiai šeimai skir-
tus trumpus komentarus. 

Paskutinė parodos tema skirta 1923 m. sausio įvykiams ir 
prancūzų išvykimui iš Klaipėdos. Parodos rengėjai neturėjo tiks-
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Prancūzų karinės misijos štabo nariai 
buvusioje Palangos gatvėje.  
1920 m. kovas. Klaipėda
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lo smulkiai atpasakoti sausio įvykius. Sausio 10–15 d. įvykęs  
Klaipėdos krašto užėmimas, vėlesnis jo prijungimas prie Lietuvos 
ir prancūzų karinių pajėgų išvykimas daugiausia atspindi muzie-
jaus ikonografinėje medžiagoje. Fotografijose įamžintas prancū-
zų pasiruošimas išvykti, karo laivas „Voltaire“, kuriuo 1923 m. 
vasario 19 d. prancūzų batalionas buvo išgabentas iš Klaipėdos. 
Iškalbingos Klaipėdos krašto savanorių, jų armijos karinio parado 
fotografijos. Prie Klaipėdos kareivinių įsiamžinusių Lietuvos Res-
publikos reguliariosios kariuomenės karių nuotrauka tarsi sim-
bolizuoja esminį Klaipėdos istorijos lūžį. Iš šios temos negausių 
fotografijų, gautų iš Prancūzijos, išsiskiria 1923 m. kovo mėn. 
Prancūzijos fotografijų salone daryta nuotrauka. Joje įsiamžino 
Klaipėdą gynusių 21-ojo šaulių pėstininkų baliono karininkų grupė. 

Parodą rengė Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus darbuo-
tojai Zita Genienė, Zita Mazaliauskaitė, Regina Mečinskienė, Siga 
Vaičiūnienė, Julius Žukas ir Klaipėdos dizaino centras. Pirmasis 
parodos pristatymas vyko Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje 
2007 m. sausio 15 d. Kovo 20 d. ji buvo atidaryta Vilniuje, Lie-
tuvos nacionaliniame muziejuje, nuo balandžio 26 d. – Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje Kaune. 

Rugsėjo 14–30 d. parodą planuojama eksponuoti Paryžiaus 
Venseno pilies rūmuose, spalio 8–19 d. – Europos Tarybos rū-
muose Strasbūre, lapkričio 5 d.–gruodžio 20 d. – pietų Prancūzi-
jos Monpeljė miesto Pėstininkų muziejuje. 

Paroda įamžinta kataloge lietuvių ir prancūzų kalbomis „Pran-
cūzai Klaipėdoje 1920–1923 m.“ (sudarytojos – Zita Genienė, 
Siga Vaičiūnienė), kurį išleido leidykla „Libra Memelensis“. Į jį 
įtrauktos įdomiausios ir vertingiausios parodos nuotraukos ir do-
kumentai, iš viso – 158, taip pat du įvadiniai straipsniai. Istorikas 
J. Žukas pateikė 1920–1923 m. istorinių įvykių apžvalgą, dr. Ber-
nardas Jusserandas apibūdino surinktą ikonografinę medžiagą, 
prancūzų gyvenimą Klaipėdoje, pristatė vadovaujančių pareigūnų 
ir kai kurių karininkų biografijas.

Parodos organizatoriai dėkoja Cezard, Couvidou Fagedet, Fau-
re, Geo-Gerald, Joly, Odry, Petisné, Pruvot, Thibeaud, Vaukaire 
šeimoms už galimybę naudoti jų archyvuose saugomas fotog- 
rafijas ir dokumentus, taip pat šio projekto rėmėjams: Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerijai, Prancūzų kultūros centrui Vilniuje, Krašto 
apsaugos archyvinių dokumentų skyriui (Prancūzija), oficialiam 
„Peugeot“ atstovui Klaipėdos apskrityje UAB „Automobilių lagū-
na“, Rotary klubui „Klaipėda“.        
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Parodos ,,Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 m.“ atidarymas Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejuje 2007 m. sausio 15 d. Iš dešinės: Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems 
pavedimams D. Junevičius, muziejaus direktorius dr. J. Genys,  
Klaipėdos miesto meras R. Taraškevičius, Prancūzų kultūros centro 
Vilniuje direktorė S. Lemasson, dr. B. Jusserandas.
Nuotrauka iš MLIM archyvo

Rokiškio krašto 
muziejuje –  
konferencija 
apie dvarus
Ona MACKEVIČIENĖ

2007  m. birželio 12 d. Rokiškio  
 krašto muziejaus baltojoje 

salėje šurmuliavo solidi publika.  
Į konferenciją „Tyzenhauzai Lietuvoje ir 
kaimyninėse valstybėse“ rinkosi šalies 
mokslininkai, muziejininkai, svečiai iš 
kaimyninės Baltarusijos. 

M intis pakviesti žmones į tokią konferenciją, kurioje būtų  
 aptarta dvarų įtaka valstybės gyvenimui, muziejininkams 

kilo neatsitiktinai. Šiais metais sukako 180 metų, kai gimė 
Rokiškio grafystės savininkė, dailininkė, žymi filantropė Marija 
Tyzenhauzaitė Pšezdzieckienė, ir 130 metų, kai gimė jos 
anūkas, paskutinysis Rokiškio dvaro savininkas grafas Jonas 
Pšezdzieckis.

T yzenhauzai – sena ir galinga giminė – į Baltijos valstybes  
 kartu su Kryžiuočių ir Kalavijuočių ordinais atsikėlė XII a. 

Atitrūkę nuo savo tikrosios tėvynės Vokietijos, jie, atradę antrąją 
gimtinę, čia įsikūrė ilgam. Ėję įtakingas pareigas, jie Lietuvos 
Didžiajai Kunigaikštystei pradėjo tarnauti XVI a. Tyzenhauzai 
tapo žinomais valstybės veikėjais, ekonomistais, mokslininkais, 
švietėjais, meno ir kultūros žmonėmis. Kai kurie šios giminės 
atstovai savo svariais darbais padarė įtaką ne tik į Lietuvos, bet ir 
į pasaulio istorijai. Apie tai savo pranešime „Tyzenhauzai Rokiškio 
krašte“ kalbėjo filosofas Bronius Deksnys, dailėtyrininkas 
Vladas Gasiūnas, skaitęs pranešimą „Tyzenhauzų portretai 
Rygoje“. Rokiškio ir Postavų (Baltarusija) dvaro savininko, 
žinomo ornitologo Konstantino Tyzenhauzo mokslinę veiklą ir jo 
surinktų paukščių kolekciją klausytojams savo pranešime „Grafo 
Tyzenhauzo paukščių kolekcija seniausiame zoologijos muziejuje 
Lietuvoje“ pristatė dr. Grita Skujienė, o Prano Gudyno muziejinių 
vertybių restauravimo centro restauratoriai Eglė Virpilaitienė, 
Eglė Piščikaitė ir Paulius Zovė kalbėjo apie vargus ir džiaugsmus 
restauruojant 1848 m. kartografo Mykolo Skinderio braižytą 
Rokiškio grafystės žemėlapį – mūsų muziejaus ekspozicijų 
puošmeną. Medžiagą apie pirmąją istorinėje Lietuvoje gimusią 
moterį rašytoją grafaitę Sofiją Tyzenhauzaitę konferencijai pateikė 
Danutė Mukienė. Prie garbių prelegentų prisidėjo ir Rokiškio 
muziejininkai, pristatę pranešimą apie paskutinįjį Rokiškio grafą 
Joną Pšezdzieckį ir jo šeimos fotografijas. 


