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PRATARMĖ

Šis leidinys skiriamas vakarinių lietuvių, kurie save vadi
no lietuvininkais, o savo gimtąjį kraštą - Mažąja Lietuva, 
istorijai, gyvenimo būdui, kalbai, papročiams aprašyti. Jų 
gyventas plotas (17 000-18 000 km2) apėmė Nemuno žemu
pio, Priegliaus vidurupio ir aukštupio baseinus: nuo Klaipė
dos iki Geldapės ir nuo čia linija iki Šventapilio Aistmarių 
pakrantėje. Mažosios Lietuvos branduolį sudarė Klaipėdos, 
Tilžės, Ragainės, Įsruties ir Labguvos apskritys. Nuo seno 
šiose žemėse gyveno baltų (lietuvių, skalvių, nadruvių, sem- 
bų, kuršių ir kt.) gentys, iš kurių VI-XV a. ir susiformavo 
lietuvininkų etnosas. XIII a. lietuvininkų kraštas buvo pa
vergtas Vokiečių (Kryžiuočių) ordino. Po Žalgirio mūšio 
sudarytos Melno taikos (1422 m.) jis ir liko Ordinui. 1525 m. 
didžiajam Ordino magistrui Albrechtui Brandenburgiečiui 
vietoj katalikybės priėmus protestantų tikėjimą ir paskelbus 
Ordino valstybę pasaulietiška Prūsijos kunigaikštyste (her
cogyste), lietuvininkų kraštas dar buvo vadinamas ir Prūsų 
Lietuva. Vokiečių valdomoje Prūsijos kunigaikštystėje (1701- 
1918 m. - karalystėje) Mažoji Lietuva sudarė tarsi atskirą 
valstybėlę su skirtingo etnoso gyventojais. Sunkiomis pries
paudos sąlygomis jie išsaugojo savo kalbą, papročius, lietu
višką gyvenimo būdą, pasaulėjautą ir sukūrė savitą kultūrą, 
kuri gaivinamai veikė ir šalia esančios Didžiosios Lietuvos 
kultūrą. Mažojoje Lietuvoje pasirodė pirmoji spausdinta 
lietuviška knyga - M. Mažvydo Katekizmas (1547 m.), į 
lietuvių kalbą buvo išversta Biblija (J. Bretkūno 1579-1590
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m.), parašyta pirmoji lietuvių kalbos gramatika (D. Kleino 
1653 m.). XVII a. intensyviai čia buvo aprašinėjama (E. 
Vagnerio, M. Pretorijaus, K. Hartknocho, T. Lepnerio) lietu
vių buitis, papročiai, tikėjimai, о XVIII a. buvo sukurtas 
pirmasis klasikinis lietuvių grožinės literatūros veikalas - K. 
Donelaičio poema “Metai”. Tačiau po 1709-1711 m. didžiojo 
maro prasidėjo vokiškoji Mažosios Lietuvos kolonizacija. Į 
lietuvių gyvenamas žemes 1710-1736 m. atsikėlė apie 23 000 
kolonistų, daugiausia vokiečių valstiečių. Lietuvių teisės ir 
laisvės nuolat buvo siaurinamos, jų kultūra stumiama iš 
viešojo gyvenimo. 1872-1876 m. lietuvių kalba buvo užd
rausta mokyklose, visose valstybės įstaigose. Krašto germa
nizavimo politika pasiekė savo: 1736 m. lietuviai Klaipėdos, 
Tilžės, Ragainės, Įsruties ir Labguvos apskrityse dar sudarė 
apie 80 proc. visų gyventojų, 1837 m. - tik apie 33 proc., o 
1900 m. - apie 20 proc. Atviras lietuvininkų persekiojimas ir 
jų kultūros naikinimas prasidėjo XX a., atėjus į valdžią 
hitlerininkams (1933 m.), o mirtiną smūgį sudavė Antrasis 
pasaulinis karas ir pokario sovietinė okupacija. Beveik visi 
lietuvininkai tada buvo išblaškyti po Europą ir Sibiro platy
bes, jų kraštas apgyvendintas naujais kolonistais iš Sovietų 
Sąjungos. Nuniokotos jų žemės, pakeisti (suslavinti) net 
vietovardžiai. Ir tik suirus Sovietų Sąjungai ir prasidėjus 
tautiniam lietuvių atgimimui, kaip paklydėliai paukščiai iš 
viso pasaulio pradeda sugrįžti į savo kraštą lietuvininkai, 
pradeda atsigauti jų kultūra.

6



Siekiant surankioti nors šios nusiaubtos kultūros likučius 
į lietuvininkų kraštą, šiapus ir anapus Nemuno, Lietuvių 
etninės kultūros ir Lietuvos kraštotyros draugijos 1990 m. 
liepos 23 - rugpjūčio 6 dienomis suorganizavo kompleksinę 
ekspediciją, kurioje dalyvavo Lietuvos istorijos, Lietuvių kal
bos, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutų mokslo dar
buotojai, Vilniaus pedagoginio instituto, Konservatorijos, 
Dailės akademijos dėstytojai ir studentai, kraštotyrininkai. 
Jiems nuoširdžiai talkino lietuvininkų bendrijos “Mažoji Lie
tuva” nariai, visi lietuvininkai. Etnografus darban subūrė ir 
jiems vadovavo Vacys Milius, kalbininkus - Aloyzas Vidugiris, 
tautosakininkus - Norbertas Vėlius, muzikologus - Zita Kel- 
mickaitė, istorikus - Algirdas Matulevičius. Visai ekspedicijai 
vadovavo Norbertas Vėlius ir Irena Seliukaitė. Ekspedicijos 
metu ir vėliau surengtose išvykose buvo tiriama šio krašto 
gamta, istorija, renkama tautosaka, kalbos, etnografijos me
džiaga. Remiantis surinkta ir anksčiau įvairiuose leidiniuose 
publikuota medžiaga bei archyviniais duomenimis, buvo 
parašyti straipsniai, kurie spausdinami šiame leidinyje. Lie
tuvininkų tautosaka, straipsniai apie ją, atsiminimai skelbia
mi leidinyje “Lietuvininkų žodis”. Šios knygos - kuklus pa
minklas daug iškentėjusiems lietuvininkams ir jų senai, tur
tingai kultūrai. Tikimės, kad jos atkreips kitų mokslininkų ir 
kraštotyrininkų dėmesį į šią savitą kultūrą, ir jie pratęs mūsų 
pradėtą darbą.

Norbertas Vėlius
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АМТА



Rimvydas
Kunskas

PAMARIO
IR NEMUNO DELTOS
KRAŠTO VAIZDŽIŲ RAIDA

Dabartinėje mūsų Respublikos teritorijoje Mažąją Lietuvą 
sudaro šešių fizinių geografinių rajonų dalys. Jų ašis yra 
Nemunas ir jo plačiosios žiotys - estuarinė avandelta. Tai 
Baltijos pakrantės lyguma, Kuršių nerija, Nemuno deltos 
lyguma (jos lietuviškoji šiaurinė, dešiniakrantė dalis), Vaka
rų Žemaičių lygumos arba Pajūrio žemumos pietinė dalis, 
Vakarų Žemaičių plynaukštės pietinė dalis ir Nemuno žemu
pio lygumos šiaurvakarinė dalis (Karšuvos lyguma)1.

1 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija. V., 1965. T. 2. P. 30-31.
2 Тектоническая карта республик Советской Прибалтики. Масштаб 
1:500000. Л., 1980.

1. KRAŠTOVAIZDŽIŲ RAIDA

Geologinė struktūra. Nemuno žemupys, delta 
ir Kuršių marios yra Rytų Europos platformos vakariniame 
pakraštyje, viršum Lenkijos-Latvijos kristalinio pamato įdau
bos. Rytuose ir pietryčiuose ji kyla į Baltarusijos kristalinio 
pagrindo gūbrį2. Pailgos įdaubos ašis eina Rygos-Tilžės-
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Karaliaučiaus linija. Pats pamatas yra ne mažiau kaip 600 
milijonų metų senumo, o suaižėjusios granitinės geldos, arba 
sineklizės, pavidalas atsirado greičiausiai dėl kaledoninės ir 
hercininės kalnodarų, vykusių silūro periodo pabaigoje ir 
permo periode, jų poveikio nejudrioje, inertiškoje platformo
je. Ties marių šiaurine dalimi ta plyšiuota gelda slūgso 2000 
m gylyje. Geldos šukės, arba blokai, būdami nestabilūs, 
ledynmečiais pamario istorijoje suvaidino labai svarbų vaid
menį. Dažniausiai pasitaikančios pagrindo lūžio linijų kryp
tys: PR-ŠV, PV-ŠR, P-Š ir jai artima. Blokų dydžiai - nuo 

kilometro iki keliolikos. Blokinės gelmių sandaros ir neotek- 
tonikos ryšį bene pirmasis 1910 m. pastebėjo vokiečių geolo
gas A. Tornkvistas3.

3 Tornquist A. Geologie Ostpreussens. Königsberg, 1911.
4 Gudelis V. Lietuvos geografinės aplinkos raida geologinėje praeityje // 
Lietuvos TSR fizinė geografija. V., 1958. T. I. P. 42-100; Геология 
республик Советской Прибалтики. Масштаб 1:50000. Л., 1984; 
Катинас В. Фациальное строение янтароносной толщи Южной 
Прибалтики и условия её образования// Труды Ин-та геологии 
(Вильнюс). В., 1996. В. 5.

Pamario nuosėdinės uolienos, slūgsančios ant kristalinio 
pagrindo, susiformavo paleozojaus ir mezozojaus jūrose bei 
lagūnose. Juros ir kreidos periodų metu prieš 120-135 mln. 
metų prie paslankių kristalinių blokų jau buvo susidariusios 
Kuršių marių prototipinės lagūnos ir jūros. Kainozojaus 
pradžioje, paleogene alpinė kalnodara stimuliavo bent dvi 
jūros transgresijas. Plačiai žinomi žalsvieji glaukonito smėliai 
klostėsi šiltajame paleogene. Jie atsidūrė Kuršių nerijos pa
mate, pateko net į holoceno (poledynmečio) sluoksnius. Į 
paleogeno jūros priekrantę, vinguriavusią nuo Pripetės basei
no iki Sembos pusiasalio, upės nešė pušų sakus, ir melsvajame 
molyje klostėsi gintaras. Skobiančių ledynų stichijos išsisau
gojo tik Sembos pusiasalio paleogeno gintarynai4 (I pav.).
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Tyrinėtojai skirtingai atkūrė prieškvarterinį (priešledyn- 
metinį) reljefą. Bene detaliausios rekonstrukcijos5 randa 
Pranemunj tekėjus į vakarus ties Vidmarėmis, vidurine marių 
dalimi, o aukščiau Vilkyškių upė darė kilpą į šiaurę.

5 Гаигалас А., Вайтекунас C., Климашаускас А., Прокопайте Г. 
Рельеф дочетвертичных пород и поверхность четвертичной толщи в 
Литовской ССР// Труды АН Лит. ССР. Сер. Б-В., 1967. Т. 3.
6 Вонсавичус В.П. Строение четвертичных отложений Юго-Западной 
Прибалтики// Труды Ин-та геологии (Вильнюс). В., 1967. В. 5.

Prie dabartinės Nemuno avandeltos (Rusnės) buvo ply
naukštė (dabar - 20-30 m gylyje); ji vertė upę sukti j pietva
karius, Karklės link.

Ledynmečių palikimas. Ledyno ir jo vandenų 
palikta storymė pajūryje tesudaro 60-80 m, tiktai ties paleo
gene ir neogene įrėžtais slėniais glūdi net 160 m sluoksnynas. 
Pajūryje ir deltoje ledynų antslinkiai palikdavo vientisą mo
reninio priemolio dangą, tiktai ji sunkiai išsilaikydavo ledma- 
rių skalaujama, o vėliau - dėl daugybės Pranemunio pratakų 
plūsmo. Vėlyvojo ledynmečio pirmojo ledyno antslinkio (prieš 
70 000 m.) dariniai geriausiai išliko avandeltoje ir pietinėje 
nerijos dalyje (5-8 m moreninio priemolio). Antrojo antslin
kio ledynas (prieš 55 000 m.) paliko vientisą morenos 
sluoksnį, kurio niekas neišplovė. Pietinėje marių dalyje, ties 
Labguva, jis net 30 m storio, Klaipėdos link suplonėja iki 10- 
15 m. Sluoksnio kraigas skirtingo aukščio: apie Minijos 
žemupį jis yra arti žemės paviršiaus, o prie Nidos 35 m gylyje. 
Gilėjimo ašis glūdi tarp Nidos ir Pervalkos, nes ties Pervalka 
senslėnį užlygino net 46 m moreninio priemolio storymė6.

Paskutinio antslinkio ledyno (prieš 25 000-15 000 m.) 
priemolio pamaryje neišliko, užtat jis storai įsitvirtino Vilkyš
kių, Rasytės, Ventės-Klaipėdos moreniniuose gūbriuose, suk
rautuose ledyno liežuvio pakraštyje (II pav.).
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Pajūrio lygumos ir deltos moreninę dangą smarkiai prap
lovė 40 m ir 16-20 m aukščio ledmarės arba prieledyniniai 
ežerai, tik tai buvo keliais tūkstantmečiais vėliau.

Kai ledyno pakraštys stūksojo Pagėgių ir Gargždų ruože, 
ledmarės vėl apsėmė didelius Karšuvos lygumos plotus, 
apklostė smėliu aukštesnę, Vilkyškių fazės metu suformuotą 
molinę lygumą Mituvos, Šešuvio ir Jūros tarpupyje. Kiek 
vėliau 40 m ledmarės, patvenktos ledyno postovio Rasytės- 
Ventės-Klaipėdos linijoje, skalavo kalvas ir kopagūbrius Kar
šuvos smėlinėje lygumoje, juos suplokštino ar pavertė teraso
mis. Taip radosi Karšuvos lygumai būdingos plokščiakopės ir 
plokščiakalvės.

Žemosios plokščiakopės ir duburiai biolingo klimatinia
me pašiltėjime (daugiau negu prieš 13 000 m.) ugdė dirvo
žemius, apaugo žolynais, pušų ir beržų retmiškiu su gluos
niais ir šaltalankiais. Smalininkų girios stambiuose dubu
riuose netoli Eičių ir Šakalinės 40 m ledmarių metu smėlį 
perklojo molis ir priesmėlis nuo skalautų moreninių kalvų. 
Būtent šiose vietose biolinge pradėjo kurtis Karšuvos ežerpel- 
kės Laukesa, Artoji, Glitis, Tingebalis, o jas ėmė nutekinti 
vaizdingoji Viešvilė, Meižis, Ikojis.

Nemuno žemupio permainos. Įdomi Nemuno 
ir Priegliaus sąsajos istorija.

Ledynui pasitraukus nuo Pietų Lietuvos fazės postovio 
Nemunas pasuko pro Kauno vietovę į didžiąsias ledmares, į 
vakarus, užuot kaip seniau tekėjęs į Merkio-Bebro-Narevo- 
Vyslos-Elbės senupę. Tačiau į tą senupę jam teko sugrįžti 
Vidurio Lietuvos stadijos metu, prieš 15 000, o gal ir prieš 
25 000 m. Tada pakankamai galinga, tik morenos nedaug 
pasikrovusi ledyno Nemuno žemupio ir Šešupės vidurupio 
plaštaka užsibuvo Liudvinavo-Veiverių-Čekiškės-Raseinių- 

Nemakščių ruože, o žemiau Kauno vietovės ji susirėmė su 
Nevėžio plaštaka Raudondvario-Vilkijos-Čekiškės ruože. Šio
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IPAV.Sembos pusiasalio gintaringojo 
molio daryba paleogeno periode

užtrukusio ledyno sąmokslo padarinys buvo vėl net 125 m 
aukštį pasiekęs ledmarių lygis. Ledmarės buvo priverstos 
drenuotis Nemunu vėl į pietus, į Merkio-Vyslos senupę. Tiktai 
aptirpusiai ledyno plaštakai sustojus Vilkyškių gūbrio ir 
Rambyno kalno linijoje didelių Karšuvos ir Užnemunės lygu
mų ledmarių nuotėkis pasikeitė. Marias papildė Nemuno 
vidurupis, Neries žemupys su Šventąja, Nevėžis ir Dubysa, o 

nutekėjo jos į Įsruties-Priegliaus upių arteriją.
Nemunas liko Įsruties intaku ir Pagėgių ledyno fazės 

metu, kai ledmarės buvo 60 m lygio, ir per Ventės-Klaipėdos 
fazę, kai ledmarės siekė 40 m. Tyrinėtojai skirtingai suprana- 
ta ledyno degradavimą. Vieni mano, kad ledynas tirpo ir 
traukėsi stabčiodamas. Kiti laikosi ryškesnių klimato svyravi
mų nuostatos ir mano buvus žymių ledyno poslinkių pirmyn, 
naujų liežuvių antslinkių. Autoriaus nuomone, tokie ledyno 
liežuvių išpuoliai buvo, tiktai jie neturėjo nei morenų, nei 
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didesnės smėlio akumuliacijos galios. Skirtingai nuo morena 
pakrautų “juodųjų” ledynų vėlyvieji ledyno liežuviai buvo 
“baltieji”, lengvai patvenkiantys vien tirpsmo vandenis.

Vienas iš įrodymų, jog ledynas periodiškai transgresuoda- 
vo, yra Nemuno-Įsruties užpelkėjęs senslėnis, kurio dugnas 
aukščiausioje, takoskyrinėje vietoje ties Būdviečiais yra 16- 
18 m aukštyje virš jūros.

Taigi paskutinį kartą ledmarės siekė Karšuvos lygumą, 
įsiterpė į Nemuno slėnį prie Jurbarko ir persipylė Įsruties 
slėnin jau ledynui pasišalinus iš Lietuvos. Tą laikotarpį, 
atrodo, reikia sieti su biolingo klimato pašiltėjimu prieš 
13 000 m. Įsruties senslėnio šlaituose matyti gana daug 
raguvų, ištisai užkonservuotų, apklostytų molio ir priemolio 
tų pačių 16-20 m ledmarių. Biolingas Žemaičių aukštumoje 
žinomas kaip sparčiausio šlaitų raižymo metas, kai šie atsilei
do nuo amžino pašalo.

Poledynmetis. Ryški klimato ir kraštovaizdžio 
permaina buvo staigus alerodo pašiltėjimas (prieš 12 000- 
11 000 m.). Baltijos ledyninis ežeras tuo laiku labai nuseko. 
Iš pradžių jis buvo 35 m žemiau dabartinės jūros, o kai 
susijungė su Atlanto vandenynu, pasiekė net 48 m lygį. Tokia 
buvo Joldijos jūra.

Vėliau, vėlyvuoju driasu (prieš 11 00-10 000 m.), ledyni
nio ežero lygis vėl pakilo. Tada jis paliko įžymius “šilų 
smėlius” visuose Nemuno deltos pakraščiuose, daugiausia 6- 
8 m aukštyje virš jūros. Ten dabar Kairiai, Vanagai, Saugos, 
Šilutė (Šilokarčema), Pagėgiai, Bitėnai, Tilžė, Smiltlaukiai, 
Šilininkai, Laukiškiai, Labguva. Nuo seniausių laikų tais 
smėlynais eina keliai. Kai “šilų” ežeras nuslūgo, jo paliktų 
intakų, Minijos ir Nemuno žiočių pratakų senvagės ėmė 
pelkėti. Dabar tokie ankstyvojo pamario pelkėjimo židiniai 
yra giliausios Medžioklės, Briedšilio, Aukštumalos, Svence- 
lės pelkių klodų vietose.
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Prieš 10 500 m. Baltijos ledežerio lygis nusmuko, nes ties 
Jutlandija vėl atsidarė Beito sąsiauris. Antroji Joldijos jūra 
egzistavo šešis ar septynis šimtmečius. Ji buvo šaltoka, užtat 
turtinga ruonių ir lašišų. Joldijos jūros krantų turėtume 
ieškoti 20-25 km į vakarus nuo Palangos, 15-20 km nuo 
Girulių, 25-30 km į pietvakarius nuo Klaipėdos ir net 50 km 
j vakarus nuo Pilkopos ir Rasytės.

Į pietvakarius nuo Klaipėdos tektoninių lūžių linijų apri
botas eina Nemuno grabenas, arba įdauba7. Ledynui pasit
raukus ėmė atsistatyti žemės pluta. Tada ir išryškėjo grabeno 
vaidmuo, nes jis patraukė į save Nemuno ir Minijos žiotis. Mat 
iki tol Nemunas jau buvo prasilaužęs pro Rasytės-Ventės 
moreninį gūbrį netoli Nidos, o Minija netoli Lankupių ir 
Šventvakarių pro moreninio gūbrio pralaužą darė statų po
sūkį į vakarus. Kol kas galima tik spėlioti, ar tais jūros 
pakrantės pylimais, daugybe smėlėtų iškyšulių, kopų, apau
gančių pušų ir beržų miškeliais, nepasinaudojo madleno 
kultūros medžiotojai, kurie traukė pajūriu nuo Jutlandijos iki 
Suomių įlankos.

7 Тектонические карты республик Советской Прибалтики; Gudelis К 
Lietuvos geografinės aplinkos raida geologinėje praeityje.

Didžiulės Nemuno deltos pietinės pratakos eita ties pieti
ne Kuršių marių dalimi; j šiaurės vakarus nuo Sembos pusia
salio kampo aptinkamas didžiulis povandeninis senslėnis. 
Netoli Labguvos, po Agilos pelkės durpėmis, 10-13 m gylyje 
surastas uždurpėjęs senovinis Deimės slėnis - ikialerodinė 
Nemuno prataka į Prieglių. Tai pati piečiausia Nemuno 
deltos dalis.

Tad senojo holoceno (poledynmečio) pabaigoje Nemuno 
delta tapo gigantišku trikampiu, kurio kampuose buvo Ram- 
bynas, Nemunyno žiotys 25 km šiauriau Sembos pusiasalio 
kampo (Tarano iškyšulio) ir Nemuno žiotys 20 km į vakarus 
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nuo Juodkrantės. Pietinė trikampio kraštinė buvo net 150 km 
ilgio. Visos deltos plotas turėjo būti apie 5600 km2, t.y. beveik 
trigubai didesnis už dabartinės deltos.

8 B er end t G, Geologie des Kurischen Hafes und seiner Umgebung. Königs- 
berg, 1869.
9 Wichdorf Hess von. Geologie der Kurischen Nehrung. Berlin, 1919.

Vilkyškių gūbrys ir jo pietiniame gale stūksantis Rambyno 
kalnas buvo tarsi Nemuno upyno kontrolinis postas.

Didžioji Nemuno delta turėjo sudėtingą reljefą, suskaidy
tą moreninio gūbrio, senųjų kopagūbrių likučių, pavienių 
kopų ir pustomų pakrančių pylimų. Dar 1869 m. vokiečių 
geologas G. Berendtas deltos, Kuršių marių kūrimąsi ir salų 
kaitą veikiant jūros transgresijoms įžvalgiai rekonstravo savo 
knygoje8, nors tada turėjo palyginti menką geologinę me
džiagą. Apie nerijos geologinę struktūrą novatoriškai rašė 
kitas įžymus vokiečių mokslininkas H. v. Vichdorfas9.

Ankstyvojo holoceno pradžioje aplink Rasytę ir šiauriau 
Pilkopos būta 15-20 m aukščio, 10-15 km pločio moreninio 
iškyšulio su ketera. Vėlesniems jūriniams paveldams - Anci- 
liaus ežerui ir Litorinos jūrai kylant, iškyšulys virto ilgoka 
sala, po to keliomis salomis, bangų atrėžtomis nuo moreninio 
ir smėlinio Kuršių nerijos gūbrio. Galutinai tos salos nuardy
tos buvo prieš 5500 ar 6000 m., t.y. mezolito pabaigoje. Su 
šių salų gyventojais galima sieti pajūriečių mitus, ieškoti jų 
geografinio preteksto, nors Eglės žalčių karalienės mitas 
būdingas visiems Baltijos kraštams. Kitas dėmesio vertas 
faktas: Nemuno deltos raistai, ypač pietinės dalies, ligi šiol 
turtingi žalčių. Ypač daug jų galėjo susiburti ankstyvajame 
holocene, sausokame borealiniame periode Nemuno deltoje 
ir tolydžio bangų griaunamose Rasytės salose. Dieviškosios 
Jūratės gintaro rūmai irgi galėjo būti vienoje nykstančioje 
saloje. Juk pro tą salą nuo Sembos pusiasalio Pervalkos įlankos 

16



ir sąsiaurio linkui turėjo eiti gintaringas paplūdimio povan
deninis šlaitas ir jūros srovės povandeninis transportas.

Ankstyvajame holocene (prieš 10000-8000m.) 
ryškiai keitėsi klimatas ir Žemės pluta. Pereinamasis borea- 

linis laikotarpis buvo vėsokas ir sausas. Ledynams baigiant 
tirpti pasaulinis vandenynas kilo. Kartu vietomis ėmė grimzti 
kai kurie kristalinio pamato blokai. Visą ankstyvąjį holoceną 
pagrindinė Nemuno prataka buvo pietinė - Nemunynas (“Ne
muno sūnus”). Iki to laikotarpio pietvakarinė Kuršių marių 
teritorija (tada dar sausuma) įgrimzdo apie 30 m, o šiaurva
karinė ties Juodkrante - 7-10 m. Nemuno žemupys, delta ir 
Sembos plynaukštė tada grimzdo, kompensuodami kilimą 
šiaurėje ir šiaurvakariuose (Fenoskandija, Gotlandas, Estija, 
Latvija). Toks tektoninis persisvėrimas prasidėjo alerode, o 
sulėtėjo ir diferencijavosi Anciliaus ežero metu10 (III -V pav.).

Kliewe H. Fortschritte und Probleme bei der Erforschung der Küste- 
nentwicklung an der südlichen Ostsee /7 Baltica. Vilnius, 1963. T. 1.
11 Gudelis V. Kuršių nerijos kopos // Mūisų gamta. 1986. Nr. 10. P. 7-8. Nr. 
11. P. 8-9.

Ankstyvojo holoceno borealiniu klimatiniu periodu baigė
si ankstyvasis smėlio pustymo etapas. Vis dėlto didžiųjų 
pajūrio kopų daryba, nerijos ir kitų kopagūbrių susidarymo 
pradžia dar slypi paleogeografinėje migloje. Šio straipsnio 
autorius seniai nebetiki, kad pajūrio kopagūbriai pradėjo 
formuotis taip vėlai - viduriniame holocene, kaip neseniai 
tebetvirtino V. Gudelis11. Tuo tarpu kontinentinės Karšuvos 
ir Katros lygumos kopos buvo supustytos jau senajame holo
cene, prieš biolingo klimatinį pašiltėjimą. Jau minėtų pirmo
sios ir antrosios Joldijos jūrų (prieš 12 000-11 000 m. ir 10 
500-9 500 m.) metu smarkiai apsausėjusioje deltoje vėjas 
smėlines nuogulas perklostė į kopas, didelius parabolinės 
planinės formos smėlio statinius su stačiu vakariniu šlaitu ir 
ragais. Negalima teigti, kad Joldijos pajūrio kopos buvo 
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pirmosios poledynmečiu. Greičiausiai pagrindą Kuršių neri
jai ir kai kuriems Nemuno deltos smėliniams kopagūbriams 
paliko galingi eoliniai procesai, vykę dar prieš paskutinio 
apledėjimo Baltijos stadiją, per viduriniojo Viurmo tarpstadi- 
jalą (50 000-25 000 m.). Nemuno deltoje išliko mįslingų 
smėlinių gūbrių, kurie iš viršaus persluoksniuoti aleurito, turi 
net molingų intarpų. Ankstyvajame ir vidutiniajame holoce
ne vėjas tuos gūbrius papildė ir pastatino. Kaip tik dėl to tų 
kopagūbrių šlaituose puikiai auga ąžuolai, liepos, kaip ir 
senajame Nerijos miške. Tokie Nemuno deltos kopagūbriai 
geriausiai išliko tarp Kaukiemio (Jasnoje) ir Skirvytės, tarp 
Lūžijos ir Stariškių (Kairių), fragmentai palei Įsę, Tovę ir 
netoli Traksėdžių. Labai daug jų buvo nukasta statant pieti
nės deltos pylimų sistemą12.

Glogau O. Lietuvos žemuma //Lietuvininkai. И, 1970.

Joldijos jūros metu iš esmės susikūrė didžiulių ir stačių 
(15-20 m) pyliminių kopų masyvas Karšuvos lygumoje, nors 
jų pagrindas turėtų būti moreninės kalvos, kadangi aukštai 
šlaituose auga eglės.

Prieš 9500-9300 m. jūra virto ežeru, vadinamu Anciliaus 
vardu. Ežero lygis buvo apie 20 m žemiau už dabartinę 
Baltiją, nors pietvakariniame marių kampe, Šventliūnio pel

kėje netoli Kranto, Anciliaus molis yra tik 5 m gylyje. To ežero 
įlankos siekė ir Šilutės apylinkę; moliai ir smėliai aptinkami 

po Aukštumalos pelkės klodu, po Nemuno aliuvu.
Vidurinysis holocenas. Prieš 8000 m. vėl atsidarė 

Beito sąsiauris, ežeras susijungė su vandenynu, gerokai nu
seko. Taip prasidėjo šiltas ir drėgnas atlantinis laikotarpis ir 
su juo susijusi Litorinos jūra Baltijos vietoje. Lietuvos pama
rio ir Nemuno deltos landšaftuose Litorinos jūros transgresija 
(kilimas) nepaliko tokių ryškių pėdsakų, kaip pakrantėje j
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šiaurę nuo Klaipėdos. Ji sukūrė terasą, ant kurios iškilo 
Palanga, daug kaimų.

Pagal aiškius nuogulų pasikeitimus pamario ir deltos 
pelkėse, pagal smėlio ir molio intarpus į durpes galima išskirti 
4 litorinines transgresijas. Jų kilimą nutraukdavo priešinga 
tendencija - regresijos. Ženkliausios regresijos buvo prieš 

6300 m. - po antrosios. Pasaulinis vandenynas, remiantis R. 
Feirbridžo vandenyno lygio kreive13, 6000-4500 m. kilo 
tolygiau. Du Litorinos jūros maksimumai ties Nemuno delta 
galėjo būti dėl netolygaus nedidelio tektoninio kilimo.

ls Fairbridge R. W. The changinglevel of the Sea //Scientific America, 1960.S. 202.

Atlantinio laikotarpio pradžioje pelkėdara apėmė didžiu
lius pajūrio ir deltos plotus. Kylančios jūros patvanka pavertė 
juos raistais. Dabar dumblo palaidotų litorininių durpių 
galima atrasti gerokai į vakarus nuo jūros kranto: ties Šarku
va, Pervalka, Juodkrante, įpiečiau Klaipėdos. Ypač storas 
durpių sluoksnis (0,2-0,4 m) jūroje aptinkamas tarp Vanagu- 
pės ir Šventosios, tęsiasi pro Papę ligi Liepojos. Vėlesnės 
Litorinos jūros stadijos sapropeliai ir durpės stūkso didžiojoje 
lagūninėje ežervietėje tarp Palangos ir Liepojos.

Dar prieš pirmąją litorininę transgresiją Svencelės, Aukš- 
tumalos ir Rupkalvių pelkėse, taip pat vakariau, dabartinės 
avandeltos ir Vidmarių vietoje, susisklostė 10-30 cm raistinių 
ir plyninių durpių, tuo tarpu pietvakariniame Kuršių marių 
kampe, Brūkio įlankoje ir ties pietrytiniu kampu - Agilos 
pelkėje - susikaupė jau seniau įsikūrusių raistų ir plynraisčių 
visas klodas.

Pajūryje ir Nemuno deltoje matyti dviejų galingų veiksnių 
darbas: jūros lygio svyravimo padariniai ir juos labai komp
likuojančių lokalinių neotektoninių judėjimų, daugiausia 
nevienodo įvairiose vietose grimzdimo padariniai. Vidurinia- 
jame ir vėlyvajame holocene kai kurios dabartinės deltos 
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teritorijos vietos galėjo pakilti daugiau kaip 5 m, o kitos tiek 
pat nusileisti, pvz., Juodkrantės-Nidos estuarija, Nemuno 
žiočių įlanka. Prie Būtingės Litorinos jūros krantas dabar 
iškilo net 10-11 m. Žinotina, kad šie neotektoninių pakitimų 

rezultatai yra suminiai, sudaryti bent 4 epeirogeninių etapų, 
kurių metu kartais net judėjimo kryptis pasikeisdavo.

Per pirmąją Litorinos transgresiją gėlavandenės pratakios 
pajūrio lagūnos virto plačia jūros įlanka tarp Nemuno deltos ir 
bangų ardomų Šarkuvos-Rasytės-Pilkopos ir Preilos salų. Įlanka 
apsėmė ir dalį pelkinių juodalksnynų, kokie dabar likę pamary 
tarp Karklės ir Nemunyno. O sausminiuose miškuose pajūryje ir 
padeltyje sparčiai plito kilnieji lapuočiai, ypač guobos.

Per antrąją Litorinos transgresiją (prieš 6500 m.) daugely 
deltos, nerijos ir pajūrio vietų nusistovėjo eustatinio ir tekto
ninio kilimo pusiausvyra. Kai kurias pajūrio aukštapelkes, 
kaip Svencelę, Briedšilį, nuo jūros patvankos ir potvynių 
tiesioginio poveikio saugojo kopų pylimai. Tačiau ir šių 
pelkių smėlio barjerai nebūtų išsaugoję klodų, jeigu Svence- 
lės-Ventės kranto ruožas, apimantis kelis kristalinio pamato 
blokus, tuo metu nebūtų turėjęs kilimo tendencijos.

Žemapelkės plačiai paplisdavo ir jūros regresijos laikotar
piais. Net marių akvatorijoje (ties Avių kalnu, į pietryčius nuo 
Juodkrantės) aptinkamos bent trys litorininių durpių genera
cijos, persisluoksniuojančios su aleuritu ir dumblu. Manoma, 
kad nuoslūgio laikais pelkės suverždavo prataką ir sąsiaurį 
prie Pervalkos, maždaug prie Žirgų rago, kur galėjo būti 

“gintaro vartai”. Pro juos į Kuršių marias buvo nešamas 
gintaras nuo tolimojo Sembos iškyšulio. Tie durpingi dumb
lai Kuršių mariose galėjo būti geras gintaro nešmenų 
substratas.

Antroji litorininė transgresija sutapo su kilniųjų lapuočių 
paplitimu pajūrio miškuose; nemažai jų buvo ir nerijoje. 
Pietinėje deltos dalyje, o kiek vėliau ir šiaurinėje, stambiosios 
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žemapelkės - juodalksnynų raistai ir viksvinės bei nendrinės 
klampiosios plynės tapo nebepasiekiamos potvynių. Jose 
ėmė įsigalėti kimininės samanos, sparčiai ugdžiusios durpių 
klodą. Taip pelkinė stichija pralenkė jūros kilimą, perėjo į 
oligotrofinę arba aukštapelkinę stadiją.

Iš nerijos gręžinių žiedadulkių diagramų matyti, jog guo
bų, liepų augta tankiai (15-20% viso medyno), o Litorinos 
pabaigoje - ir ąžuolų14. Nemuno pelkyne ir netgi deltos 
pakraščiuose tokio tų laikų kilniųjų lapuočių kiekio nerasta. 
Tai yra vienas iš argumentų, kad nerija ėmė formuotis ne kaip 
smėlinis povandeninis sėklius, arba bara15, o iš didelių more
ninių salų (Rasytės gūbrio) ir turbūt paveldėtų tarpstadijalo 
didkopių stuomenų likučių. Tą nuomonę vis labiau patvirtina 
morfologiniai, litologiniai ir stratigrafiniai duomenys. Di
džiulė praeityje Rasytės moreninė sala, nutįsusi į šiaurę iki 
Pilkopos, egzistavo nerijoje bene visą Litoriną. Smėlio pusty
mas pasmarkėdavo jos nuoslūgių, regresijų metu. Tačiau 
Litorinos jūros bangos senąją Rasytės salą jau anksčiau buvo 
perpjovusios. Kelios nedidelės salos egzistavo pamažu žemė- 
damos, ardomos iš vakarų ir kraudamos vakarų pakrančių 
smėlio kopų pylimus. Viduriniajame holocene nerijos nevien- 
tisumas, krantų vingiuotumas buvo itin ryškūs, nepaisant 
krantą lyginančių procesų ir sąsiaurių užnešimo. Vakarinis 
nerijos krantas, kur jis buvo paveldėtas iš tarpstadijalo ar net 
tarpledynmečio, yra pasistūmėjęs į rytus 3-7 km, tačiau to 
nebuvo su šiaurine nerijos dalimi. Nuo pirmykščio stuomens 
dabartinę neriją skiria buvusios Brūkio lagūnos dumblai, 
sapropelių ruožas ties Pilkopa ir Rasytės aleuritų ruožas.

'4 Kabailienė M. Augalijos raida vėlyvajame ledynmetyje ir poledynmetyje 
Lietuvos ir pietinės Latvijos pajūrio zonoje // Geograf, metraštis. K, 1959. T. 2.
15 Gudelis V. Kuršių nerijos kopos.

Per trečiąją ir ketvirtąją litorinines transgresijas nerija 
atitvėrė tris besijungiančias lagūnas. Neplati šiaurinė lagūna 
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buvo tarp Juodkrantės-Nidos ruožo nerijos ir Ventės gūbrio, 
tada toli nutįsusio į pietvakarius. Sąsiaurių būta ties Bulvikio 
ragu ir ties Žirgų ragu netoli Pervalkos. Vidurinė lagūna - tarp 

to iškyšulio salų ir Liekų rago avandeltos - Karklės ir Įsės 
pratakų. Pietinė lagūna Budumas su jūra jungėsi seniau 
Šarkuvos sąsiauriu, o vėliau - ilgalaikiu Grobšto ar Parnidžio 

sąsiauriu prie Nidos. Jūrai regresuojant senųjų parabolinių 
kopų pylimas buvo stipriai vėjo papildomas smėlio mase, 
apklostomas naujų generacijų kopų. Transgresija paplatinti 
sąsiauriai vėl buvo užstumiami krantinių kopagūbrių. Regre
sijų metu šiaurinės lagūnos krantas nuo Žirgų rago sąsiaurio 

ėjo Priekulės kryptimi, o dabartinė Panerijo gelda iki Smelta- 
lės žiočių buvo visai smėlio nusekinta ir užnešta (VI pav.).

Ir Žirgų rago gintaro vartų, ir Grobšto rago sąsiaurio 

pakrantės buvo apgyventos Nemuno-Narvos kultūros gyven
tojų, vėliau pakeitusių savo neolitinę buitį Pamarių kultūros 
pavyzdžiu. Jie medžiojo, žuvavo ir garino druską iš jūros 
vandens. Parnidžio kopos vakarinėje papėdėje, prie vingiuo
to sąsiaurio, prieš 4000 m. būta neringiškių kaimelio, seniau
sios Nidos, kurį gerai ištyrė R. Rimantienė16. Pamarių kultū
ros nerijos puodžiai, greičiausiai, naudojosi geros kokybės 
Rasytės molynu; XVII-XIX a. jis buvo naudojamas pamario 
bažnyčių plytoms daryti. Daugybė Nemuno-Narvos ir Pama
rių kultūros dirbinių ir gintaro papuošalų XIX a. pabaigoje 
buvo iškelta iš marių dumblo prie Juodkrantės, kai verslovi- 
ninkai A. Bekeris ir A. Stantynas čia kasė gintarą17.

16 Rimantienė R. Nida - senųjų baltų gyvenvietė. V., 1989. P. 175-178: 
Kunskas R. Stratigrafijos ir paleogeografijos pastabos // Ten pat. P. 31-38.
17 Glogau O. Op. cit.

Kad nerija toliau nebejudėjo į rytus, sustojo ties Kuršių 
marių krantu, lėmė jos geologinio pagrindo tektoninė sąran
ga ir prasidėjęs politorininis tektoninis grimzdimas.
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Vėlesnė jūra (prieš 4000-2500 m.) vadinama Limnėjos vardu 
(kaip ir kitos Baltijos pirmtakės jūros, vadinamos tada vyravusių 
moliuskų vardais). Jos vanduo ėmė kilti maždaug prieš 4000- 
3500 m., subborealinio klimatinio periodo viduryje. Tektoninis 
grimzdimas tuo tarpu buvo prasidėjęs kiek anksčiau. Įvairiose 
pamario ir deltos vietose jis buvo skirtingas. Iš pradžių vanduo 
apsėmė gintaringą rytinį marių krantą ties Juodkrante ir atsi-

/ - moreninis ir kelminis (žvyrakalvių) kalvynas; III PA V.
2 - ledmarių apskalauti ledyno pakraščio dariniai;
3 - dugninės morenos banguota lyguma;
4 - senovinės deltos ir smėlynų lyguma;
5 - ledmarių suklostytos lygumos;
6 - moreninių ir smėlinių kalvų mozaika;
7 - aliuvinės (upinės) lygumos ir terasos;
8 - deltos aliuviniai ruožai;
9 - jūros kranto dariniai;
10 - jūros ir vėjo dariniai;
11 - žemapelkės;
12 - aukštapelkės;
13 - slėnių ribos;
14 - abrazinės (bangų ardymo) ir erozinės pakopos;
15 - ledyno pakraščio darinių likučiai;
16 - abraduota moreninė priekrantė;
17 - atsidengęs ledmarių molis;
18 - povandeninės abrazinės terasos ir kranto linijos;
19 - priekrantės duburiai ir geldos;
20 - povandeninės abraduotos moreninės kalvos;
21 - jūros priekrantės smėliai;
22 - senų lagūnų nuogulos;
23 - deltų dariniai;
24 - senovinės dumblėtos deltos;
25 - moreninės kalvotos jūros gilumos;
26 - išlyginti jūros duburiai;
27 - senoviniai slėniai ir pratakos;
28 - tektoninio įlinkio (grabeno) vieta;
29 - ledyno fazinių ir studijinių sustojimų vietos;
30 - patvenktų ledmarių aukštis

24



naujino Klaipėdos sąsiauris. Pietinėje dalyje marios priartėjo 
prie Brūkio pelkyno ties Krantu. Labiausiai grimzdo dabartinės 
Minijos žiotys ir minėta pietvakarinė marių dalis. Nerijos kopy- 
no pustymas liovėsi, susikūrė nerijai būdingas miško dirvožemis 
su geležingu {ploviniu horizontu. Būta kelių kopų pustymo 
atvangų ir dirvožemio generacijų. Ypač ilga pauzė sutapo su 
neolito kaimelių būtimi prie Parnidžio ir Žirgų sąsiaurių.
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Tuo metu marios pasiekė pietinį deltos pelkyną. Į šiaurinį 
pelkyną ties Minijos žiotimis marios įsiveržė giliai, ir Minija, 
palikusi senąsiai žiotis ties Dreverna, vėl tekėjo tiesiai į 
pietus, j Krokų Lanką, tik ežero tada dar nebuvo. Minijos, 
Tenenio, Veiviržo smėlis ir priemolis palaidojo daug žema
pelkių. Piečiau savo žiotis atkėlė Nemuno prataka Rusnė. Iš 
sėklių savo žiotyse ji ėmė formuoti Rusnės salyną, vėliau 
susijungusį j vieną salą. Tada prasidėjo ir Briedšilio, Rupkal- 
vių, Kintų ir ypač Aukštumalos aukštapelkių iškilių stuomenų 
ardymas. Pietvakarinė Aukštumalos dalis įgijo amfiteatro 
pavidalą.

Vėlyvasis holocenas prasidėjo prieš 2500 metų 
klimato atvėsimu ir padrėgnėjimu. Klimatinėje periodizaci
joje tai - subatlantinis periodas, Baltijos jūros laikotarpis18.

M Seibutis A. Nemuno deltos pelkynai ir kai kurie šių plotų raidos ir apsaugos 
klausimai // Nemuno žemupio sutvarkymo klausimai. V., 1961; Gudelis V. 
Lietuvos geografinės aplinkos raida geologinėje praeityje; Kliewe H. Op. cit.

Aukštapelkėse tada sparčiai klostėsi rudųjų kiminų klo
dai, jų plynės pakilo dar apie 2-3 m ir aukščiausi potvyniai jų 
jau nebeperliedavo. Transgresijų patvanka skatino ir greitą 
aukštapelkės pakraščių durpių kaupimąsi, tačiau versdavo 
grįžti eutrofiškesnes, potvynių tręšimą pamėgusias bendri
jas. Patvanka ypač skatino aukštapelkių ir tarpinių pelkių 
žolės liūnsargės bendrijas. Labai retai aukštieji Nemuno 
potvyniai (gal nuo ledų sangrūdų) perliedavo net aukštaply- 
nes. Tada kimininėse durpėse atsirasdavo molio dalelių.

Iškilūs pelkių klodai, išlikę įvairiose deltos dalyse ir pama
ryje, dabar itin naudingi, kai tyrinėjama deltos, marių, nerijos 
ir viso pamario istorija. Tie gamtos metraščiai gręžiami, po to 
mikroskopu analizuojama praeities augalija, žiedadulkės ir 
nustatomas klimatas. Mineralinių sluoksnių padėtis ir for
mos leidžia įvykius detaliau iššifruoti. Visa tai sudaro pa-
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IVPAV.Holoceno (poledynmečio) paleogeografinė 
lentelė ir jūros svyravimo kreivės

leogeografinių tyrimų kompleksą. Nuo gręžimo iki mikroskopa- 
vimo autorius juos atliko 1966-1975 m. ir 1981-1987 m.

Deltos ir pamario aukštapelkių stuomenyse 1,5-2 m aukš
tyje Baltijos transgresijos paliko potvynių abrazijos pakopas, 
net terasas. Drevernos lygumoje, Svencelės ir Tyrų aukšta
pelkių šlaituose aptinkamos marių abrazijos pakopos. Ties 
žema Brūkšvų pieva ir ant Kintų bei Lūžijos pakrantės terasų, 
paliktų Baltijos ledynuotojo ežero, Baltija suklostė naujų 
generacijų pakopas ir pylimus. Ypač plačios daugiasluoksnės 
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Kintų pakrantės terasos, o šiauriau Drevernos dar tebekūpso 
3-4 pakrantės pylimai su užpelkėjusiais tarpais. Kitame, 
pietvakariniame marių kampe, Brūkio pelkyne, dideli žema
pelkių plotai tada atsidūrė po vandeniu. Dabar durpės randa
mos sapropelio ir dumblo pridengtos 3 m gylyje.

Didelių marių užkariavimų būta prie Krokų Lankos ir 
avandeltos, Rusnės žiotyse. Aukšti Rusnės potvyniai palaido
jo po smėlio ir priemolio aliuvio danga didelį žemapelkių 
ruožą - vešlius juodalksnynus abipus upės vagos. Potvyniai 
smėliu užpylė ir Aukštumalos amfiteatrinę papėdę, apardė 
Medžioklės, Rupkalvių ir Briedšilio aukštapelkių kraštus.

Pirmoji Baltijos transgresija vyko tuo laiku, kai miškuose 
labai paplito eglės (prieš 2200-1600 m.), antroji atitiko pušų 
išplitimą ir ypač staigų juodalksnių sumažėjimą pagal žieda
dulkių diagramas (prieš 1200-800 m.). Abi transgresijas 
sukėlė vandenyno svyravimas, tačiau jų poveikio skirtumai 
pamaryje priklausė nuo žemės plutos skirtingų tektoninių 
tendencijų19.

19 Кунскас P. По поводу развития залива Куршю-Марсс, дельты реки 
Нямунас и прибрежных болот// История озер. Вильнюс, 1970. Т. 2; 
Kunskas R. Siaurinio Nemuno deltos pelkyno sandaros ir raidos bruožai // 
Geograf, metraštis. V., 1974. T. 13; Kunskas R. Kuršių marių fizinė geografi
nė apžvalga // Kuršių marios. I7., 1978. T. 1. P. 11-47.

Pirmosios Baltijos transgresijos metu daugiausia grimzdo 
šiaurinė bei pietinė deltos dalis, vidurinė išliko palyginti rami 
ar truputį kilo. Šiek tiek kilo ir nerijos vidurinė bei šiaurinė 
dalis. Buvęs sąsiauris ties Žirgų ragu užsidarė. Kuršių marių 

vandens apykaitą dabar lėmė paplatėjęs Klaipėdos sąsiauris.
Po antrosios Baltijos transgresijos ėmė kilti didesnė dalis 

vidurinės deltos ir visa Kuršių nerija. Palyginti staigų avan
deltos, Rusnės salų ir Krokų Lankos ežero susidarymą kai 
kurie paleogeografai aiškina Nemuno baseino žemdirbystės 
spartėjimu, miškų kirtimu. Bet pagal avandeltos aliuvio ir 
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palaidotų pelkių analizę, taip pat pagal K. Henenbergerio, M. 
K. Radvilos, V. Rozenfeldo, N. Striomkronos, A. J. Nagajevo, 
F. Pleščejevo, F. L. Šrėterio, G. Saryčevo žemėlapius (XVI-XIX 

a.)20 staigiausias deltos persimainymas buvo XVIII a. pradžio
je, o Nemuno baseine žemdirbystė ir visas ūkis tada kaip tik 
buvo nupuolęs (VII pav.).

20 Cervinskas E. Kartografinio vaizdo raida // Kuršių marios. T. 1. P. 93-153.

Kad XVIII a. tūkstantmetės nerijos kopos pajudėjo, užpus- 
tydamos vis naujus žvejų kaimus pamaryje - Karvaičius, 
Kuncus, Pilkopius, Senuosius ir Naujuosius Naglius, Senąją 
Nidą - pagrindine priežastimi teisingai laikomas miško kirti
mas ir deginimas per Septynerių metų karą, Rusijos armijos 
sukelta ūkinė suirutė. Tačiau jau ir prieš karą ekologinė 
pusiausvyra kabojo ant plauko. Tada gruntinis vanduo išlai
kė gana aukštą savo lygio kreivę dėl vientisos miško ekosis
temos. Tai, žinoma, unikali lokalinio kopyno miško savybė, 
galinti išlikti ir nepalankiomis klimato sąlygomis, nes miško 
dirvožemis su amžiais kurta spyglių ir lapų paklote iki 
minimumo sumažina garavimo nuostolius. Po nedidelio tek
toninio pakilimo kopagūbrio šlaitų papėdės tapo dar pažei- 
džiamesnės, perpustomos ir ardomos. Tad reikia tik preteks
to, idant katastrofiškai kristų gruntinis vanduo ir vėjas praar
dytų dirvožemį.

Pasinaudodamas bemiškiu laiku ir sausumu, vėjas seną
sias parabolines kopas daugely vietų apardė, perkirto ragu
vomis, o toliau į rytus supustė slenkančių kopų kalvagūbrį iki 
30-60 m aukščio ir 400-500 m pločio. Jūros pakrantėje 
paplatėjo palvė - jūros vandens veikiamas šlapias beržų ir 
juodalksnių miškas.

Pastaruosius du šimtmečius truko atkakli žmonių kova su 
smėlio stichija, kurios istorijoje tik 1874 metai minimi kaip 
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pradžia pirmo sėkmingo kopų apželdinimo ties Nida. Jam 
vadovavo novatorius J. Kuvertas. Šio amžiaus viduryje daug 

pastangų padėjo miškininkas M. Daujotas. Tos kovos didvyrė 
buvo ir stoiškoji kalninė pušis.

Kuršių marių teritorija dabar aiškiai mažėja, kadangi 
Nemuno avandeltoje po šiaurinės deltos polderių statybos 
labai paspartėjo gurgždu (salų) plėtra į vakarus, Ežios seklu
ma ties Skirvyte auga, Kniaupo įlanka ties Atmata dumblėja.

2. KAI KURIŲ MAŽOSIOS LIETUVOS
APYLINKIŲ KRAŠTOVAIZDŽIŲ BRUOŽAI

Smalininkų ir Viešvilės apylinkė yra jau 
Nemuno žemupio lygumoje, apima didesnę Karšuvos dalį. 
Tai smėlinga senovinė delta, sukurta Nemuno ir dar septynių 
Žemaitijos upių, įtekėjusių į ledmares. Ji plyti 30-40 m lygyje, 

turi retų upelių tinklą, tačiau gruntinis vanduo šiaurinėje 
pusėje yra gan aukštai. Susidarė vidutinių ir stambių pelkių. 
Didžiausia jų - Laukesa (2000 ha) - jau baigiama iškasti. 
Gamtinei kraštovaizdžio reprezentacijai 1991 m. sukurtas 
Viešvilės rezervatas su natūraliausiu upelio slėniu, kopynu ir 
Artosios bei Gličio pelkynu. Yra keli ežerėliai. Apie Eičius ir 
Užbalius plyti nedideli dirbami laukai su priemolingais ir 
gargždingais dirvožemiais. Ištisai šilagiriai su žaliašiliais. Lygu
moje stūkso 3 didoki kopų masyvai, turintys 15-12 m reliatyvų 
aukštį ir unikaliausias 1-1,5 km ilgio pylimines kopas.

Jūros žemupys žemiau Šešuvio žiočių yra platus, 

terasėtas ir pasižymi ne tik plačia vešlia šalpa, bet ir daugybe 
senvagių. Priesmėlinėse terasose yra dirbami laukai, ant 
aukštesniųjų ir pasienyje - gražūs šilai (Nausėdų, Mociškių, 
Kalenu).

Vilkyškių ir Pagėgių apylinkė yra vakarų 
Žemaičių plynaukštės tolimas iškyšulys į pietus, savotiškas 
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Nemuno slėnio skląstis. Apylinkę kūrė ledyno pakraštiniai 
moreniniai dariniai, o šiuos veikė įvairaus aukščio ledmarės. 
Prisidėjo ir pašalo atotirpio bei erozijos raguvos, ką vadiname 
periglacialine skulptūra. Tarp Ropkojų ir Lauksargių būta 
aukštų 40 m ledmarių sąsiaurio (Rambynas su Vilkyškiais ir 
Lumpėnais tada buvo saloje). Kadangi pirminis moreninis 
reljefas liko giliai po smėliu ir priesmėliu, spėtina, kad 40 m 
aukščio ledmarės užtruko ne mažiau kaip šimtmetį. Vilkyškių 
ir Pagėgių gūbriams būdingas priesmėlingas moreninis relje
fas, išraižytas raguvų. Dalis raguvų net molio ir priesmėlio 
užklostytos kaip ir Įsruties senslėnyje. Toje apylinkėje geri 
laukai, bet smėlingesnėse vietose išliko žaliašiliai. Šereitlau- 
kio miškas su Rambynu tapo landšaftiniu draustiniu. Pagėgių 
rytiniame pakraštyje liko gabalas įvairių rūšių plačialapių 
medžių miško.

Vakarų Žemaičių lygumos apylinkės. 
Tarp Danės slėnio prie Tauralaukio ir Minijos slėnio, netoli 
Priekulės, matomas 20-30 m moreninis kalvagūbris. Jo 
žemesnioji dalis apklota šilų smėlių. Šiaurinę gūbrio dalį 
perkerta vaizdingas Smiltelės slėnis, o dar šiauriau - Danės 
intakas Ringelis. Šiaurinė gūbrio dalis yra priemolinė ir 

banguota, pietinė - priesmėlinė, smulkiai ir lėkštai kalvota, 
kur kalvutės lyg salos lygumoje.

Gargždų ir Dovilų apylinkės ašis yra Minijos slėnis, turintis 
vaizdingą plačią šalpą ir viršsalpinę terasą, abi priesmėlin
gas. Pietinė apylinkės dalis jau moreninė lyguma, tik nedaug 
tepridengta smėlio. Šiaip didesnė lygumos dalis yra ledmarių 
perklostyta ir abraduota, yra senovinės deltos žvirgždų, 
pelkėtų įlomių, net stambokos Krakių ir Dauparų pelkės. 
Apskritai moreninę lygumą čia smarkiai aranžavo ledmarių 
krantai ir slėniai.

Įpiečiau plyti nuolaidi į vakarus Grobštų ir Katyčių 20-40 m 
aukščio moreninė lyguma, paveikta 40 m ledmarių. Minijos
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◄— tūkstančiai metų

Juros kilimo ir kranto grimzdimo sąveika VPAV.

intakai Agluona, Aisė, Ašva ir Šustis ją labai išgraviravo. Prie 
Degučių ir Katyčių, senosios Šyšos įtekėjimo į ledmares, liko 
plokščios priesmėlėtos deltinės lygumos įlinkis. Ta nuolai- 
džioji lyguma plačiai apaugusi žaliašiliais, eglingais pušy
nais, kuriuose Ašvos pasienyje apie Grynaičius mirguoja 
galybė mažyčių ežerėlių. Tarp Medsėdžių ir Aisėnų yra 
pelkingų miškų. Ties Šiupariais geologai aptiko stamboką 
giluminę struktūrą, turtingą naftos.

Kur toji lyguma ties Saugomis ir Juknaičiais nusileidžia į 
vakarus iki 15-20 m, jau vyrauja ištisa priesmėlinė plokščia 
lyguma, išlyginta 16-20 m ledmarių. Priesmėlis ir molingas 
smėlis bei aleuritas leidžia kurtis gana derliems dirvože
miams, todėl nuo seno čia geri ūkiai, laukai rūpestingai 
melioruoti, sukultūrinti, su 300 m. senumo grioviais.

Šilų smėliuose, jau tos lygumos pakraštyje, Vilkamedžių, 

Norkaičių, Rudinu ir Juknaičių miškuose matosi gražių, nors 
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neaukštų, kopų. Prie Juknaičių prasikala ir vienišų moreninių 
kalvų (32 m).

Žemiau Šernų Minijos viršsalpinės terasos panyra po 
šalpa. Tai žymi Nemuno deltos šiaurinį pakraštį, marių 
poveikį slėnyje.

Jūros pakrantė tarp Klaipėdos ir Palangos yra 
trejopa. Klaipėdos-Girulių ir Karklininkų-Palangos ruožuose 
smėlėtas ir kiek žvirgždingas paplūdimys atsiremia į 100-200 
m pločio pakrantės kopų sambūrį, kai kur kopagūbrį, paky
lantį iki 4-7 m. Už kopyno į rytus eina 5-8 m aukščio terasinė 
lyguma, susikūrusi Litorinos jūros metu. Tarp terasos ir 
kopyno, arčiau Klaipėdos, yra šlapiamiškis, vadinamoji pal- 
vė, kiek besiskirianti nuo nerijiškės. Netoli Klaipėdos, ties 
Melnrage, tarp visai jaunų kopų ir palvės, eina dar pusantro 
šimto metų senumo žema (2-3 m) smėlinė terasa, atsiradusi 
tada, kai bangos užnešė prieuosčio pakrantę vos tik šiaurinis 
Klaipėdos molas į jūrą buvo smarkiau pailgintas. Litorininė 
terasa susilieja su Baltijos ledynuotojo ežero 9-12 m terasa, 
kuri prie Klaipėdos yra gana siaura, pakibusi ant Klaipėdos 
moreninio gūbrio, apklostyto nestora smėlio danga, tačiau 
tarpais iškylančio net 28 m.

Už Girulių miško gūbrys išeina prie pat jūros; jo viena kalva, 
seniai jūros ardoma, vadinama Olando Kepure. Ties šiuo 
klifu ir toliau į šiaurę paplūdimys gargždingas, o jūroje apstu 
riedulių, net “puntukų”. Gražiausioji terasėta ir sudėtingos 
struktūros Klaipėdos gūbrio dalis, ties Giruliais apaugusi 
mišriu mišku, yra paskelbta Girulių botaniniu draustiniu.

Palangos linkui gūbrys žemėja ir nutolsta nuo jūros. Ant 
jos stovi Kopūstų, Girkalių, Vilimiškės kaimai. Karklininkai 
stovi dar ant smėliu perklotos morenos. Ties Olando Kepure 
gūbrys atskiria nuo jūros terasų įdomų trikampį Kalotės ežerą 
(51 ha), kuris kadaise galėjo būti ir lagūna. Palangos linkui 
pagūbrinė litorininė terasa liko tik 5-7 m aukštyje už pakran
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tės kopų, siekiančių 5-14 m aukštį. 1-1,5 km plyti toji terasa, 
o palvė įsiterpė tarp jos ir pagūbry stūksančios ledežerio 8-10 
m terasos. Čia palvė jau melioruota ir paversta pievomis. 
Dabar ji driekiasi 4-6 m aukščiau jūros. Netoli Šaipių ji labai 

priartėja prie jūros. Ten 6,8 m aukštyje nuo jūros lygio dar 
išliko 5 ha ploto Plazių lagūninis ežerėlis. Ties Nemirseta ir 
Anaičiais liko tik menki kitos lagūnos ežero likučiai. Visai 
nusausinta panaši Brūkšvų ežervietė (neolito laikų ežero 
likučiai) dar žinoma ties Palanga. Tarp Palangos ir Švento

sios vėl tęsiasi lagūnos ir palvės perskirtos Litorinos jūros 
terasos lyguma, rytuose atsiremianti į impozantiškesnę žvy
ringą, gargždingą Baltijos ledyninio ežero pakopą. Jąja nuo 
žilos senovės eina pajūrio kelias Klaipėda-Palanga-Liepoja.

Deltos hidrologiniai savitumai. Nemuno 
delta ir pamarys pasižymi jau tiesioginiu klimatiniu ir hidro
loginiu jūros bei marių poveikiu. Upės, išskyrus Nemuno 
deltą, nėra tranzitinės. Šiaurinių ir pietinių marių intakų 
(Danės, Smeltalės, Nemunyno, Deimenos, Krantbėgio ir dau
gelio kitų) baseinai daugiausia yra moreninėje prieledyninių 
marių silpnai apskalautoje lygumoje, o rytinių - deltos žemu
moje. Tai tranzitinės Nemuno šakos - Rusnė (Atmata, Pakal
nė, Vorusnė, Skirvytė), Gilija, Minijos žemupys, atkirsti inta
kai, vadinamieji žiogiai - Karklė (Razlivas), Lūja (Rybnaja), 
Grybe (Promyslovaja) ir Nemunyno intakai - Šalteikė ir 

Lauknė.
Pagrindinė deltos atšaka - Rusnė - 150-300 m pločio, 

vidutiniškai vingiuota. 13 km nuo žiočių ji susiskaido į 
Atmatą ir Skirvytę, kurių atskirtos aliuvinės salos vadinamos 
avandelta, arba priešakine delta. Pagrindinėmis Nemuno 
žiotimis laikomos Atmatos žiotys, tačiau didžiausiais pavasa
rio (kartu ir metiniais) debitais pasižymi Skirvytė. Atmata už 
Rusnę yra siauresnė (150 m). Netoli žiočių į ją įteka Minija, 
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kuri prieš du šimtmečius įsiliejo tiesiog į marias. Skirvytė 
žiotyse nusekusi, ir ten formuojasi naujos salos - gurgždai.

Gilijoje, 60-70 m pločio Nemuno atšakoje, kuri nuolat 
gilinama laivybai, yra bene 15 smėlio seklumų. Jos žemupys 
su senaisiais Zekenburgo (Primorsko) ir Frydricho (Polesko) 
kanalais, sujungusiais ją su Nemunyno upynu, sudaro hidro
grafinį konglomeratą. Didžiulį savitą poveikį hidrologiniam 
režimui daro polderių sistema, apėmusi visą pietinę deltos 
lygumą, išskyrus pamario raistų ruožą ir dalį dešiniakrantės 
Rusnės lygumos. Per potvynius sąnašų atkirsti žiogiai esti 
savotiškos pralaidos. Šilutės apylinkėje aukštesnių potvynių 
pralaida būna žemapelkių ruožas, einantis dešiniuoju Rus
nės krantu pro Šakūnėlius, Paleičius, Sausgalvius, Žalgirius, 
Šilutę, Šyšgirius.

Kuršių marių lygio ir Priegliaus nuotėkio balansuotoja yra 
Deimena (40-70 m pločio).

Nemune pavasario potvynių būna viena arba dvi bangos, 
kurios žemutinėje deltoje, pamaryje pažemėja. Žiotyse pot
vynis paprastai esti perpus mažesnis negu ties Tilže. Avandel- 
toje jį dar suniveliuoja marių potvyniai, siekiantys iki 40 cm. 
Kai pavasarį ledai užkemša Atmatą ir Skirvytę, vanduo 
avandeltoje pakyla iki 350 cm ir daugiau, tvindo aplinkinius 
kaimus, Rusnės miestą.

Deltai būdingi ne tik pavasario potvyniai, bet ir patvankos, 
sukeltos vakarinių vėjų.

Ciklonų poveikis didėja, baigiantis vasarai ir rudenį, pe
riodiškai pasireiškia ir žiemą. Su vakarų vėjais susijusios 
patvankos ir rytiniame pakraštyje. Nuoslūgius sukeliantys 
rytų vėjai pučia rečiau, pavasarį, ir jų poveikį dažnai kompen
suoja upės potvyniai. Rudenį ir žiemą patvankų būna kelio
lika. Nemuno žiotyse jų aukštis ne didesnis kaip 0,5 m, tačiau 
Deimenos žiotyse jos siekia 1,5 m, nes tada čia suplūsta 
vandenys ir iš Priegliaus žiočių.
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Per potvynį Nemuno žemupiu plaukia 200-300 kg/s vien 
drumzlių. Smalininkų hidrometriniame pjūvyje vidutinis me
tinis kietasis nuotėkis yra 35 g/m3, o pavasarinis - daugiau 
kaip 50 g/m3. Kietasis debitas ypač padidėja per didelius 
potvynius. Skirvyte praplaukia apie 70-80% Nemuno nešme
nų, o Atmata - apie 20-30%.

21 Basalykas A. Min. veik. T. 2. P. 53-125.

Kol dešinysis Rusnės krantas dar buvo nesaugomas polde- 
rių, stambieji potvynių nešmenys gulė tik 50-200 m pločio 
pakrantės ruože, kur srovės greitis ima lėtėti. Aleurito ir 
molio dalelės keliavo jau į atokesnes ir žemesnes pievas, 
buvusias žemapelkes. Smėlio akumuliacija didžiausia avan- 
deltos vakarinėje dalyje arba pačiose žiotyse. Didelis dabar
tinės deltos hidrografijos mobilumas - hidrologinio režimo 
kaitos ir baseino erozijos procesų padarinys. Įrengus polde- 
rius dešiniajame Rusnės ir Atmatos krante, sąnašavimas 
gerokai padidėjo ir mariose. Kuriasi nauji gurgždai. Galimas 
daiktas, kad po kelių dešimtmečių susidarys priežiotinė 
lagūna, atitverta padidėjusios Ežios seklumos ir Ventės rago.

Nemuno delta, arba rytinis pamarys - labai 
nevienalytis fizinis geografinis rajonas. Šiaurinį ir pietinį 
parajonį, arba dešiniakrantę ir kairiakrantę deltą, atskiria 
Rusnės ir Skirvytės atšakos. A.Basalykas čia išskyrė 7 mikro
rajonus, kuriuos vadinsime apylinkėmis21.

Dešiniakrantė aukštutinė delta sudaro Plaškių apylinkę - 
platėjantį paupio ruožą tarp Rambyno ir Gegės upės. Tai 
pereinamoji juosta tarp Nemuno žemupio salpos (jos liko tik 
ruožai) ir deltos. Už pavaginio smėlingo slėnio ruožo, dažnai 
atitverto pylimų, plyti priesmėlinga lyguma su žiogiais (sen
vagių likučiais), vietomis rumbėta, šiltuoju metų laiku vešliai 
želiančiais daugiamečiais žolynais. Šis slėnio ruožas labai 
senas. Čia kai kur aptinkamas daugiau kaip 25 m storio 
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aliuvio sluoksnis, vėlesnėje deltoje -10-15 m. Ši slėnio dalis 

sutampa su tektoninio aktyvumo linija, tad kai kuriais holo
ceno etapais svarbiausios pratakos čia gerokai keisdavo 
vietą.

Kairiajame Rusnės krante plyti didžiulė trikampio formos 
vidurinė delta, arba Gilijos aliuvinė lyguma. Viršutinė bei 
rytinė jos dalis daug kuo panaši j Plaškių lygumą, tik čia, kaip 
ir visoje Gilijos lygumoje, jau daugiau kaip du šimtmečius dėl 
polderinių dambų negali kauptis aliuvis. Tos lygumos lau
kuose, pievose ir ganyklose dabar dirvožemis velėnėja, o 
sodintuose miškuose - velėnėja bei jaurėja. Gilijos lygumą 
suformavo Gilija su kairiosiomis atšakomis - Tove (Tovarna- 
ja), Lūja (Rybnaja), Karkle (Razlivu) ir Akmene (Dalnaja), 
taip pat Nemunyno intakai - Šalteikė, Laukna, Timbra.

Gilijos lyguma skiria dvi svarbias deltos apylinkes: šiauri
nę deltą, arba Šilutės lygumą, nuo pietinio pelkyno, arba 

Nemunyno lygumos.
Šilutės aliuvinė lyguma pelkėta; tarpais iškyla šilų smėlių 

kauburiai ir aukštapelkės. Vakarinė lygumos dalis dėl inten
syvių potvynių ir marių patvankos vėlyvojo holoceno pra
džioje buvo virtusi kone ištisa žemapelke, išskyrus neapse- 
miamus aukštapelkių stuomenis ir aktyvios aliuvio akumu
liacijos pavaginius ruožus. Vėlyvojo holoceno marių trans
gresijos ir intensyvios žemdirbystės periodais pagausėję Ne
muno nešmenys aliuviu apdengė didelius žemapelkių plotus. 
Natūralios išliko Medžioklės, Berštų, Briedšilio aukštapelkės. 
Apsausintos žemapelkės kultivuojamos, o Aukštumalos, Rup- 
kalvių, Kintų, Galsdonų, Naujapievių ir Leitgirių aukštapel
kės dėl ūkinės veiklos beveik išnyko. Pamario dalyje dabar 
sukurta polderių sistema.

Nemuno deltos aukštapelkių pakraščiai XIX a. pabaigoje 
imta apgyvendinti naujakuriais, buvusiais bežemiais. 8-aja-
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Nemuno deltos kaita holocene:
A - Joldijos jūros laiku;
B - Litorinos jūros laiku;
C - Limnėjos jūros laiku;
D - ankstyvosios Baltijos jūros laiku VIPAV.
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Nemuno deltos kaita istoriniais laikais pagal žemėlapius:
A-K. Henenbergėrio, 1584 m.;
B. - M.K. Radvilos, 1613 m.;
C -A. J. Nagajevo, 1757 m.;
D-S. Saryčevo, 1808 m. VII PA V.
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me dešimtmetyje po Bismarko reformų buvo išdalyti Me
džioklės, Rupkalvių ir Aukštumalos pelkių šlaitai, pašlaitės. 
Per kelerius metus varguoliai iškirto raistus, iki kelių vande
nyje stovėdami prikasė griovių, samaninę durpę vertė dirvo
žemiu. Dar po kelerių metų sulaukdavo gero bulvių, kitokių 
šakniavaisių derliaus. Vadinamosios Bismarko kolonijos ta
po švarutėlių bulvių tiekėjomis miestams. Sunki naujakurių 
buitis aprašyta šilutiškio rašytojo H.Zudermano apsakymuo
se. Pelkių kolonistų ainiai dar tebegyvena Rupkalvių, Aukš- 
tumalų, Vabalų kaimuose22.

" Seibutis A. M in. veik.

Labai panašūs deltos elementai sudaro Nemunyno apylin
kę. Ten plačiuose žemapelkynuose taip pat susidarė didelės 
aukštapelkės: Didysis Raistas, Plikoji pelkė, Agila ir kitos. Dėl 
pratakų, anksti atsitraukusių j šiaurinę ar vidurinę deltą, šio 
pelkyno žemapelkėse nesiklostė vėlyvasis aliuvis. Nemunyno 
lygumos paupiuose plyti polderiai ar jų likučiai.

Rytiniame pamaryje, nuo Skirvytės ligi Nemunyno, 5-12 
km juosta driekiasi raistai. Dauguma jų išliko natūralūs. Juos 
semia marių ir upių potvyniai. Po juodalksnynais su ryškiai 
eutrofiniu raisto žolynu slūgso 0,5-2 m storio vientisas durpių 
klodas, dažnai molingas, priesmėlingas. Giliau durpės iš 
pradžių sluoksniuojasi su aliuviu, o paskui aliuvis ima vyrau
ti. Tiktai šiaurinėje apylinkės dalyje, apie Karklės žiotis, 4-9 
m gylyje aptinkami raistinių, kartais smėlingų, durpių sluoks
niai. Tai viduriniojo holoceno pelkėdaros klodas, susidaręs 
tada, kai pagrindinės pratakos dar sroveno per pietinę bei 
vidurinę deltos dalį. Dabar pamario raistų lygumą kerta 
Nemunyno, Gilijos, Tovės pratakos bei Grybės, Lūjos, Karklės 
ir Akmenės žiogiai.

Jauniausia Nemuno deltos apylinkė yra aktyvioji, tolydžio 
besikeičianti, akumuliuojama, vietomis potvynių eroduoja- 
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ma avandelta. Ją riboja Skirvytė ir Atmata, kerta smulkesnės 
pratakos (Vorusnė, Pakalnė, Rusnaitė, Skatulė), daugybė 
žiogių. Periodiškai didėjantys gurgždai ties Atmatos ir Skir
vytės žiotimis ilgainiui jungiasi į didesnes salas, šliejasi prie 
bendro avandeltos masyvo. Plokščia 0,5-1 m aukščio lyguma 
susidarė transgresijų laikotarpiu buvusioje marių įlankoje. 
Prakasose matyti gana marga jos sandara: susigulėjusio 
aliuvinio priemolio bei priesmėlio sluoksniai kaitaliojasi su 
šviesiais maksimalių potvynių ir ramybės periodų 5-15 cm 
molingų durpių sluoksneliais.

Į Nemuno deltą ir marias iš šiaurryčių įsiterpia siauras 
moreninis gūbrys. Ties Šventvakariais, netoli Priekulės, jį 

skrodžia Minijos senslėnis. Gūbrio Kintų-Ventės ruožas tep- 
rašoka 10 m aukštį, nes ledyninių ežerų yra gerokai abraduo- 
tas. Priekulės-Klaipėdos ruožas paplatėja ir pakyla nuo 15 iki 
35 m. Apskritai gūbrio reljefas stambiai banguotas. Apylinkė 
tankiai gyvenama, žemdirbystė intensyvi.

Vakariniu gūbrio pakraščiu pamaryje tęsiasi siaura smė
linga Drevernos lyguma. Geomorfologiškai ji trinarė ir stra- 
tigrafiškai - daugianarė. Plačioje lygumos vietoje, ties Drever- 
na, yra marių performuotas Minijos deltos likutis, abipus jo 
- terasa, kurią pradėjo formuoti ledyninis ežeras ir baigė 
Baltijos jūros transgresijos vėlyvajame holocene. Paminėtina 
stambi Svencelės aukštapelkė, tarpinio tipo Tyrų pelkė. Tarp 
jų plyti Brūkšvų Pievų ir Serpijaus žemapelkės. Brūkšvų 
Pievos dabar sukultūrintos. Pakrante tęsiasi keletas (3-4) 
žemėjančių pylimų.

Dar XIX a. senasis Minijos žemupys ties Dreverna, platus 
ir pavasarį Minijos potvynių pralaužiamas, buvo naudojamas 
kaip navigacijos ir prekybos mazgas. Ties Šventvakariais, 

Gropiškiais ir Mieželiais buvo labai kuklių statinių, bet ilgų 
prieplaukų Strikio uostas. Taip vadinosi ir Senminijos žiogio
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VIII PAV.A - Pustomos kopos nerijoje, 
netoli Juodkrantės

atšaka. Nemunu ir Minija atplaukdavo vytinės su ūkio pro
duktais, pramonės prekėmis, iš marių - žvejų barkasai ir 
kūrenai su žuvimis. O nuo Priekulės atidardėdavo daugybė 
ūkininkų vežimų su ūkio prekėmis. Strikio mugės buvo 
patogus laukininkų, žvejų ir prekeivių kontaktas, aplenkiant 
Klaipėdos municipalinę ir komercinę kontrolę, mielai palai
komas lietuvininkų. Anot senų šišoniškių, ir žuvis, ir duona 
Strikyje buvo pigesnė negu Klaipėdoje. Buvo ir gamtinė 
Strikio atsiradimo priežastis: siaučiant vėjams, ypač rudenį, 
daugelis pirklių savo upinėmis vytinėmis nesiryždavo lenkti 
tūžmingojo Ventės rago. Verčiau sukdavo iš Atmatos į Miniją 
ir kildavo iki Šventvakarių ir Strikio. Vokiečių istorikai aiški
na, kad dėl šios priežasties pradėtas kasti Klaipėdos kanalas, 
pavadintas karaliaus Vilhelmo vardu, ėjęs nuo Lankupių iki 
Smeltalės žiočių (1863-1873). Gana sparčiai jį baigė kasti 
1871 m. karo belaisviai prancūzai. Tada Strikis nebuvo 
išsaugotas, gal ir specialiai užverstas. O pirkliai Klaipėdą 
patogiai pasiekdavo kanalu. Strikio prekyvietė išsiskaidė. Jo 
istoriją vokiečių literatūra, atrodo, stengėsi nutylėti (Unord
nung! Netvarka!).

N e r i j a. Didžioji smėlio nerija, ribojanti marias nuo jūros, 
susideda iš penkių genezinių dalių.
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В - kopos, užslenkančios ant pievų prie Rasytės 
(XIX amžiaus pradžios piešiniai)

Šiaurinis, Smiltynės-Juodkrantės ruožas yra vienas se

niausių nerijoje, susidaręs buvo jau senajame holocene. 
Klaipėdos sąsiauris susiformavo vėlyvajame holocene dėl 
intensyvesnio tektoninio grimzdimo ties šiaurine marių dali
mi ir Danės žiotimis. Šiaurinis nerijos kopynas mažai susis

kaidęs, pakilęs iki 20-30 m aukščio. Skersiniame profilyje 
ryškėja jūros paplūdimio, prieškopių, palvės (drėgnoko miš
ko), didžiųjų kopų ir neplačios marių pakrantės apyrubės. 
Apie Juodkrantę liko seniausiųjų parabolinių kopų ruožas.

Daug sudėtingesnis antrasis nerijos ruožas - tarp Juodk
rantės ir Pilkopos. Čia morfologiniu ir struktūriniu atžvilgiu 
išskiriamos trejopos atkarpos: senųjų parabolinių kopų (ties 
Nida), vėlyvųjų generacijų aukštų kopynų su pavienėmis 
kopomis per 50 m aukščio (tarp Juodkrantės ir Pilkopos) ir 
kopyno žemesnių vietų - smėlėtų lygumų, buvusių Nemuno 
pratakų bei sąsiaurių vietoje (Žirgų, Bulvikio, Grobšto ragai). 

Morenos sluoksnis tame ruože slūgso 25-35 m gylyje.
Trečiojo, Pilkopos-Rasytės ruožo moreninis pagrindas 

slūgso negiliai. Čia nerija beveik sutampa su moreninio 

gūbrio dalimi, kurioje holoceno metu vyko didesnis reliaty
vus tektoninis kilimas. Prie Rasytės yra smėliu neapneštų 
moreninio priemolio laukų, du lagūniniai ežerai, kurių vieto- 
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je Litorinos jūros pradžioje buvo marių įlankos. Ties Kuncų 
ragu, įpiečiau Rasytės, baigiasi nuo Smiltynės einanti plačioji 
nerijos dalis.

Siaurosios, 0,5-1,5 km pločio pietinės nerijos dalies tarp 
Rasytės ir Šarkuvos pamatą sudaro ežeriniai moliai, aleuritai 
ir dumblai, netoli Šarkuvos - pietinės Nemuno pratakos 
smėliai. Atkarpoje tarp Šarkuvos ir Kranto nerija pažemėja. 
Viename iš Sembos pusiasalio atragių netoli paviršiaus slūg
so moreniniai priemoliai. Didesnių kopų tėra šiaurinėje at
karpos dalyje, arčiau Šarkuvos. Ši nerijos dalis apaugusi 
mišriuoju bei lapuočių mišku. Netoli Kranto, ties Brūkio 
įlanka, dėl didoko tektoninio grimzdimo nerijos marių kran
tas supelkėjęs.

Sembos pusiasalio tęsinio - Nadruvos plynaukštės - šiau
rinė dalis pamažu leidžiasi į marias. Pietuose ji atsiremia į 
įvairaus pločio moreninį gūbrį - du ledyno kraštinių darinių 
puslankius, susidariusius paskutinėmis Vidurio Lietuvos sta
dijos fazėmis. Moreninės plynaukštės pamario dalį gerokai 
apskalavo ledyniniai ežerai bei ledmarės. Pietrytiniame pa
maryje, ties Deimenos žiotimis iki Pustų rago, matyti silpnai 
suterasintas, tarpais smėliu bei priesmėliu padengtas ruožas 
- senojo holoceno ledyninių ežerų krantas. Beje, tie dariniai 
baigia pasinerti į marias, nes ši dalis vėlyvajame holocene 
sparčiai grimzdo. Užtat pati pakrantė, ypač įlankos ir upelių 
žiotys, čia yra supelkėjusios. Deimenos senslėnis užpildytas 
durpių (8-9 m storio - ties senvagėmis, 4-5 m - ties terasomis).

Vidurinė pietinio kranto dalis prie Pustų rago ir toliau į 
vakarus iki Brūkio įlankos mažiau supelkėjusi. Pakrantėse 
gausu riedulių bei gargždo. Krantas čia pakilęs iki 5-8 m.

Brūkio įlankos krantai su Krantbėgio upelio žiotimis taip 
pat pelkėti, su “griūvančiu juodalksnynu”. Marios čia smar
kiai braunasi į sausumą.
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Jūratė
Balevičienė

FLORA IR AUGALIJA

Kuršių krašto floros ir augalijos tyrimai pradėti gana 
seniai (XIX a. - XX a. pradž.). Pirmieji literatūriniai šaltiniai 
- tai floristinis Abromeito (1898-1940) sąvadas, C. Weberio 
Aukštumalos pelkės monografija (1902). Pajūrio smėlynų 
augaliją tyrė A. Kisinas (1936), Kuršių nerijos augaliją - K. 
Paulis (1953), R. Bandžiulienė (1977). Daug čia pasidarbavo 
P. Snarskis (1939), vien Klaipėdos apylinkėse ir Nemuno 
žemupyje surinkęs ir aprašęs 12 rasakilos (Alchemilld) 
genties rūšių, taip pat tyręs pelkinio mėlito pievų paplitimą 
(1942). Vėliau buvo organizuota kompleksinė ekspedicija 
Nemuno žemupio pievoms tirti, kurioje M.Natkevičaitė-Iva- 
nauskienė ir A.Bagdonaitė (1955) ištyrė pievų florą ir auga
liją. Minijos slėnio florą ir augaliją aprašė J.Strazdaitė (1968).

Ankstesnių botaninių tyrimų medžiagą apibendrino ir 
papildė botanikai J.Balevičienė, R.Bandžiulienė, R.Jankevi- 
čienė, Ž.Lazdauskaitė, A.Lekavičius, E.Purvinas, A.Tučienė, 

1976 m. organizuojant 13-ąją Pabaltijos botanikų konferen
ciją- ekspediciją, skirtą Kuršių nerijos ir Nemuno deltos florai 
ir augalijai (“Fitogeografinė, floristinė ir geobotaninė Pajūrio 
augalijos charakteristika”. 1976).

FLORA

Didelė rūšinė floros įvairovė susijusi su šiam gamtiniam 
rajonui būdinga biotopų įvairove. Čia auga daugiau kaip 

pusė savaiminių Lietuvos floros rūšių: inventorizuota apie 
900 savaiminių ir 200 svetimžemių (užneštinių) (Z.Gudžins- 
ko duomenimis, Neringoje jų auga 95) rūšių. Auga daug 
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samanų ir kerpių rūšių. Vien tik Kuršių nerijoje (Bandžiulie- 
nė, 1976) užregistruotos augančios 725 rūšys (iš jų 45 
samanų, 48 - kerpių rūšys). Daug introdukuotų ir kultūrinių 
augalų rūšių (46).

Didžiausios šeimos, turinčios iki 40 rūšių, yra šios: astri- 
niai (Asteraceae), varpiniai (Poaceae), viksviniai (Cyperaceae), 
ankštiniai (Fabaceae), gvazdikiniai (Caryophyllaceae), erškė- 
tiniai (Rosaceae). Ypač gausu viksvinių šeimos rūšių Šilutės 
rajono augalijoje.

Fitogeografiniu požiūriu floroje vyrauja okeaninės, tem- 
peratinės-submeridionalinės, europinės rūšys. Baltijos pajū
rio smėlynuose auga ir bendrijas ar grynus sąžalynus sudaro 
smiltyninė viksva (Carex arenaria), ankstyvoji smilgenė (Aira 
praecox), kopinis eraičinas (Festucasabulosa), pajūrinis erai- 
činas (Festuca arenaria), pajūrinė stoklė (Cakile baltica), 
baltijinė linažolė (Linaria loeselii), pajūrinis pelėžirnis (Lat- 
hyrus maritimus). Rytinę arealo ribą pasiekia Nemuno žemu
pio pievose auganti pievinė poavižė (Helictotrichon praten- 
se), aukštapelkėse - kupstinė kūlingė (Baeothryon caespito- 
sum), smėlynuose - kopinis eraičinas (Festuca sabulosa).

Nemuno pakrantėmis bei šlaitais į žemupį atkeliavo ir 
kontinentinės smėlynų rūšys: plikažiedis drugialaiškis (Co- 
rispermum intermedium), stačioji guboja (Gypsophila fasti- 
giata), totorinė naktižiedė (Silene tatarica), vėjalandė šilagė
lė (Pulsatilla patens), lankinė pūstabriaunė (Cenolophium 
denudatum). Vien pamario pievose išliko druskamėgės rūšys: 
trispalvis astras (Aster tripolium). Ties Klaipėda, Dreverna, 
Kintais - pajūrinė pienažolė (Glaux maritima), pajūrinė 
narytžolė (Triglochin maritimum), druskinis vikšris (Juncus 
gerardii). Tik vakarinės dalies pelkėse auga ir sudaro bend
rijas pajūrinis sotvaras (Myrica gale), kupstinė kūlingė (Baeoth- 
ryon caespitosum), o pievose - pievinė poavižė (Helictotri
chon pratense).
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Labai sudėtinga miškų flora: vakarinės dalies miškuose 
susiduria šiaurinės spygliuočių ir pietinės nemoralinės svitos 
lapuočių rūšys. Čia auga skroblas (Carpinus betulus'), kamš- 
tinis skirpstas (Ulmus suberosus), žolių dangoje (Rambyno 
miške) - kvapusis lipikas (Galium odoratum), miškinis lipikas 
(Galium schultesii), į medžius kopia vienintelė Lietuvos liana 
gebenė lipike (Hedera helix). Nemoraliniuose pušynuose 
pasitaiko retų ar apyrečių rūšių: paprastoji šertvė (Polypo- 
dium vulgare), prūsinis begalis (Laserpitium prutenicum), 
siauralapė plautė (Pulmonaria angustifolia), miškinė žiome- 
nė (Dracocephalum ruyschiana), didžiažiedė rusmenė (Digi
talis grandiflora) ir kt.

Jūros artumas, okeaninis klimatas sąlygoja daugelio pie
čiau Lietuvos paplitusių introdukuotų rūšių natūralizavimą- 
si. Daug jų auga Kuršių nerijoje, Norkaičių, Begėdžių draus
tiniuose. Tai bukas (Fagus sylvatica), raudonasis ąžuolas 
(Quercus rubra), melsvoji pocūgė (Pseudotsuga glauca), var
potoji medleva (Amelanchier spicata), naminė slyva (Prunus 
serotina), paprastasis ligustras (Ligustrum vulgaris) ir kt.

Didelį poveikį floros užteršimui turi Klaipėdos tarptauti
nis uostas ir jūros perkėla. Z.Gudžinsko duomenimis, Klaipė
dos apylinkėse auga 65 svetimžemės rūšys (Diplotaxis mura- 
lis, Lepidium densiflorum, Sisymbrium altissimum, S. loeselii, 
Onopordon acanthium ir kt.).

Net 73 šiame regione augančios rūšys Lietuvoje yra saugo
mos, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą (1992). Pagal 
apsaugos reikalingumą ir saugojimo būdus jos grupuojamos 
į šias kategorijas: I kategorija - nykstančios rūšys - 25; II 
kategorija - sparčiai nykstančios rūšys - 26; III kategorija - 
retos rūšys -19; IV kategorija - nepakankamai ištirto papliti
mo rūšys - 3. Pateikiame rečiausių, augančių tik Kuršių 
žemėse, rūšių sąrašą (I lentelė):
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I lentelė
Rūšys, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą

Eil. Rūšies Katego- Radimvietės Augimvietė 
Nr. pavadinimas rija

1 2 3 4 5

1. Cerastium IV Neringa Smiltpievės
brachypetalum

2. Myrica gale L. I Tyrai, Svencelė Pelkės
3. Montia III Giruliai Žemapelkės

fontaną L.
4. Vida II Klaipėda, Smiltpievės

lathyroides L. Neringa, Giruliai
5. Geranium IV Neringa Druskingos,

lucidum L. drėgnos pievos
6. Elatine III Rambynas Vandens telkinių

hydropiper L. pakrantės
7. Eryngium I Neringa Pajūrio kopos

maritimum L.
8. Erica tetralix L. I Neringa Palvės beržynai
9. Glaux I Klaipėda Marių užliejami

maritima L. Dreverna pliažai
10. Centaurium I Palanga, Smėlynai,

littorale Gilm. Klaipėda, druskingos
Neringa pievos

11. Nymphoides I Kniaupės ji., Marios,
peltata Svencelės apyl, Klaipėdos
O.Kuntze kanalas

12. Aster I Smeltė, Giruliai Akmenų
tripolium L. krantinė,

šlapias smėlis
13. Triglochin III Neringa, Palanga, Pamario ir

maritimum L. Klaipėda, Kintai paupių pievos
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12 3 4 5

lĄ.Juncus gerardii III Klaipėda, 
Loisel Neringa

Marių 
druskingos 
pievos, 
užliejami pliažai

15. Aira praecox L. III Palanga, Neringa
16. Calamagrostis III Rusnės sala 

pseudophrag-
mites Koel

17. Carex ligerica III Neringa,Pagėgiai
Gay

18. Sphagnum I Tyrai
subfulvum
Sjors

Smiltpievės 
Smėlėta 
Nemuno 
pakrantė 
Smėlynai, 
pajūrio kopos 
Pelkės

Šioje lentelėje išvardytos rūšys labai retos (žinomi 1-5 
lokalitetai), augimvietės užima nedidelius plotus, dauguma 
jų auga žmonių pastaruoju metu gausiai lankomos vietose, 
tad kažin, ar šios rūšys išliks.

AUGALIJA

Didelė rajono biotopų įvairovė sąlygoja ir augalų bendrijų 
įvairovę. Kuršių žemėse galima rasti beveik visos Lietuvos 
(Balevičienė, 1991) bendrijų asociacijos, kurios telpa į 30 
klasių. Bendrijų nomenklatūra pateikiama pagal floritinę- 
ekologinę klasifikaciją (Braun-Blanquet, 1964). Sintaksono- 
minėje analizėje (klasė, eilė, sąjunga, asociacija) nurodomos 
tik būdingiausios, plačiau rajone paplitusios miškų, pelkių, 
pievų, smėlynų bendrijos. Neanalizuojamos antropogeni- 
zuotos segetalinės ir ruderalinės bendrijos, neliečiama Kur
šių marių augalijos užžėlimo ir eutrofizacijos problema, 
kurią aiškinti reikėtų atskirai.
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SMĖLYNŲ BENDRIJOS

Šių bendrijų rūšinė įvairovė, floristinė sudėtis, susivėrimo 

laipsnis priklauso nuo augimvietės: vienokios bendrijos auga 
aktyvaus pustomo smėlio juostoje, kitokios - apželdintose 
kopose.

Jūros bangų mūšos zonoje plyti tušti smėlynai, jie sudaro 
20-50 metrų juostas. Augalai pradeda įsitvirtinti papėdėje 
kopagūbrio, kurį žmogus tvirtina mechaniškai arba sodinda
mas augalus. Pirmosios į smėlį įsikabina pavienės druskamė- 
gės rūšys - baltijinė stoklė (Cakile baltica), sultingoji jūrasmil- 
tė (Honckenya peploides). Šiose augimvietėse (Smiltynėje) 
aptinkama į Lietuvos raudonąją knygą įrašyta rūšis (I kateg.) 
-pajūrinė širdažolė (Centaurium vulgare), žinoma dar iš 
Palangos ir Klaipėdos smėlynų. Kildamos kopagūbriu aukš
tyn, minėtos rūšys sudaro grynus sąžąlynus, iš kurių vėliau 
formuojasi bendrijos.

Pateikiame smėlynų bendrijų sintaksonomiją.
K. AMMOPHILETEA Br.-BL et Tx. 43 - jūros pakrančių 

baltųjų kopų bendrijos.
E. Ammophiletalia Br.-Bl. 33

S. Ammophilion borealis Tx. 45
As. Leymo-Ammophiletum Br.-Bl., de Leeuw 36
As. Petasito-Ammophiletum balticae Passarge 73
As. Hieracio-Festucetum arenariae (Regel 28)Pass. 73

К. CAKILETEA MARITIMAE Tx., Preising 50 - halofitinės ir 
nitrofilinės pakrančių bendrijos.

E. Atriplicetalia litoralis Sissing 46
S. Atriplicion litoralis (Nordh. 40) Tx. 50

As. Atriplicetum litoralis (Warm. 60) Westh, Beef. 50
E. Cakiletalia maritimae Tx. 50

S. Cakilion maritimae Pign. 53
As. Cakiletum maritimae Nordh 40
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К. CORYNEPHORETEA CANESCENTIS Br.-Bl. et Tx.43 
em.Tx.62 - pilkųjų kopų bendrijos.

E. Corynephoretalia canescentis (Klica 31) Tx. 55
S. Corynephorion canescentis Klica 31

As. Hieracio-Festucetum sabulosae Bandžiulienė 77
As. Violo-Corynephoretum Westh. (43) 47
As. Helichryso-Jasionetum (Lib. 40) Fukarek 61.

Stoklynai(Cakiletea maritima e) - tai jūros 
pakrantėse išplitusios halofitinės ir nitrofilinės bendrijos. Jos 
žinomos šiaurvakariniuose Europos pajūriuose. Drauge su 
baltijine stokle bendrijose auga smiltyninė draskė (Salsola 
kali), pajūrinis šunramunis (Matricaria maritima). Žolyno 
projekcinis padengimas (toliau - proj. padeng.) nedidelis 
(40-50%).

Pasitaiko balandūnynų (Atriplicetum litoralis Tx. 50) 
bendrijų, kurios užima nedidelius plotus. Tai silpnai susi- 
vėrusios bendrijos. Pastoviau auga žydralapė balanda, pajū
rinis eraičinas, sultingoji jūrasmiltė. Bendrijos sudarytojas - 
pajūrinė balandūnė (Atriplex litoralis) - gana reta rūšis, 
kartais sudaro ir grynus sąžalynus jūros pakrančių smėlyje. 
Pažymėtina, kad šiose bendrijose gerai natūralizavosi paso
dinta stepių ir pusdykumių rūšis - didžioji ragiaveidė (Leymus 
giganteus). Proj. padeng. 20-40%.

Baltosiose kopose įsikuria smiltlendrynų 
(Ammophiletea) bendrijos. Prieškopėje auga ragiaveidiniai 
smiltlendrynai (Elymo-Ammophiletum Br.-Bl., de Leeuw 36) 
ir šaukštiniai smiltlendrynai (Petasito-Ammophiletum balti- 
cae Passarge 73). Šios gana natūralios bendrijos sukurtos 
siekiant sutvirtinti prieškopės šlaitą iš jūros pusės.

Rugiaveidiniai smiltlendrynai išplitę viso pajūrio baltosio
se kopose. Bendrijoje auga 20-23 rūšys (10 m2 plote - 5-7), 
vyrauja pajūrinė smiltlendrė (Ammophila arenaria), smilty
ninė ragiaveidė (Leymus arenarius), nuolat auga baltijinė 
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smiltlendrė (Calamophila baltica), plikažiedis drugialaiškis 
(Corispermum intermedium'), baltijinė linažolė (Linaria loese- 
lii). Baltųjų kopų augalų bendrijose auga pajūrinė zunda 
(Eryngium maritimum). Si rūšis formaliai saugoma nuo 
amžiaus pradžios, buvo gana plačiai paplitusi. Šiuo metu 

randama tik j pietus nuo Juodkrantės, o tarp Juodkrantės iki 
Kopgalio teauga vos keli egzemplioriai. Botanikos instituto 
darbuotojai nuo 1968 m. kas 2-3 metus skaičiuoja visus 
Kuršių nerijoje augančius zundos kerus ir konstatuoja šią rūšį 
sparčiai nykstant kurortinių gyvenviečių paplūdimiuose. Di
džiausi zundos sąžalynai išlikę prie Nidos. Dabar visoje 
Kuršių nerijoje auga kiek daugiau negu 3 tūkst. pajūrinės 
zundos augalų. Bendrijų su pajūrine zunda žolynas labai 
skurdus (proj. padeng. 20-40%).

Šaukštiniai smiltlendrynai dažnesni pietinėje Neringoje. 
Bendrijose auga 15-20 rūšių (10 m2 plote - 5-6 rūšys). Drauge 
su pilkalapiu šaukščiu (Petasites spurtus) auga pajūrinė smilt
lendrė, smiltyninė rugiaveidė, pajūrinis pelėžirnis, pasitaiko 
baltijinė linažolė, smiltyninis lendrūnas. Žolynas tankus, 
50% ploto dengia šaukščio lapai.

Eraičinynai (Festucetum sabulosae Bandžiulienė 77) 
- tai visame pajūryje labai reta, saugotina bendrija. Be 
kopinio eraičino, čia gausiai auga skėtinė vanage, o pietinėje 
dalyje - daug pilkųjų kopų augalų rūšių, tokių kaip smiltyni
nis šepetukas, smiltyninė viksva (Carex arenaria). Šiaurinės 

dalies bendrijose auga ir muilinė guboja (Gypsophila panicu- 
lata). Žolynas retas, proj. padeng. 30%.

Eraičinynai (Hieracio-Festucetumarenariae (Regel 28, Pass. 
73) išplitę kopų viršūnėse, dažnesni pietinėje nerijoje. Bend
rijose auga 16-20 rūšių (10 m2 plote 6-8 rūšys). Drauge su 
pajūriniu eraičinu pastoviau auga pajūrinė smiltlendrė, pajū
rinis pelėžirnis, sultingoji jūrasmiltė, gauruotasis putelis, 
muilinė guboja, skėtinė vanage. Žolė mažai susivėrusi (proj. 
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padeng. 20-35%). Bendrijose gana reti pajūrinis ir gulsčiasis 
gluosniai (.Salix daphnoides, S. reperis).

Kalvotoje palvėje eraičinynai sudaro savotiškas stadijines 
bendrijas, kur kerpių-samanų dangoje vyrauja stoginė minkš- 
tūnė (Tortula ruralis), auga paprastoji rausvutė (Ceratodon 
purpureas'), Peltigera canina. Šiose bendrijose, be minėtų 
rūšių, gausiau auga smiltyninė kulkšnė (Astragalus arena- 
rius), pajūrinė našlaitė (Viola litoralis). Bendrijose gana 
didelis žolyno (proj. padeng. 30-40%) ir ypač samanų-kerpių 
(70-80%) susivėrimas. Šios bendrijos - lyg laisvai pustomų 
baltųjų kopų ir augalų sutvirtintų pilkųjų kopų augalijos 
pereinama stadija.

Tolstant nuo jūros, kopų augalija vis tankiau dengia baltą 
smėlį, pradeda formuotis pilkųjų kopų augalija. Tai vadina
moji augalijos “ramybės” stadija. Smėlis šiose kopose sulai
komas augalų šakniastiebių, kerpių, samanų paklotės. Pilkų
jų kopų bendrijos išplitusios priekopės šlaituose, dažnai jais 
nusileidžia į palvę. Didžiausi pilkųjų kopų augalijos komplek
sai plyti tarp Preilos ir Nidos gyvenviečių.

Corynephoretea canascentis. Pilkųjų kopų 
augalijoje vyrauja įvairaus floristinio derinio šepetukynų 
(Violo-Corynephoretum Westh 47) bendrijos. Šių bendrijų 
pasitaiko ir palvėje. Jose auga 26-30 rūšių (10 m2 plote -10- 
12 rūšių). Drauge su vyraujančiu smiltyniniu šepetuku daž
nai auga pajūrinė našlaitė, smiltyninė kulkšnė, paprastasis 
čiobrelis (Thymus serpyllum), dirvoninis kietis, skėtinė vana
ge ir labai reta - ankstyvoji smilgenė (Aira praecox). Žolynas 
gana tankus, padeng. 45-60%. Palyginti tanki kerpių-sama
nų danga (proj. padeng. 20-30%), vyrauja paprastoji rausvu
tė, šiurių rūšys (Cladoniafimbriata, C. cornuta, C. truncata, C. 
foliacea), Biatora uliginosa.

Pilkosiose kopose išplitę ir polesiniai eraičinynai (Festuce- 
tum polesicae). Bendrijose daugiausia polesinio eraičino, 

53



pastoviau auga smiltyninis šepetukas, smiltyninė viksva, 
paprastasis čiobrelis, pajūrinė našlaitė, pavieniai tamsialapio 
skiautalūpio (Epipactis atrorubens) augalai. Žolynas tankus 
(proj. padeng. 50-60%), bendrijose auga 22-26 rūšys (10 m2 
plote - 9-11 rūšių). Samanų-kerpių dangoje (proj. padeng. 
30-40%) gausiau auga paprastoji rausvutė, Cornicularia 
aculeata, žilsvasis gegužlinis (Polytrichum piliferum). Pasitai
ko pavienių pajūrinio gluosnio krūmelių.

Rytiniuose prieškopės šlaituose ir palvėje paplitę smiltyni
niai viksvynai (Caricetum arenariae). Bendrijos daugiarūšės, 
jose auga 38-42 rūšys (10 m2 plote -10-12 rūšių). Drauge su 
smiltynine viksva auga smiltyninis šepetukas, paprastasis 
čiobrelis, dirvinis kietis, skėtinė vanage. Žolynas tankus 
(proj. padeng. 70-80%). Samanų-kerpių dangoje (proj. pa
deng. 20-30%) vyrauja paprastoji rausvutė, šiurių rūšys 
(Cladonia fimbriata, C. furcata), žilsvasis gegužlinis.

Palvės bendrijose gana dažnas smiltyninis lendrūnas, 
smiltyninis skamainis, pasitaiko pajūrinis pelėžirnis, skėtinė 
vanage. Samanų dangoje įsigali balkšvoji ir žalioji trumpės 
(ßrachythecium albicans, B. rutabulum).

Pietinėje nerijoje išplitę šlamutiniai austėjynai (Helichry- 
so- Jasionetum Lib. 40). Bendrijose auga 20-25 rūšys (10 m2 
plote 14-19 rūšių). Vyrauja kalninė austėja (Jasione monta- 
na) ir smėlyninis šlamutis (Helichrysum arenarium), papras
tasis čiobrelis, skėtinė vanage, samanų-kerpių dangoje daž
niausiai auga žilsvasis gegužlinis, šiurės (Cladonia cornuta, 
C. furcata) - proj. padeng. 30-35%.

Psamofilinės (smėlynų) bendrijos didžiausius plotus uži
ma Kuršių nerijoje ir visame pajūrio ruože.

PIEVŲ BENDRIJOS

Vakarinės Lietuvos klimatinės ir edafinės sąlygos pievų 
bendrijoms augti yra palankios. Didžiųjų upių (Nemuno, 
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Minijos, Šventosios, Jūros) žemupiuose ir deltose plyti dideli 
užliejamų pievų plotai. Nemaži pusiau natūralių pievų ir 
ganyklų plotai sukurti nusausinus pelkes. Žmogaus veikla 
pievų bendrijoms vis dėlto buvo pražūtinga. Nevykusiai 
melioruojant buvo sunaikinta didelė dalis Jūros ir Nemuno 
deltų pievų. Vis dėlto ir šiuo metu daugiausia pievų išliko 
užliejamose upių šalpose. Galima sakyti, jog Kuršių žemėse 
pamatysi beveik visų Lietuvos pievų bendrijų pavyzdžius 
(išskyrus labai retas, tik pietryčių smėlėtoje lygumoje papli
tusias bendrijas).

Pateikiame plačiau paplitusių ar būdingų šiam regionui 
bendrijų sintaksonus, kurie patenka į visas 5 Lietuvos pievų 
klases.

Pievų sintaksonomija
K.ASTERETEA TR1POLI1 Westhoff et Beeft. 62 - druskingos 

pievos.
E. Glauco-Puccinellietalia Beeft. et Westh. ap Beeft 62

As. Armerion maritimae Br.-Bl., de Leeuw. 36
As. Juncetum gerardii Nordh. 23

K. MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tx. 37 - trąšios pievos 
E. Molinietalia Koch 26

S. Filipendulion (Br.-Bl. 47), Lohm. ap. Oberd. 67
As. Filipendulo-Geranietum Koch 26

S. Molinion Koch 26 em. Br.-Bl. 49
As. Molinietum caeruleae Koch 26

M. c. caricetosum pulicaris Valek 48
M. c. caricetosum hostianae Koch 26

As. Scirpetum sylvatici Knapp 46
S. Alopecurion pratensis Pass. 64

As.Alopecuretum pratensis (Regel 25) Steffen 31
E. Arrhenatheretalia Pawl. 28

S. Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 25) Koch 26 ap.
Oberd. 52
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As. Artrhenatheretum medioeuropaeum Oberd. 52
As. Poo-Trisetum Knapp 51
As. Festucetum pratensis Soo 38
As. Avenido-Filipenduletum vulgaris Balevičienė 90

S. Cynosurion Tx. 47
As. Anthoxantho-Agrostetum tenuis Silling 33

K. NARDETEA Rivas Goday, Borja 31 - tyrulinės pievos
E. Nar detalia Preising 49

S.Nardo-Galion Prsg. 49
As. Calluno-Nardetum strictae Hrync. 59
As. Hyperico maculati - Polygaletum Prsg. 51

K. TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI Müller 61 - sausų 
karbonatingų šlaitų ir miško aikštelių pievos

E. Origanetalia Th.Miill 61
S. Geranion sanguinei Th. Müll. 61

As. Geranio-Trifolietum alpestris Th. Müll. 61
S. Trifolion medii Th. Müll. 61

As. Trifolio-Agrimonietum Müll. 61
K.FESTUCO-BROMETEA Br.-BL, Tx. 43 - stepiškos pievos

E.Brometalia erecti Br.-BL, 36
S.Mesobromion Br.-BL, Moor 38 em. Oberd. 49

As.Potentillo - Phleetum Br.-BL 38
As.Aveno-Medicagetum falcatae de Leeuw 37 

Brometum erecti
Asteretea tripolii klasės druskingų pievų bendrijos 

Lietuvoje yra retos, saugotinos. Jos žinomos tik iš pamario. 
Tai išlikę fragmentai halofitinių pievų, kurios Latvijos ir 
Estijos pajūrio rajonuose užima nemažus plotus. Bendrijų 
edifikatorius - druskinis vikšris, kartu su juo auga pajūrinė 
narytžolė, labai retai - trispalvis astras.

Molinio-Arrhenatheretea - trąšių pievų bendrijos 
užima didžiausius plotus. Pasižymi didele rūšine ir sintakso- 
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nomine įvairove (galima išskirti 15 asociacijų bendrijas). Papli
tusios vidurinėje ir pavaginėję ekologinėse salpos juostose.

Gana dažni pašiaušėlynai, eraičinynai, vingiorykštynai. 
Tik vakarinėje (Nemuno, Jūros salpos) ir pietvakarinėje 
(Šešupės šalpa) Lietuvoje žinomos saugotinos avižuolynų 

(Arrhenatheretum medioeuropaeum) bendrijos, esančios sa
vo arealo pakraštyje. Retos ir visgynų (Poo-Trisetum) bend
rijos, augančios Nemuno žemupyje. Labai reta, būdinga 
vakarinei Lietuvai miškapievių (Avenulo-Filipenduletum vul
garis) bendrija. Šios pievos su jose augančiais pavieniais 
ąžuolais plyti Kretingos rajone ties Akmenaliais.

Nardetea - tyrulinės pievos užima nedidelius plotelius. 
Tai daugiau ekotoninės bendrijos, įsikūrusios pelkės ir miško 
sandūroje. Briedgaurynai (Calluno-Nardetum strictae), ku
riuose gausiai auga viržis, būdingesni šiaurinei regiono daliai.

Trifolio-Geranietea sanguinei klasės bendrijos 
užima nedidelius plotus mažų upelių šlaituose, lapuočių ir 
mišrių miškų aikštelėse (Norkaičių, Begėdžių apylinkėse). 
Dažniau auga dirvuolynai (Trifolio-Agrimonietum), retai pa
sitaiko snaputynai (Geranio-Trifolietum alpestris).

Festuco-Brometea stepinių pievų bendrijos labai 
retos, saugotinos visose radimvietėse. Šios pievos Lietuvoje 
siekia šiaurės vakarinį arealo pakraštį. Kiek dažnesnės liucer- 
nynų bendrijos. Bet motiejukynų (Potentillo-Phleetum) ir 
stačiadirsynų (Brometum erecti) bendrijos žinomos vos iš 
kelių radimviečių: motiejukynų - Jūros žemupyje ties Mociš- 
kėmis, stačiadirsynų - Nemuno žemupyje Pagėgių ir Bitežerio 
apylinkėse.

MIŠKO BENDRIJOS

Kuršių žemių miškingumas mažas, jis nesiekia bendro 
Lietuvos miškingumo. Ypač mažai miškų Šilutės rajone (17%). 

Miškuose vyrauja pusamžiai (50-60 m.) III-IV boniteto spyg
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liuočių medynai. Lapuočių miškai (ąžuolo, skroblo, uosio 
medynai) auga retai (dažnesni Šilutės rajone); pasitaiko 

jaunų, stadijinių beržo ir drebulės medynų.
Pateikiame būdingesnių šiame regione miško bendrijų 

sintaksonomiją, kuri apima 2 medžių ir 1 krūmų klasę.
Miškų bendrijų sintaksonomija
K. SALICETEA PURPUREAE Moor 58 - paupių krūmynai

E. Salicetalia purpurea Moor 58
S. Salicion albae Tx. 55

As. Salicetum triandro-viminalis Lohm. 52
As. Salici-Populetum (Tx. 31) Meijer Drees 36

K. VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. 39 - borealiniai spygliuo
čių miškai

E. Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 39 em. K.-Lund 67
S. Vaccinio-Piceion Br.-BL, Siss., Vlieger 39

As. Sphagno girgensohnii-Piceetum (Br.-Bl. 39) 
Polak 62

As. Betulo pubescentis-Piceetum Sokolowski 80
As. Melico nutantis-Piceetum (Caj, 21) K.-Lund 67
As. Querco-Piceetum Mat., Pol. 55

E. Cladonio-Vaccinietalia K.-Lund 67
S. Dicrano-Pinion Libb. 33

As. Emperto nigri-Pinetum (Libb. et Siss. 39) Wojt 64 
As. Cladonio-Pinetum Juraszek 27
As. Vaccinio myrtilli-Pinetum (Kobendza 30)

Br.-Bl., Vlieger 39
As. Vaccinio vitis-idaea-Pinetum Sokolowski 80
As. Leucobryo-Pinetum Mat. (62) 73
As. Querco roboris-Pinetum J. Mat. 78

K. QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. 37 em. Klika 39 - lapuočių 
miškai

E. Fagetalia sylvaticae Pawl. 28
S. Alno-Padion Knapp 42 em. Medw.-Korn. 57
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As. Circeao-Alnetum Oberd.53
As. Carici remotae-Fraxinetum (Koch 26) Oberd. 53
As. Alnetum incanae Aich., Siegr. 30

S. Carpinion betuli Issler 31
As. Stellario-Carpinetum Oberd. 57
As. Tilio-Carpinetum Tracz. 62
As.Querco-Carpinetum Scamoni 63

PELKIŲ BENDRIJOS

Dabar rajone pelkių išliko nedaug, nors dar prieš 30-40 
metų tai buvo pelkėčiausios Lietuvos vietos. Pagal trofiškumą 
rajone daugiau oligotrofinių pelkių (aukštapelkių). Tai Me
džioklės (1452 ha), Aukštumalos (800 ha), Svencelės (900 
ha), Beržtų (517 ha), Rupkalvių (400 ha) aukštapelkės. 
Šioms Nemuno ir Minijos upių deltų pelkėms būdingos 

išgaubtos, plokščios, stačiais šlaitais, su duburingais ir eže- 
rokšnių kompleksais aukštaplynės. Didesnė Tyrų eutrofinė 
pelkė (žemapelkė) plyti prie Klaipėdos kanalo Drevernos 
apylinkėse.

Pelkėse ir apypelkiuose didelė pelkinių bendrijų įvairovė, 
apimanti visas Lietuvos pelkių klases.

Pelkių sintaksonai
K. OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl, Tx. 43 - žolinės- 

kimininės aukštapelkinių plynių bendrijos
E. Sphagnetalia magellanici Moore (64) 68

S. Sphagnion magellanici Kastner, Flossner 33 em.
Diers. 75
As. Sphagnetum magellanici Kastner, Flossner

33 em. Diers. 75
As. Rhynchosporo-Baeothryetum caespitosi Boč, 

Smagin 87
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As. Eriophoro-Trichophoretum caespitosi (Zlath. 28), 
Rubel 33

K. VACCINIETEA ULIGINOSI Lohm., Tx. 55 - aukštapelki- 
nių kimininių raistų bendrijos

E. Vaccinietalia uliginosi Lohm, Tx. 55
S.Ledo-Pinion Tx. 55

As. Ledo-Pinetum Tx. 55
As. Sphagno-Pinetum mugii Kastner, Flossner

33 em. Neuh. 69
K. SCHEUCHZERIO-CARICETEANIGRAE (Nordh. 36) Tx. 37 

- mezooligotrofinės smulkiųjų viksvynų žemapelkių bendrijos
E. Scheuchzerietalia palustris Nordh. 37

S. Rhynchosporion albae Koch 26
As. Caricetum limosae (Br.-Bl. 21) Osvald 23
As. Rhynchosporetum albae (Koch 26) Tx. 37

S. Caricion lasiocarpae Venden Bergh. 49
As. Caricetum lasiocarpae (Koch 26) Osvald 23

E. Caricetalia nigrae (Koch 26) Nordh. 36
S. Caricion canescenti-fuscae Koch 26 em. Klika 34

As. Caricetum nigrae Br.-Bl. 15
As. Carici-Agrostetum caninae Tx. 37

E. Caricetalia davallianae Br.-Bl. 49
S. Caricion davallianae Klika 34

As. Caricetum davallianae Dutoit 24 em. Gors 63
As. Primulo-Schoenetumferruginei (Koch 26) Oberd.

57 em. 62
As. Pamassio-Caricetum pulicaris (Oberd. 57) Gors 63
As. Seslerietum uliginosae (Palmg.16) Soo 41

K.ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl., Tx. 43 - žemapelkinių 
raistų medžių ir krūmų bendrijos

E. Alnetalia glutinosae Tx. 37
S. Alnion glutinosae M. Drees. 36

As. Sphagno squarrosi-Alnetum Sol.-Gorn. 75
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As. Ribo nigri-Alnetum Sol.-Gorn 75
As. Carici elongatae-Alnetum Koch 26

E. Salicetalia auritae Doing 62 ent. Westh. 69
S. Salicion cinerea Muller, Gors 58

As. Myrico-Salicetum auritae (Allg. 22) Tx., Pass. 61 
As. Frangulo-Salicetum cinereae Malcuit 29

Oxycocco-Sphagnetea. Aukštaplynių bendrijų 
fragmentus galima rasti visose minėtose pelkėse. Kaip ir 
kitose Lietuvos pelkėse, dažniausiai aptinkamos Sphagnetum 
magellanici bendrijos. Tik vakarinės Lietuvos aukštaplynėse 
paplitusios saugotinos, retos visame areale okeaninio pobū
džio bendrijos: švyliniai kūlingynai (Eriophoro-Trichophore- 
tum caespitosi) - Aukštumalos, Rupkalvių, o saidriniai kūlin
gynai (Rhynchosporo-Baeothryetum caespitosi) - Aukštuma
los, Beržtų, Medžioklės pelkėse. Šios bendrijos auga dar 

keliose šiaurės vakarų Lietuvos dalies pelkėse (Grigaitė, 
1993).

Vaccinietea uliginosi. Kimininių raistų bendrijos 
paplitusios visoje Lietuvoje, bet dažnesnės rytinėje dalyje. 
Labai reta, rasta nedideliame plote Svencelės pelkėje kimi
ninių pušynų (Sphagno-Pinetum mugii) bendrija. Bendrijos 
edifikatorius - kalninė pušis (Pinus mugo) Lietuvoje yra 
introdukuota - ja apsodintos Neringos kopos. Kalninės pušies 
sėklos, vėjo perneštos per marias, sudygo Svencelės pelkėje 
ir, pušims suaugus, susikūrė savitos bendrijos.

Scheuchzerio-Caricetea nigra e. Visos 
Scheuchzerietalia palustris ir Caricetalia nigrae eilių bendrijos 
paplitusios rajono pelkėse ir apypelkiuose. Itin retos visoje 
Lietuvoje yra Caricetalia davallianae eilės bendrijos. Žinomos 

tik keliose radimvietėse lieknaviksvynų (Caricetum davallia- 
nae) ir vikšrenynų (Primulo-Schoenetum ferruginei) bendri
jos. Unikali šių bendrijų augimvietė yra Lenkimų apylinkėse.
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Abiejų bendrijų edifikatoriai - liekninė viksva ir rusvasis 
vikšrenis - rečiausios Raudonosios knygos rūšys. Fitogeogra- 
finiu požiūriu įdomios mėlitynų (Seslerietum uliginosae) bend
rijos, kurių arealas eina Lietuva. Jose dažnai auga raktažolė 
pelenėle - Raudonosios knygos rūšis. Tai ne itin antropotole- 
rantiškos bendrijos, kurių plotai per pastaruosius dešimtme
čius neleistinai sumažėjo. Bendrijos, kurios tinkamose au- 
gimvietėse užėmė didelius plotus, šiuo metu žinomos vos 
kelių hektarų plote Tyrų pelkės prieigose, Darbėnų apylinkėse.

Alnetea glutinosae. Klasės bendrijos didelių plotų 
neužima. Paplitusios Neringos užpelkėjusioje palvėje, aukš
tapelkių apypelkyje ir pačiose pelkėse.

Dažnesnės, paplitusios visoje Lietuvoje bendrijos yra juo
dalksnynai (Carici elongatae-Alnetum, Sphagno squarrosi- 
Alnetum). Labai retos, saugotinos, žinomos tik Svencelės ir 
Tyrų pelkėse yra sotvarynų (Myrico-Salicetum auritae) bend
rijos. Bendrijų edifikatorius - pajūrinis sotvaras - Lietuvoje 
siekia vakarinį arealo pakraštį. Dar prieš 20-30 metų šios 
bendrijos buvo žinomos Šilutės, Klaipėdos, Kretingos apylin
kių pelkėse. Bet šiuos rajonus melioravus bendrijos išliko tik 
minėtose pelkėse.

Didele įvairove pasižymi vandens telkinių bendrijos. Vien 
Kuršių mariose inventorizuota augant 114 rūšių vandens 
augalų, tarp jų - rečiausios Raudonosios knygos rūšys, suda
rančios bendrijas - vandeninė plaumonė (Nymphoides pelta- 
td) ir maurabragis (Chara galoides) (Šarkinienė, 1976).

Iš pateiktos medžiagos matyti, kad Kuršių žemėse sukaup
ti dideli Lietuvos ceno ir genofondo turtai. Čia auga daug 
unikalių Lietuvai rūšių ir bendrijų. Jas išsaugoti imtasi gam
tosauginių priemonių - įkurta 18 saugomų teritorijų. Di
džiausia tarp jų yra Neringa - paskelbta nacionaliniu parku. 
Rajone 3 regioniniai parkai (Pajūrio - 300 ha, Rambyno - 
4520 ha, Nemuno deltos - 2395 ha), 2 kraštovaizdžio (Mini
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jos - 1575 ha, Veiviržo - 1362 ha), 4 botaniniai-zoologiniai 
(Beržtų, Galzdonų, Svencelės, Sudėnų), 5 botaniniai (Me
džioklės, Rupkalvių, Aukštumalos, Kintų, Pleinės) draustiniai.

1993 m. priimtas saugomų teritorijų įstatymas turėtų 
garantuoti unikalios Kuršių žemės augalijos išsaugojimą.
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STORI JA



Vladas 
Žulkus

KURŠIŲ ŽEMĖS IR ŽMONĖS

Graikų istorikas Klaudijus Ptolemėjas (gyveno I-II a. po 
Kr.) savo istorijos veikaluose paminėjo kareotų gentį. Mano
ma, kad Ptolemėjas taip vadino kuršius. Seniausias žinomas 
šaltinis, neabejotinai minintis kuršius, Rimberto kronika 
“Švento Anscharijaus gyvenimas”, aprašė misionieriaus “šiau
rės apaštalo” Anscharijaus (Ansgaro), gyvenusio 801-865 m., 
gyvenimą bei nuotykius. Kronikoje išvardytos kuršių žemės ir 
pavaizduota, kaip 853 m. vikingai švedai buvo apgulę Apuo
lės pilį. Suprantama, artimiausi kaimynai kuršius pažino dar 
seniau. Gotlandiečiai ir švedai jau VII a. viduryje įsikūrė 
šiaurinių kuršių žemėse prie Gruobinios (Latvijos Kurše) ir 
ten gyveno bemaž 150 metų. Šiek tiek vėliau kuršių ir jų 
kaimynų žemes atrado vokiečių pirkliai. Livonijos kronikose 
rašoma, jog Bremeno pirkliai, kurių laivą audra nubloškė prie 
kranto, 1158 m. pirmą kartą susitiko su kuršių šiauriniais 
kaimynais lybiais (lyviais). Genties užgimimo paslaptis sken
di praeities gelmėse. Kažin, ar rasime gentį, apie kurią 
galėtume pasakyti Biblijos žodžiais: “Tai stojos iš vakaro ir iš 
rytmečio pirmoji diena”.
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Kuršių etninių ištakų ieškant dažniausiai tyrėjų dėmesį 
patraukia I-IV a. pajūryje klestėjusi kapų su akmenų vainikais 
kultūra. Tiesa, ši kultūra kai kurių tyrėjų priskiriama skalviams, 
lamatiečiams ir net germanų genčiai lemoviams. Tos kultūros 
kuršiškosios prigimties priešininkai atkreipia dėmesį ir į tai, jog 
genetinio ryšio tarp I-IV a. pajūrio kultūros ir VIII-XIII a. kuršių 
kultūros surasti kol kas nepavyksta. Archeologas M. Michel- 
bertas iškėlė hipotezę, kad kuršių protėvių derėtų ieškoti ne 
centrinėje, bet periferinėje pajūrio I-IV a. kultūros srityje,t.y. 
pietvakarių Latvijoje ir šiaurės vakarų Lietuvoje. Jis pateikė 
tos kultūros plėtotės I-IV a. modelį ir parodė jos migraciją į 
rytus, į vėlesnes žemaičių žemes. I-IV a. kapinynų su akmenų 
vainikais kultūra nebuvo absoliučiai vienalytė: jos viduje 
rasti kapinynai, kurių kapai neturėjo akmenų vainiko. Į rytus 
nuo Jūros upės tuo metu buvo laidojama pilkapiuose. Kultū
rinė situacija keitėsi pradedant IV a. Tuomet pajūryje paste
bimai sumažėjo kapinynų ir pradėjo nykti akmenų vainikai 
apie kapus. Pilkapių kultūrą, atsiradusią įtakojant pajūrio 
kultūrai būsimose žemaičių žemėse, nuo V a. taip pat keitė 
plokštiniai kapinynai. Tuo pačiu metu keitėsi laidosena ir 
Nemuno žemupyje. Archeologo V. Šimėno pastarųjų metų 
radiniai leidžia teigti, jog V-VI a. pasirodė ateiviai iš pietinių 
Rytų Europos sričių. Iš čia į pietinį žemaičių pakraštį ir į 
pietines kuršių žemes galėjo ateiti paprotys laidoti karius 
kartu su žirgais.

Trumpai peržvelgus I tūkstantmečio pirmos pusės etno
kultūrinę situaciją pajūryje, peršasi nuomonė, kad kuršių 
genezei, be vietinės I-IV a. kapų su akmenų vainikais kultū
ros, didelę įtaką padarė ir didžiojo tautų kraustymosi audros 
sukeltos bangos, atginusios ateivius iš pietinių sričių ir galbūt 
pastūmėjusios rytinių baltų gentis į šiaurę. Archeologinėje 
literatūroje pagrįstai teigiama, kad giminingos I-IV a. pajūrio 
ir protožemaičių pilkapių kultūros V-VI a. suskilo j kuršių,
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II-IV a. pajūrio kultūrų sritys

(pagal A. Tautavičių, M. Michelbertą, 
Latvijas PSR archeologija):
1. Kapai su akmenų vainikais;
2. Šios kultūros periferinė sritis yra spėjamas 

kuršių kultūros branduolys;
3. Plokštiniai kapai ir pilkapiai;
4. Pilkapių sritis;
5. Nemuno deltos kultūros sritis;
6. Finougrų kapai.
Rodyklės rodo kultūros migracijos kryptis 

IPAV.

4* 67



žemaičių, žiemgalių ir sėlių kultūras (A. Tautavičius). Kuršių 
ir žemaičių materialinės kultūros bendrumas išsilaikė dar 
kelis šimtmečius joms atsiskyrus.

Kuršių kultūra, galutinai susiklosčiusi VI-VII a., nebuvo 
uždara. Ją veikė kitos kultūros ir ji pati darė įtaką kaimy
nams. Kai kuriuose IX-XII a. dirbinių tipuose (papuošaluose, 
kalavijuose) yra nemaža analogijų skandinaviškiems daik
tams. Žinant, kad šis laikotarpis sutampa su vikingų laikotar
piu, galima spėti, kad kuršių kultūros plėtotę vienaip ar kitaip 
veikė šiaurės germanai. Pravartu prisiminti, kad kuršiai, kaip 
ir kitos pajūrio gentys, įėjo į bendrą ankstyvųjų viduramžių 
kultūrinį Baltijos baseino arealą. Kasinėtoje Palangos Birutės 
kalno ir kitoje senovinėje gyvenvietėje buvo aptikta pastatų 
liekanų ir keramikos, kur akivaizdi netgi vakarų slavų kultū
rinė įtaka. Kuršių žemės VIII-XIII a. apėmė neplatų, bet ilgą 
Baltijos pakrantės ruožą nuo pietinių Klaipėdos apylinkių iki 
Ventos žiočių. Kartografuojant archeologijos paminklus bu
vo nustatyta, kad kuršius nuo kaimyninių genčių skyrė natū
ralios gamtinės sienos: tankūs miškai, pelkės ir upės. Abipus 
Minijos vidurupio tarp kuršių ir žemaičių buvusi apie 40 km 
ilgio dykra. Tų genčių žemės suartėjo tik Platelių apylinkėse. 
Pietuose tarp kuršių ir lamatiečių-skalvių buvo 15-30 km 
ilgio neapgyventų arba labai retai gyvenamų žemių juosta. 
Šiaurėje kuršių ir lybių žemes skyrė Venta, o tarp kuršių ir 
žiemgalių irgi buvo kelių dešimčių kilometrų pločio dykros. 
Jau IX a. viduryje minimos 5 kuršių žemės: Pilsotas, Mėguva, 
Duvzarė, Keklys (lot. Cedis'), Piemarė (Esestua, Bihavelanc). 
Atskirų žemių teritorijos buvo patikslintos kartografuojant 
archeologijos paminklus. Pasirodo, kad žemes viena nuo 
kitos taip pat skyrė didesnės ar mažesnės dykros. Tarp atskirų 
žemių yra buvę ir etninių skirtumų. Jie reiškėsi nevienalaikiu 
deginimo papročio įsigalėjimu, skirtingomis laidojimo kryp
timis, gyvenamųjų namų planavimu, apranga. Mirusiųjų
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Kuršiai ir jų kaimynai VIII-XIII a. IIPAV.

1-9. Kuršių žemės:
1. Ventava;
2. Piemarė 

(Bihavelanc/-
3. Bandava;
4. Duvzarė;
5. Keklys;
6. Mėguva;
7. Pilsotas;
8. Vanema 

(Vredecuronia^;
9. Žemė tarp Skundros 

ir Žiemgalos;
10. Lybiai;
11. Žiemgala;
12. Žemaitija;
13. Lamata;
14. Skalva
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deginimo paprotys plito iš pietų į šiaurę. Pietinėse kuršių 
žemėse įsigalėjo XI a., o šiaurinėse dar iki XIII a. mirusieji 
daugiausia buvo laidojami nedeginti.

Labiausiai kuršiai klestėjo XI a. Jau nuo X a. padidėjo 
kuršių įtaka kaimynams, kai kur pasireiškusi ir kolonizacija. 
Nuo X a. žemaičių krašto vakariniame pakraštyje padaugėjo 
kuršiškų daiktų, atsirado degiminių kapų (L. Vaitkunskienė). 
Naujausi radiniai (I. Vaškevičiūtė) liudija, jog tuo pat metu 
kuršiai skverbėsi į pietines žiemgalių žemes (mišrus kapiny
nas aptiktas netoli Viekšnių). X-XIII a. šiauriniai kuršiai 
apsigyveno vidurinėje ir šiaurinėje Kuršo pusiasalio dalyse, 
kur anksčiau gyveno ugrofinų gentys, ir dykrose tarp jų ir 
žiemgalių (E.Mugurevičs). Kuršo dalybų tarp Livonijos ordi
no ir Kuršo vyskupo 1253 m. dokumente jau paminėtos ne 5, 
bet 9 kuršių žemės. Iki ateinant vokiečiams kuršiai gyveno ir 
Kuršių nerijoje. Šį teiginį patvirtina rasti kuršių moterų kapai 
sembiškame ir vikingiškame Viskiautų kapinyne prie Labgu
vos (V. Kulakovas), taip pat prieškariniai radiniai Kuncų 
(Stangenvaldės) kapinyne nerijos pietuose.

Genčių žemėse susikūrė svarbesni amatų, prekybos ir 
kulto centrai. Tų centrų prekybinius ryšius skatino jūrų 
prekyba. Yra pagrindo spėti, kad smukus vikingų prekybai, 
atsirado didesnė galimybė imtis prekybinės iniciatyvos ki
tiems Baltijos kraštams. Kaip liudija kitų tautų rašytiniai 
šaltiniai, kuršiai nuo XI a. aktyviai plaukiojo Baltijos jūroje, 
jos pakrantėse prekiavo ir plėšikavo.

XI a. kuršių žemėse gerokai paspartėjo feodalizacija, 
skurstam laisviesiems žmonėms susiformavo valdžią įgijusių 
turtingų feodalų sluoksnis. Kuršių ekonominis ir kultūrinis 
kilimas, platūs prekybiniai ryšiai, ekspansija į kaimynines 
žemes įgalina teigti, jog XI a. antroje pusėje ar pabaigoje 
galėjo kurtis ankstyvoji kuršių valstybė - susidaryti žemių 
konfederacija (tokios konfederacijos buvo prūsų, lietuvių 

70



žemių). Ji sujungė dalį, o gal ir visas kuršių žemes. Nuo XII 
a. Lietuvos pajūrio žemėse prasidėjo ekonominis ir kultūrinis 
nuosmukis. XII a. pabaigoje ar XIII a. pradžioje pietinės 
kuršių žemės pateko politinėn žemaičių priklausomybėn. 
Šiaurės kuršiai, suvienyti kunigaikščio Lamikio (paminėtas 

1230 m.), mėgino priešintis kalavijuočiams. Lamikiui už 
sutikimą krikštyti kuršius buvo netgi siūloma karaliaus karū
na, bet pasikeitus politinei situacijai ir popiežiaus legatams 
Livonijoje, kalavijuočiai (1237 m. Kalavijuočių ordinas virto 
Livonijos ordinu - Vokiečių ordino autonomine šaka) to 
sumanymo nepalaikė ir 1240 m. galutinai pavergė kuršius. 
Taip baigėsi paskutinis kuršių mėginimas sukurti savo vals
tybę. Tiesa, Livonijos ordinui 1260 m. smarkiai pralaimėjus 
prie Durbės, 1260-1261 m. įvyko sukilimas. 1260-1274 m. 
prieš Vokiečių ordiną buvo sukilę prūsai. Laimėti prieš stiprią 
profesionalią kariuomenę kuršiams (kaip ir prūsams) nepa
sisekė, sukilusias pilis sudegino vokiečių riteriai.

Kuršių pasaulėžiūrą atspindinčius paminklus archeologai 
dar mažai tyrinėjo, todėl apibendrinti šiuos duomenis kol kas 
dar ankstoka. Kurmaičiuose (Kretingos raj.) buvo atkastas 
akmenų pusratis su stulpavietėmis, kurio centre rastas ketur
kampis akmenų grindinys, o apie jį 4 duobės, užpildytos 
žeme su pelenais, angliukais ir puodų šukėmis. Šis kulto 

statinys datuojamas I tūkstantmečio prieš Kristų pabaiga ir 
III-IV a. po Kristaus (A. Merkevičius). Tikrai kuršiškos VIII- 
XIV a. šventvietės buvo rastos Purmaliuose (Pilsoto žemė), 
Imbarėje (Keklio žemė), Palangoje ir Kretingoje (Mėguvos 
žemė). Purmalių šventvietė, kurioje išliko tiksliai pagal pa
saulio šalis orientuoti akmenys, nuodugniau dar netyrinėta. 
Imbarės alką sudarė grįsta aikštelė kalvos viduryje ir didelis 
akmuo - ją sunaikino melioratoriai. Iš Kretingos alkvietės taip 
pat liko tik pėdsakai. Palangos Birutės kalno XIV-XV a.
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Mėguvos žemės kuršė 
(pagal R. Volkaitę- 
Kulikauskienę)

Keklio žemės kilmingas karys 
(pagal R. Volkaitę- 
Kulikauskienę)

alkvietė buvo ištirta ir aprašyta (Žulkus V., Klimka L. Lietuvos 
pajūrio žemės viduramžiais. V., 1989).

Šių šventviečių žvalgymo duomenys ir laidojimo papročių 
tyrimai parodė, kad kuršių žemėse nebuvo vieningos pasau
lėžiūros: skyrėsi kapų ir gyvenamų pastatų orientavimas, 
dangaus šviesuliai buvo stebimi skirtingose dangaus skliauto 
pusėse. Purmaliuose buvo fiksuojamos charakteringos te
kančios Saulės padėtys, Kretingos centrinėje aikštėje rastų 
akmenų (J.Genys, R. Sprainaitis) padėtis rodo, kad ten buvo 
stebima besileidžianti Saulė. Saulės ir Mėnulio charakterin
gos padėtys vakariniame horizonte buvo stebimos Birutės 
kalno alkvietėje-observatorijoje. Su dangaus sfera, kuriai 
priklausė ir dangaus šviesuliai, pirmiausia Saulė ir Mėnulis, 
buvo siejamas mirusiųjų pasaulio vaizdinys. Kuršiams miru
siųjų pasaulio įvaizdis buvo ir jūra. Jau vėlesnių laikų pago
nybės, kur mirusiųjų pasaulis siejamas su ugnimi, aukštuma,
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V P AV.
Kuršių ginklai 
(pagal R. Volkaitę- 
Kulikauskienę ir P. Stepinš)

vandeniu ir dangumi, simbolis yra buvusi kuršių šventykla- 
observatorija Birutės kalne. Ordinas, atnešęs krikščionybę, 
ne tik pavergė kuršius fiziškai, bet sugriovė ir dvasinį jų 
pasaulėžiūros rūmą.

Livonijos ordinas XIII a. viduryje įsigalėjo visose kuršių 
žemėse, suardė nusistovėjusiųjų administracinę-politinę st
ruktūrą, nutraukė užsimezgusius prekybinius ir kultūrinius 
ryšius. Nuolatinės Ordino kovos su žemaičiais, prie kurių 
kartais dėjosi ir pavergtieji kuršiai, ištuštino kraštą. Pietinių 
kuršių šiek tiek liko Klaipėdos apylinkėse, jie tarnavo iš 
pradžių Livonijos, o vėliau Vokiečių ordinui, pavergusiam 
galutinai Prūsiją po minėto 1260-1274 m. sukilimo. Išliko 
kuršių ir apie Palangą - jų žemė įėjo į Lietuvos valstybę. Dalis 
kuršių pabėgo į laisvas žemaičių žemes, įsikūrė net atskirais 
kaimais. Neseniai kuršiškas to meto kapinynas aptiktas Kur
šuose (L. Valatkienė). Šiaurės Kurše, kuris priklausė Livoni
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jai, XIII-XIV a.prasidėjo laipsniškas kuršių ir lybių susilieji
mas. Tik vėliau, po 1422 m. Melno taikos nusistovėjus 
palyginti taikiems santykiams tarp Lietuvos ir Vokiečių ordi
no, ištuštėjusios žemės vėl buvo pradėtos apgyvendinti. XV a. 
pradžioje prasidėjo gyventojų migracija iš Siaurės Kuršo į 
Pilsotą, Lamatą ir Kuršių neriją. Klaipėdos komtūras tuo 
metu skundėsi Ordino magistrui, jog pabėgėlių esą tiek daug, 
kad Kuršas gali visai ištuštėti. Kėlėsi į pajūrį ir žemaičiai. 
Daugiau jų apsigyveno tuo metu rečiau apgyventose Palan
gos apylinkėse. Žemaičių materialinės kultūros pėdsakai 
Palangoje aptinkami nuo XVI a. Iš pradžių atskirai gyvenę, 
XVII a. kuršiai su žemaičiais susijungė. Daugėjant žemaičių iš 
Žemaitijos ir vokiečių kolonistų - Livonijai priklausomame 

Siaurės Kurše ir Prūsijai (Vokiečių ordinui) priklausomame 
Pietų Kurše, kuršiai pamažu asimiliavosi.

Vladas
Zulkus

VAKARŲ BALTAI 
GOTŲ-GEPIDŲ 
MIGRACIJOJE (I-IV a.)

Romos epochos archeologijos viena įdomiausių problemų 
tebėra gotų-gepidų kultūra, jos kilmė ir šios kultūros žmonių 
migracija iš Vyslos žemupio pakrančių prie Juodosios jūros. 
Tradiciškai gotų-gepidų kultūra laikoma germaniška. Manoma, 
kad jos gyventojų ekspansija prasidėjo iš Vyslos žemupio pak
rančių, kur kaimynystėje gyveno vakarų baltai. Tačiau baltų 
kultūros poveikis šiam procesui dar nenagrinėtas. Plačiau netirti 
vakarų baltų ir skandinavų kultūrinai ryšiai I-IV a. Iki šiol 
manoma, kad jie apsiribojo tik prekyba ir kultūrinėmis savitar
pio įtakomis. Dėl to šiame straipsnyje bandoma iškelti Gotlando 
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ir vakarų baltų kultūrų artimumo bei baltų vaidmens gotų- 
gepidų kultūros migracijoje problemą. Suprantama, galutinėms 
išvadoms padaryti dar trūksta medžiagos.

Manoma, kad pradinis, I a. po Kr., gotų kultūros arealas 
buvo prie Vyslos žemupio, tarp Aistmarių ir Vartos upės. 
Plisdama j pietus, ši kultūra netrukus užėmė Didžiosios 
Lenkijos šiaurinę dalį ir daug kur sumišo su Pševorsko 
kultūra. II a. antroje pusėje migracijos kryptis staigiai pasikei
tė, ji pasuko j pietryčius, Voluinės ir Podolės link. Čia rasti 
kapai duobėse ir urnose, jų orientavimas, beginkliai vyrų 
kapai, keramika, papuošalai yra tokie pat, kaip ir gotų 
kultūros srityje prie Vyslos žemupio. II a. pabaigoje šios 
kultūros žmonės jau gyveno tarp Pripetės ir Dnestro bei 
Pietinio Bugo aukštupio. Ir čia aptinkama panaši kaip prie 
Vyslos žemupio laidosena: griautiniai kapai yra orientuoti į 
šiaurę, kapų duobėse randami akmenys. Tai laikoma gotų- 
gepidų kultūros bruožais1.

' Kuharenko J. W. Le probleme de la civilisation “gotho-gėpide ” en Polesio 
eten Volhynic // Actą Baltico-Slavica, 5. 1967. P. 33-35.
2 Щукин М.Б. K предистории Черняховской культуры. Тринадцать 
секвенций// Археологический сборник, 20. Ленинград, 1979. С. 66-89.

III a. po Kr. pradėjo formuotis nauja - Černiachovo kultū
ra, kuri apėmė Dnepro vidurupio, Juodosios jūros šiaurinės 
pakrantės, Dnestro žemupio ir Bugo aukštupio baseinus. Jos 
genezei žymią įtaką padarė Pševorsko ir Velbarsko-Ceselsko 
kultūros. Yra patebėta šių kultūrų ekspansija Juodosios jūros 
link: pirmasis judėjimo į pietus etapas atitinka gotų judėjimą, 
antroji banga galėjo sutapti su gepidų atėjimu III-IV a.2 
Černiachovo kultūros senienų datavimas III a. antra puse - IV 

amžiaus pabaiga sutampa su istorinių šaltinių, kurie patvir
tina gotų buvimą prie Dunojaus ir Juodosios jūros, datomis.

Gotų pėdsakai, aptinkami prie Vyslos žemupio, vis labiau 
dyla einant į pietus. Kol kas archeologijos duomenimis nūs- 
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tatyti jų pėdsakus Černiachovo kultūroje nėra įmanoma. Šios 
kultūros tyrėjai dabar mieliau kalba ne apie gotų-gepidų 
kelią, bet apie “sudėtingą įvairių grupių mikromigracijos 
procesą diagonale Baltijos jūra - Juodoji jūra”3.

3 Щукин М.Б. Современное состояние готской проблемы и Черняховская 
культура// Археологический сборник, 18. Ленинград, 1977. С. 79-91.
4 Kossina G. Das Weichselland, ein uralter Heimatboden der Germanen. 
Danzig, 1919.
5 Kmiecinski J. Zagadnienie tzw. kultury gocko-gepydzkiej na Pomorzu 
Wschodnim w okresie wczesnorzymskim. Lodz, 1962. S. 101, 142-145.

Tyrėjai kol kas vienareikšmiškai neatsako ir į klausimą, 
kas buvo gotai ir kur buvo jų protėvynė. Tai, kas, atrodo, buvo 
aišku XX a. pradžioje4, dabar aktyviai diskutuojama. Gotų 
protėvynės lokalizavimo variantų yra nemaža, tačiau ne 
vienam iš jų prioritetas kol kas neatiduodamas. Kritiškai 
vertinant gotų kilmės iš Gotlando ir Vestergiotelando teoriją, 
mėginama ieškoti jų protėvynės žemyne, Baltijos pietinėse 
pakrantėse arba dar įpiečiau.

Lenkų archeologas Janas Kmiecinskis kruopščiai išanali
zavo I-IV amžių archeologinę medžiagą prie Vyslos žemupio 
ir Skandinavijoje. Jis rado tik vieną ryškų bruožą, kuris galėjo 
atsirasti prie Vyslos žemupio veikiant Gotlandui. Tai žemi 
pilkapiai, arba plokštiniai kapai su koncentriškais akmenų 
vainikais ir grindiniais. J. Kmiecinskis apibrėžė kapų su 
akmenų vainikais paplitimo prie Vyslos žemupio arealą, 
pažymėdamas, kad tokie kapai dažniausiai aptinkami Got
lande. Jis tik prabėgom užsiminė apie kapus su koncentriš
kais akmenų vainikais Sembos (Sambijos) pusiasalyje ir 
visiškai neminėjo analogiškų kapų Lietuvos pajūryje. J. Kmie- 
cinskiui nepasisekus surasti aiškesnių kultūrinių ryšių tarp 
Gotlando ir Vyslos žemupio, jis teigia, kad kiekviena iš 
minėtų teritorijų yra atskiras pasaulis ir galima kalbėti tik 
apie tradicijų statyti pilkapius su koncentriškais akmenų 
vainikais įtakas5.
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KAPŲ SU KONCENTRIŠKAIS
AKMENŲ VAINIKAIS AREALAI

Laidosena
Latėno laikotarpis
Šiuo metu Baltijos regione yra žinomi keturi arealai, kur 

I-IV a. buvo laidojama plokščiuose pilkapiuose ir kapinynuo
se su koncentriškais akmenų vainikais: Gotlandas, Lietuvos 
pajūris, Sembos-Notangos prūsų kultūros grupė ir Vyslos 
žemupys (I pav.). Pastarajam regionui mes skirsime mažiau 
dėmesio dėl šių priežasčių: 1) čia kapai su koncentriškais 
akmenų vainikais nebuvo žinomi ankstesniame laikotarpyje 
ir atsirado tik I-IV a.; 2) čia jie nebuvo vyraujantys ir nesudarė 
kompaktiško arealo (yra žinomos tik kelios tokios laidojimo 
vietos6). Trijuose likusiuose arealuose aptariama laidojimo 
tradicija turi šaknis ankstyvesniame lateno periode ir yra 
neabejotinai išriedėjusi iš vietinės kultūros.

6 Ten pat, žemėlapis.
7 Almgren O., Nerman B. Die ältere Eisenzeit Gotlands. H. 2. Stockholm, 1923. 
S. 138; Nylen E. Die jüngere vorrömische Eisenzeit. Uppsala, 1955. S. 138, 141.

Gotlande lateno laikotarpiu (500 m. prieš Kr. ir I a. po 
Kristaus) buvo laidojama žemuose pilkapiuose su akmenų 
vainikais (II pav.). Vyravo degintiniai kapai, įrengti žemės 
paviršiuje. Jie randami vainiko centre išsklaidyti tarp grindi
nio akmenų arba žemiau jų. Akmenų vainikai apskriti, kartais 
netaisyklingi, jų skersmenys nuo 3 iki 11 m. Lateno pabaigoje 
imta laidoti griautiniuose kapuose, kurie dažniausiai orien
tuoti pietų, pietvakarių kryptimi. Griautiniai kapai perimetru 
būdavo apdedami akmenimis. Lateno laikotarpiu kapai Got
lande, kaip ir kaimyniniuose kraštuose, neturtingi įkapių. 
Kapuose randama keramikos miniatiūrinių puodelių. Vienas 
ryškesnių šio laikotarpio kapinynų Gotlande yra vidurinysis 
Vallhagaro kapinynas7.
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Lietuvos pajūryje (III pav.) pilkapiai su akmenų vainikais 
laikomi dar bronzos amžiaus laidojimo tradicijų tęsiniu. 
Neaukšti 3-15 m skersmens pilkapiai su koncentriškais ak
menų vainikais ir grindiniais dažniausiai turi degintinius 
kapus. Griautinių kapų reta. Kurmaičių ir Rūdaičių kapiny
nuose buvo rasti lateno pabaigos griautiniai kapai, orientuoti 
rytų arba pietryčių kryptimi. Kapuose retkarčiais randama ir 
arklių dantų. Prie pagrindinių akmenų vainikų kartais būna

IPAV.

Kapų su koncentriškais akmenų vainikais arealas I-IV a.

1. Gotlandas; 2. Lietuvos pajūris; 3. Sembos-Notangos kultūrinė 
grupė; 4. Vyslos žemupio (gotų-gepidų) kultūrinė grupė

Kapų su akmenų vainikais radimvietės:

Gotlandas: 3. Molner i Vate;
1 .Noorgarde; 4. Vallhagar;
2. Nystu Trädgärdshäkte; 5. Uddvide
Lietuva:
1. Auksudis; 8. Gintarai; 15. Kurmaičiai;
2. Lazdininkai; 9. Kiauleikiai; 16. Anduliai;
3. Rūdaičiai I; 10. Palanga; 17. Kalotė;

22. Šernai;
23. Papiliai;
24. Vilkyčiai;
25. Kiošiai;

4. Rudaičiai II; 11. Senkai; 18. Aukštakiemiai;26. Barzdūnai;
5. Sauseriai; 12. Pryšmančiai; 19. Bandužiai;
6. Reketė; 13. Tūbausiai; 20. Macaičiai;
7. Kašučiai; 14. Aukštakiai; 21. Baičiai;
Semba:

27. Rubokai;
28. Džiuginėnai;
29. Šarkai

1. Tenkyčiai (vok. Tenkitten, dabar rus. Liotnojė/-
2. Petelkava (Pettelkaų);
3. Įsrutis (Insterburg, Cemiachovsk^
Vyslos žemupys:
1. Węsiory; 3. Trzebcz Szlachecki; 5. Kęszyce
2. Odry; 4. Slawogora;
(Lenkijos paminklai pagal J. Kmiecinskį, Lietuvos - pagal A.
Tautavičių su autoriaus papildymais)
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pritverti ir kiti. Vyraujantys degintiniai kapai dažniausiai 
randami urnose, atskirose arba grupėmis, kartais krūvelėse 
(rečiau išsklaidyti) ant akmenų grindinių. Urnos dar būna
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apdėtos akmenimis. Kapuose randama miniatiūrinės kera
mikos. Kapai įrengti žemės paviršiuje arba pilkapių sampi
luose8.

8 Engei C., La Baume W. Kulturen and Völker der Frühzeit im Preußenlan
de. Königsberg Pr., 1937. S. 124-126; Kulikauskas P. Kurmaičių kapinynas / 
/Lietuvos archeologijos paminklai. Lietuvos pajūrio I-VII a. kapinynai. V., 
1968. P. 12-55; Michelbertas M. Senasis geležies amžius Lietuvoje. V., 1986. 
P. 29-30.
9 Engei C., La Baume W. Op. cit. S 125. Pav. 23, a. Sitzungsberichte der 
Altertumsgesellschcaft Prussia XXII. Königsberg... Taf. XLV.
,0 Васке A.B. Южные связи племён западной Латвии в раннем 
железном веке по данным керамики //Latvijos PSR Zinatnu akademijas 
vestis. T. 7(492). Riga, 1988. C. 78-88.
* Latvių archeologas A. Vasks, lygindamas Lietuvos ir Pietų Latvijos pajūrio 
kultūras su vakarų baltų pilkapių sritimi (vėlesnė prūsų genčių teritorija), daro 
išvadą, jog dar lateno laikotarpio pradžioje jos sudarė vakarų baltų kultūrinę 
bendriją, kurios branduoliu buvo vakarų baltų pilkapių kultūra. Jo nuomone, 
tik skirtingas keramikos kompleksas kapuose neleidžia šias sritis sujungti į 
vieningos kultūros arealą10 *. Sąlygiškai tai padarę, galėtume kalbėti apie 
vakarų baltų ir Gotlando kultūrų didelį panašumą lateno laikotarpiu.

Sembos-Notangos kultūrinėje srityje (IV pav.) lateno lai
kotarpiu buvo laidojama su koncentriškais akmenų vainikais 
ir akmenų grindiniais neaukštuose pilkapiuose. Vainikų skers
menys vidutiniškai yra nuo 7 iki 10 m. Kapai dažniausiai 
įrengti žemės paviršiuje. Vyrauja degintiniai kapai urnose 
arba jų grupėse, kurios neretai apdedamos akmenimis. Pasi
taiko ir griautinių kapų akmeninėse dėžėse arba apdėtų 
akmenimis (Sargėnuose, Klykiuose)9.

Palyginę lateno laikotarpio laidoseną Gotlande, Lietuvos 
pajūryje ir Sembos-Notangos kultūrinėje grupėje, matome 
akivaizdų jos panašumą: neaukšti pilkapiai su koncentriškais 
akmenų vainikais ir grindiniais, degintiniai ir dar reti griau
tiniai kapai, orientuoti pietų kryptimi, keramika kapuose, 
miniatiūriniai puodeliai*.

Romėniškasis laikotarpis (I-IV a. po Kr.)
Šiuo laikotarpiu Gotlande buvo tęsiamos ankstesnio lai

kotarpio laidojimo tradicijos. Kapai degintiniai ir griautiniai.
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Laidojama žemuose pilkapiuose (0,3-0,5 m, retai 1 m aukš
čio), supiltuose iš žemių ir akmenų. Degintinių kapų sampilai 
paprastai mažesni, griautinių - didesni. Pilkapių skersmenys 
2-14 m, vidutiniškai 3-9 m. Kapai turi koncentriškus akmenų 
vainikus, neretai kelis, kartais jų viduje yra akmenų grindi
niai. Griautiniai kapai akmeninėse dėžėse, įgilintose žemiau 
grindinių. Degintiniuose kapuose anglys, kaulai ir įkapės 
būdavo supilti vainikų viduje arba įgilintose akmeninėse 
dėžėse. Griautiniuose kapuose, kaip įprasta, mirusieji orien
tuoti galvomis į šiaurę, paguldyti aukštielninki, rečiau ant 
kairio šono. Žinomi kapai, kur mirusieji paguldyti sulenkto

mis per kelius kojomis. Įkapės dažniausiai randamos prie 
kairiojo šono. Romėniškuoju laikotarpiu, lyginant su lateno, 
įkapių gerokai pagausėjo, vyrų kapuose atsirado ginklų. 
Moteris neretai laidodavo su vilnonėmis kepuraitėmis, puoš
tomis žalvariniais spurgeliais ir kabučiais. Kapuose yra mi
niatiūrinės keramikos, papildomos įkapės randamos tošinė
se dėžutėse11. Vakarų Lietuvoje yra žinomi 35 I-IV a. kapiny
nai su akmenų vainikais12. Žymiai pagausėjęs pastaraisiais 
metais tyrinėtų paminklų skaičius leido pakoreguoti vadina
mosios Klaipėdos kultūros13 ribas. Kapų su akmenų vainikais 
kultūrinė sritis apima visą Lietuvos pajūrį nuo Nemuno 
žemupio pietuose ir nedidelę pietinio Latvijos pajūrio dalį. 
Rytuose šios kultūros kapų randama centrinėje Lietuvoje, už 
Jūros upės14.

" Almgren O., Nerman B. Op. cit. S. 24-25.
Michelbertas M. Min. veik. P. 28.

13 Engei C., La Baume H3. Op. cit. S. 149.
M Tautavičius A. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. V., 1977. P. 14-15: 
Michelbertas M. Min. veik. P. 239.

Šioje kultūrinėje srityje I-IV a. mirusieji buvo laidojami 
nedeginti. Degintiniai kapai randami tik pačioje laikotarpio 
pradžioje (Kurmaičiuose, Rudaičiuose), tarp jų ir palaikai
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Pilkapiai su akmenų vainikais Gotlande. IIPAV.

A. Vėlyvasis latenas (pilkapis Trädgärdshäkte);
B. Romėniškasis laikotarpis (L Vallhagar, 2. Endregarda);
C. Ankstyvasis tautų kraustymosi laikotarpis (Barshaldershed)

urnose, giminingi Sembos kapams15. Kapai su akmenų vaini
kais laikomi plokštiniais, tačiau I-II a., o gal ir vėlesni*,  turėjo 
lėkštus žemių sampilus16. Akmenų vainikai yra vidutiniškai 
5-7 m skersmens, vienas arba keli, paprastai sukrauti iš 
vienos akmenų eilės, bet pasitaiko ir 2-4 aukštų. Pradžioje 
vainikai būdavo apskriti, vėliau, nuo II a., netaisyklingo

82



Kapai su koncentriškais akmenų 
vainikais Lietuvos pajūryje.

IIIPAV.

A. Ankstyvasis geležies amžius (vėlyvasis latenas; Kurmaičių pilkapis);
B. Senasis geležies amžius (romėniškasis laikotarpis; Kurmaičiai);
C. Vidurinysis geležies amžius (ankstyvasis tautų

kraustymosi laikotarpis; Tūbausiai)

apskritimo, ovalo, o nuo III a. ir pailgo keturkampio formos. 
Akmenų vainiko viduje primesta smulkių akmenėlių, kartais 
aptinkami ir taisyklingi grindiniai (Kašučiuose, Aukštakie-

*1516 Išnašos ->
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Kapai su koncentriškais akmenų vainikais IV PA V. 
Sembos-Notangos kultūrinėje grupėje.

A. Vėlyvasis latenas (pilkapis prie Sorgenau);
B. Romėniškasis laikotarpis (Tenkyčiai);
C. (1-4). Ankstyvasis tautų kraustymosi periodas (Rubokai; Rubocken^

miuose)17. Kapai vainikų lygyje arba negiliose 0,3-0,5 m 
duobėse. Kapų duobėse dažnai randama anglių. Kartais 
žemiau akmenų vainikų aptinkamas ištisas anglių sluoksnis. 
Karstai mediniai, kartais būna lentų paklotas. Vyrauja šiau
rinė laidojimo kryptis. Kaulai kapuose paprastai būna blogai

17 Išnaša -> 
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išlikę, todėl ne visada įmanoma nustatyti jų padėtį. Dažniau
siai, atrodo, mirusiuosius guldė ant nugaros. I-II amžių kapai 
neturtingi, bet nuo III a. pab. įkapių pastebimai padaugėja. 
Aprangos detalės ir papuošalai kapuose paprastai randami 
taip, kaip buvo nešioti. Ginklai (ietigaliai, {movimai kirviai, 
kovos peiliai, retkarčiais antskydžiai), darbo įrankiai ir kita 
dažniausiai randami prie galvos, prie kairiojo peties, rečiau 
- dešinėje mirusiojo pusėje arba prie kojų. Kapuose gausu 
miniatiūrinės keramikos, dažniausiai galvūgalyje būna pa
pildomos įkapės beržo tošies dėžutėse. Nuo III a. Lietuvos 
pajūryje atsirado žirgų kapų (iki šiol yra rasti 7 vyrų su žirgais 
kapai)15 16 17 18.

15 Michelbertas M. Min. veik. P.57.
* Tas faktas, kad prie taisyklingų vainikų būdavo tvarkingai prijungti akmenų 
puslankiai arba mažesni vainikai, o žemės paviršiuje akmenys būna matomi tik 
labai retai, rodo, kad iš pradžių turėjo būti kapų su akmenų vainikais žymės 
žemės paviršiuje, t.y. sampilai.
16 Engei C., La Baume W. Op. cit. S. 149; Michelbertas M. Min. veik. P. 31.
17 Radzvilovaitė E. Kašučių kapinyno Kretingos raj. tyrinėjimai 1969 metais / 
/Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 m. V., 
1970. P. 68-70; Michelbertas M. Min. veik. P. 32.
1Я Michelbertas M. Min. veik. P. 32, 37-40.
19 Ten pat. P. 54-67.

Panašių kaip Lietuvos pajūryje laidosenos bruožų yra 
Žemaitijos ir Šiaurės Lietuvos I-IV a. pilkapių kultūroje, ypač 
jos vakarinėje dalyje. Tai akmenų vainikai, kartais su pertva
romis, prie jų neretai prijungti akmenų puslankiai, akmenų 
vainikuose yra grindiniai. Mirusieji čia taip pat laidoti nede
ginti. Panašios yra ir įkapės. Nuo pajūrio kapų su akmenų 
vainikais kultūros šios kultūros kapai ryškiau skiriasi tik 
aukštesniais sampilais, laidojimu žemės paviršiuje ar pačiuo
se sampiluose19.

Sembos-Notangos kultūrinėje srityje laikotarpio pradžio
je mirusieji buvo laidoti nedeginti, o vėliau, III-IV a. (laikotar
pis C - čia ir kitur laikotarpiai chronologiškai nurodomi pagal 
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M. Michelbertą20), pradėti deginti. Kapai apjuosti koncentriš
kais akmenų vainikais, nors pasitaiko ir be jų, virš kapų 
beveik visada būna apskriti, ovalūs arba, rečiau, keturkam
piai akmenų grindiniai. Kapai su akmenų vainikais yra turėję 
neaukštus sampilus (Viskiautų-Voseguvos, vokiškai Wiskiau- 
ten-Wosegau) kapinynuose21. Retkarčiais šiuo laikotarpiu dar 
laidota ir pilkapiuose. Ir griautiniai, ir degintiniai kapai yra 
duobėse. Griaučiai randami mediniuose karstuose, dažniau
siai laidota paguldžius ant nugaros; labai reta kapų, kuriuose 
mirusieji guldyti ant pilvo ar ant šono. Vyrauja šiaurinis 
griautinių kapų orientavimas. Laikotarpio pabaigoje degini
mo paprotys tapo visuotinis. Degintiniuose kapuose apdegę 
kaulai ir angliukai būdavo supilami j krūveles, išsklaidomi 
ant akmenų grindinių, rečiau laidojami duobėse, o dažniau
siai supilami į vieną ar kelias urnas, kurios būdavo apdeda- 
mos akmenimis, kartais tašytais. Griautiniuose kapuose įka
pės randamos dažniausiai kairėje griaučių pusėje ir prie kojų. 
Pirmaisiais amžiais po Kristaus kapai skurdūs, bet nuo II a. 
įkapių padaugėja. Kapuose randami iečių antgaliai, įmovi- 
niai kirviai, kovos peiliai, antskydžiai, retkarčiais pasitaiko ir 
kalavijai. Salia vyrų kapų, vėliau po degintiniais vyrų kapais 
kartkartėmis aptinkami palaidoti žirgai22.

Ten pat. P. 23.
21 Sitzungsberichte... XXII. Taf. XXXV.
22 Ten pat. Pav. XXXVIII; Engei C., La Baume W. Op. cit. S. 144; Jaskanis 
J. Obrzqdek pogrzebowy zachodnich baltöw u schylku starožytnošci (I-V 
w.n.e.). Ossolineum, 1974. S. 214-221.
23 Engei C., La Baume W. Op. cit. S. 144-147; Jaskanis J. Op. cit. S. 110.

Kapai, apdėti akmenimis, buvo žinomi ir Sembos-Notan- 
gos kaimynystėje: Įsruties (vok. Insterburg), Nadruvoje, Rytų 
Mozūrijos (sritis į pietus nuo Mažosios Lietuvos, nuo Gelda
pės upės) kultūrinėse grupėse23.
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Lyginant romėniškojo laikotarpio Gotlando, Lietuvos pa
jūrio ir Sembos pusiasalio kultūras, konstatuojame daug 
bendro. Visur laidota kapuose su koncentriškais akmenų 
vainikais ir žemais sampilais, griautiniai kapai orientuoti į 
šiaurę. Visur laikotarpio pradžioje yra ir griautinių, ir degin- 
tinių kapų (Lietuvoje pastarųjų reta). Vėliau Gotlande išlieka 
ir vieni, ir kiti, Lietuvoje - tik griautiniai kapai, Sembos 
pusiasalyje tuo metu išplitę tik degintiniai (dažniausiai urno
se, kas nebūdinga Gotlandui). Degintiniuose kapuose Got
lande ir Sembos pusiasalyje po akmenų grindiniais yra degė
sių sluoksnis. Lietuvoje šis paprotys ne toks dažnas. Gotlande 
ir Sembos pusiasalyje įkapės dažniausiai randamos prie 
kairiojo šono ir kojų gale, keramika - prie galvos, Lietuvoje - 
prie galvos ir kairiojo šono. Visur kapuose randama miniatiū
rinės keramikos (Sembos pusiasalyje rečiau). Gotlandą su 
Lietuvos pajūriu sieja paprotys dėti į kapus tošines dėžutes su 
įkapėmis ir laidoti moteris su vilnonėmis žalvariu puoštomis 
kepuraitėmis (Sembos pusiasalio kultūroje tokios įkapės kur 
kas retesnės).

įvertinant visus minėtus I-IV a. laidosenos bruožus Got
lande, Lietuvos pajūryje ir Sembos pusiasalyje, konstatuoja
me, kad Gotlandą su Lietuvos pajūriu sieja tokie panašumai: 
griautiniai kapai (Gotlando biritualizmą Lietuvoje atitinka 
tik reti degintiniai kapai laikotarpio pradžioje); lėkšti pilka
piai su koncentriškais akmenų vainikais, akmenų grindiniai; 
miniatiūrinė keramika, tošinės dėžutės įkapėms, vilnonės 
žalvariu puoštos kepuraitės; įkapių dėjimas kairėje pusėje 
(bet Gotlande dažniau prie kojų, o Lietuvoje - prie galvos); 
ginklai vyrų kapuose (Lietuvoje nėra kalavijų, tik kovos 
peiliai).

Gotlando ir Sembos pusiasalio laidojimo paminklus sieja: 
lėkšti pilkapiai su koncentriškais akmenų vainikais, akmenų 
grindiniai; biritualizmas (Semboje iki laikotarpio vidurio); 
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įkapės mirusiojo kairėje ir kojų gale; ginklai vyrų kapuose 
(Semboje kalavijai randami retai).

Vakarų Lietuvą su Sembos pusiasalio kultūra sieja: kapai 
su akmenų vainikais, akmenų grindiniai, bendri griautinių 
kapų laidosenos bruožai, šiek tiek ir miniatiūrinė keramika 
kapuose (Semboje ji retesnė), žirgų kapai.

Visus tris minėtus regionus su Vyslos žemupio kultūra 
sietų: kapai su akmenų vainikais (palyginti negausūs Pavys- 
lyje), biritualizmas (laikotarpio pradžioje), ginklų (kalavijų) 
nebuvimas vyrų kapuose (Lietuva, iš dalies Sembos pusiasa
lis), palaikai urnose (Sembos pusiasalis), įkapių dėjimo 
tvarka (iš dalies skiriant Lietuvą).

LAIDOSENOS RAIDA LATĖNO BEI TAUTŲ 
KRAUSTYMOSI LAIKOTARPIAIS

Pagrindinėms laidosenos kitimo tendencijoms aptaria
muose regionuose platesniame chronologiniame kontekste 
išaiškinti palyginkime lateno bei tautų kraustymosi laikotar
pių (500-700 m., arba VI-VII a. pr. Kr.) kapų įrangą.

Gotlande lateno laikotarpiu vyravusius degintinius kapus 
romėniškuoju laikotarpiu iš dalies pakeitė griautiniai kapai; 
tautų kraustymosi laikotarpio pirmoje pusėje išliko ir vieni, ir 
kiti. Visais laikotarpiais čia buvo laidojama žemuose pilka
piuose su koncentriškais akmenų vainikais, išliko paprotys 
laidoti akmeninėse dėžėse. Lateno laikotarpiu buvusį kapų 
orientavimą į pietus vėliau pakeitė orientavimas j šiaurę, 
išlikęs ir 500-700 metais. Per visą aptariamą laikotarpį Got
lande žinomi taisyklingi kelių žiedų koncentriški vainikai24.

Nylen E. Op. cit. Almgren O., Nerman B. Op. cit. Nėr man B. Die 
Völkerwanderungszeit Gotlands. Stockholm, 1935.

Lietuvos pajūryje lateno laikotarpiu mirusieji buvo degi
nami, vėliau įsigalėjo griautiniai kapai, išsilaikę iki VII-VIII a.
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Iki pat VI a. pab. - VII a. pr. Lietuvoje apie kapus su plokščiais 
sampilais (?) buvo statomi akmenų vainikai, kurie ilgainiui 
transformavosi į ovalius ir pailgus. Vainikai prijungiami 
vienas prie kito. Latėno laikotarpiu buvusį pietinį kapų 
orientavimą romėniškajame laikotarpyje pakeitė šiaurinis, 
išlikęs ir vėliau.

Sembos pusiasalyje lateno laikotarpio pilkapiuose su ak
menų vainikais randami griautiniai kapai, kas šią teritoriją 
skyrė nuo Gotlando ir Lietuvos. Romėniškajame laikotarpyje 
čia gana greitai įsigalėjo deginimo paprotys, vyraujant ka
pams urnose. Dėl to šio laikotarpio antroje pusėje bei tautų 
kraustymosi laikotarpyje griautiniai kapai Sembos pusiasaly
je nebežinomi. 500-700 m. čia, atrodo, dar retkarčiais pasi
taiko kapų, apdėtų netaisyklingais apskritais arba ovaliais 
akmenų vainikais25.

25 Engei C., La Baume W. Op. cit. S. 124-126, 144-149, 168-171; Jaskanis
J. Op. cit.; Кулаков В,И., Тимофеев В.И. Очерк археологии 
Калининградской области // Vakartį baltų istorija ir kultūra, I. Klaipėda, 
1992. P. 5-34.

Laidosenos nagrinėjimo išvados būtų šios: 1) romėniška
jame periode Gotlando ir Lietuvos pajūrio laidojimo papro
čiai buvo labai artimi; 2) Gotlando ir Sembos pusiasalio 
kultūrose konstatuojama mažiau bendrų bruožų; 3) Gotlan
do ir Vyslos žemupio gotų-gepidų kultūros laidosenoje bend
rų bruožų randama dar mažiau; 4) Sembos pusiasalio (late
no laikotarpiu buvusio vakarų baltų kultūros centru) ir 
Lietuvos pajūrio laidosenoje liko nemaža bendro ir atsirado 
naujas bendras bruožas - žirgų kapai.

Dirbiniai
Laidojimo papročiai visose kultūrose yra labai stabilūs, jie 

palyginti nejautrūs svetimoms įtakoms. Kitaip yra su dirbi- 
nais: papuošalai, darbo įrankiai, ypač ginklai, dėl kultūrinių
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Vakarų baltų - skandinavų analogijos: VPAV.

1-5. Prūsų serijos akinės segės;
6. Smarkiai profiliuota segė;
7-10. “Klaipėdos tipo ” laiptelinės segės;
11-14. Žieduotosios tankinės segės;
1. 2,6, 7-9, 11,12. Vakarų Lietuva; 3. Semba (Kuntcrstrauch),
4. Danija (Stengade); 10,13,14. Gotlandas
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7 5 6

ryšių poveikio keitėsi žymiai sparčiau. Todėl dirbiniai turėtų 
gerai atspindėti įvairių regionų ryšių dinamiką.

Šiuo aspektu vertinant Gotlando ir Vyslos žemupio basei

no gyventojų ryšius I-IV amžiais, juos reikėtų laikyti minima
liais. Bendrų MI a. radinių iš Gotlando ir Vyslos žemupio 
kultūros (“grtų-gepidų” kultūros arealas) nerado švedų ar-
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Prūsų serijos akinių segių arealas. VI PA V.

A. Europoje;
B. Lietuvoje
(pagal A.K. Ambros ir M. Michelbertą su autoriaus papildymais) 
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cheologai26. Būdingų tik Gotlandui dirbinių, jau priešromė- 
niškuoju laikotarpiu ir vėliau išsiskiriančių originalia for
ma ir puošyba, Vyslos žemupio kultūroje neaptiko ir J. 
Kmiecinskis27.

26 Almgren O., Nerman B. Op. cit. S. 140-141.
27 Kmiecinski J. Op. cit.
28 Almgren O., Nerman B. Op. cit. S. 142, pav. 32.
29 Lietuvos archeologijos atlasas. V., 1978. T. IV. ženilp. 23.
30 Michelbertas M. Min. veik. P. 113.
31 Michelbertas M. Min. veik. P. 107-122; J0rgensen B. Endnu en ronierdids- 
grav i Stengade // Antikvariske studier 4. Kpbenhavn, 1980. S. 77-82, fig 7.
32 Almgren O., Nerman B.Op. cit. S. 142, lent. 22:339.
33 Щукин M.Б. Современное состояние... C. 81-83, рис. 2.
34 Michelbertas M. Min. veik. P. 89, 97, 98.

Gotlando ryšiai su vakarų baltais romėniškajame laikotar
pyje, nežiūrint į tai, jog Gotlandas tuomet stipriai orientavosi 
j Elbės žemupio ir Danijos regionus, buvo gana ryškūs ir 
pastovūs. Nemaža Gotlande naudotų dirbinių yra gaminti 
vakarų baltų žemėse (V pav.): lankinės segės lietinėmis 
užkabomis, Klaipėdos tipo laiptelinės segės, kai kurios apy
rankės28. I-II a. pasirodžiusios labai profiliuotos segės buvo 
gausiai gaminamos Vakarų Lietuvoje29 ir iš čia galėjo patekti 
j Gotlandą30. I-III a. pagrindinės ir ypač prūsų akinės segės 
Lietuvoje taip pat yra dažnas radinys (7 vietose rasta 110 
akinių segių). Jos plito į Gotlandą ir į tolimesnius Skandina
vijos kraštus31 ne tik iš Sembos pusiasalio, bet ir iš Lietuvos 
pajūrio (VI pav.). Iš vakarų baltų j kaimynines šalis nuo III a. 
pateko įvairių variantų lankinių segių lenkta kojele32, jos 
kartu su žieduotosiomis segėmis (paplitusios nuo III a.), 
plačiai žinomos ir Černiachovo kultūroje33. Savitos Lietuvos 

pajūrio antkaklės trimitiniais ir dėželiniais galais galėjo pasi
tarnauti prototipais panašioms skandinaviškoms34.

Lateno laikotarpio pabaigoje ir tautų kraustymosi pra
džioje vakarų baltų įtaka kaimynams vakaruose vis dar
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Miniatiūrinė keramika.

1. Palanga;
2. Rudaičiai;
3. Klaipėdos apylinkės;
4-6. Gotlandas
(pagal O. Almgren, B. Nerman) VIIPAV.
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tebebuvo ryški: klasikinių formų tankinės segės su ilga lieta 
užkaba, kurių didžiausia koncentracija pastebėta vakarų baltų 
kraštuose, iš čia gausiai patekdavo į Gotlandą ir Olandą35.

" Bitner-Wroblewska A. Cross-Bow Brooches from the Eastern Baltic Basin 
in the Early Migration Period. The Import of Ideas or Objects? // Contacts 
across the Baltic Sea during the Late Iron Ager (5th-12 centuries). Lund, 
1992. P. 27-36.
’6 Ten pat.
57 Lietuvos archeologijos atlasas. T. I V: Zulkus K Die Prußen und ihre Nachbarn 
im I. Jahrtausend nach Christi Geburt // Prußen, Kuren und Masuren. Drei 
Beiträge zur Landeskunde Ostpreußens. Weisenburg, 1991. S. 4-14.
38 Michelbertas M. Min. veik. P. 220; Latvijos PSR archeologija. Riga. 1974. 
Lpp. 111-125.

Vienas iš bendrų Gotlando ir Lietuvos pajūrio laidosenos 
bruožų yra I-IV a. kapuose randama miniatiūrinė keramika. 
Lyginant jos formas galima įžiūrėti daug panašumų (VII 
pav.): vieniju yra labai nedideli, lipdyti paprasčiausių formų, 
kiti - pūstašoniai siaurais kaklais ir dugnais puodeliai.

Ne taip svarbu, ar šie dirbiniai pasiekdavo Gotlando, 
Olando ir Bornholmo salas dėl “idėjų ar objektų” importo36. 
Svarbu, kad jos parodo didesnį ar mažesnį vakarų baltų, 
Gotlando, Olando kultūrų bendrumą bei ryšius su tolimesniu 
Baltijos jūros regionu. Europos archeologai dažniausiai akcen
tuoja ryšius su Sembos pusiasalio (vėliau čia susidarė prūsų 
genties sembų arealas) kultūrine sritimi. Daugelio vakarų 
baltų dirbinių gamybos centrus jie nurodo prūsų kultūros 
teritorijoje vien todėl, kad neturima duomenų apie radinius 
Lietuvoje. Labai gausiai Lietuvoje aptinkamos vėlesnių laiko
tarpių kai kurių tipų segės, bendros Lietuvos pajūrio ir 
Sembos pusiasalio kultūroms37, verčia ieškoti jų gamybos 
centrų būtent Lietuvos pajūryje. Tas pats pasakytina ir apie 
I-IV a. dirbinius.

Kita vertus, Lietuvoje, Latvijoje ir Prūsijoje yra Gotlandui 
būdingų radinių38. Reikia, betgi, pažymėti, kad romėniškuo
ju laikotarpiu vakarų baltų įtaka Gotlandui buvo gerokai
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didesnė negu Gotlando įtaka vakarų baltų kraštams. Gotlan
do ir Olando dirbinių ir papuošalų vakarų baltų žemėse 
pastebimai padaugėjo jau poromėniškajame laikotarpyje, 
būtent V-VI a.39 Manoma40, kad Juodosios jūros šiaurinių 
pakrančių kultūros darė tiesioginį poveikį vakarų baltų (pir
miausia prūsų) kultūrai, kad vakarų baltų, visų pirma prūsų 
kultūros, gentys dėl ten pasilikusių gotų buvo tarpininkės 
perduodant Juodosios jūros šiaurinių pakrančių kultūros 
elementus Gotlandui41.

39 Nėr man B. Op. cit. S. 126; Bitner-Wroblewska A. Op. cit. P. 33.
40 Engei C., La Baume W. Op. cit. S. 132.
41 Almgren O., Nerman B. Op. cit. S. 142.
42 Ten pat. S. 140; Kmiecinski J. Op. cit.
43 Магомедов Б.В. Каборга IV//Могильники Черняховской культуры. 
М., 1979. C. 24-62.
44 Щукин М.Б. К предистории... С.69, 70, 74.

BALTŲ VAIDMUO GOTŲ-GEPIDŲ 
KULTŪROS MIGRACIJOJE

Daugelis tyrėjų, besilaikančių tradicinės gotų-gepidų kul
tūros kilmės teorijos, sutaria, kad šios kultūros Vyslos žemu
pyje I a. pirmoje pusėje pagrindą sudarė išeiviai iš Oster- ir 
Westergiotelando, o Gotlando gyventojų tarp jų buvo mažu
ma42. Tokia pat išvada daroma remiantis duomenimis apie 
laidojimo paminklų skaičiaus pakitimus Gotlande I a. po Kr.43

Panaši situacija buvo ir Lietuvos pajūryje, kur lateno 
laikotarpio pabaigoje ir romėniškojo pradžioje, iki pat III a., 
konstatuojamas tolygus kapinynų skaičiaus didėjimas (VIII 
pav.). Todėl vakarų baltų migracija į pietus I a. yra tik 
spėjama. Labiausiai tikėtina, kad migracija žymiau palietė 
Sembos pusiasalio kultūros žmones, - gerokai įpiečiau jų 
apgyventos teritorijos yra randami būdingi vakarų baltams 
papuošalai. Manoma, jog vakarų baltų kultūros žmonės 
galėjo prisidėti prie Zarubincų kultūros skilimo I a.44
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1. Kapų skaičius Gotlando kapinynuose Havor, Bläsnungs, Bjärs 
(pagal O. Almgren, B. Nerman). I-IV a. paminklų skaičius Lietuvoje:
2. Lietuvos pajūris;

Su išeiviais iš Gotlando tiesiogiai siejama antroji (gepidų) 
migracijos banga. Manoma, kad apie 300 metų po Kr. (III-IV 
a. sandūroje) daug žmonių iš Gotlando persikėlė prie Vyslos 
žemupio ir patraukė toliau į pietus. Dalis jų galėjo pasilikti
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Vakarų baltų migracija apie 300 m. po Kr.

1-2. Protoprūsai;
3. Lietuvos pajūrio kultūra;
4. Pilkapių be akmenų vainikų sritis;
5. Nemuno žemupio kultūros sritis;
6. Pilkapių kultūros sritis;
7. Pabaltijo ugrofinai;
8. Centrinė Lietuvos kapinynų kultūrinė sritis;
9. Brūkšniuotosios keramikos kultūra;
10. Rytų Mozūrijos kultūrinė grupė;
11. Vakarų Mozūrijos kultūrinė grupė;
12. Velbarsko kultūra
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prūsų kultūros areale45. Šį teiginį patvirtintų kapų skaičiaus 

sumažėjimas Gotlando kapinynuose IV a. pradžioje (VIII 
pav.). Norint ištirti Gotlando gyventojų migracijos į baltų 
teritoriją galimybę, riekia peržvelgti demografinę situaciją 
vakarų baltų žemėse I a. po Kr.

45 Almgren O., Nerman B. Op. cit. S. 142.
46 Michelbertas M. Vakarų Lietuvos apgyvendinimas senajame geležies 
amžiuje ir kai kurie šio regiono etninės istorijos klausimai // Vakarų baltų 
acheologija ir istorija. Klaipėda, 1989. P 15-17.
47Michelbertas M. Senasis... P. 192-199; Michelbertas M. Vakarų... P.15-17.

Duomenų apie Sembos pusiasalio kultūrą, deja, neturime. 
Lietuvos pajūrio kultūros duomenys šiuo atžvilgiu itin įdo
mūs: IV a. pradžioje čia labai sumažėjo gyvenviečių46. Tai 
galėjo atstikti dėl masinio žmonių išėjimo. Šis procesas siejasi 
su kapų mažėjimu Gotlando kapinynuose (VIII pav.). Peršasi 
išvada, kad anksčiau nurodyti kultūriniai Gotlando ir vakarų 
baltų bendrumai nebuvo atsitiktiniai; Gotlande ir Lietuvos 
pajūryje buvusi labai panaši ir socialinė ekonominė sankloda. 
Ta pati, kol kas nežinoma, priežastis galėjo priversti apie 300 
metus po Kristaus migruoti ir Gotlando, ir Lietuvos pajūrio 
gyventojus.

Lietuvos pajūrio gyventojų migracijos kryptį galima nus
tatyti lyginant, kaip kito gyvenviečių skaičius tuo metu 
gretimose kultūrinėse srityse. Turimus duomenis47 apibend
rinus grafiškai (IX pav.), akivaizdžiai matyti, iš kokių kultū
rinių sričių ir kokia kryptimi ši migracija vyko. Kapinynų 
daugėjo iki III a. pirmosios pusės bei vidurio ir jų staigiai 
mažėjo III a. II pusėje - IV a. viduryje (laikotarpis C3-D) ne 
vien Lietuvos pajūryje (daugiausia), bet ir pilkapių kultūros 
teritorijos vakarinėje dalyje, Nemuno žemupio kultūrinėje 
srityje. Centrinėje Lietuvoje kapinynų skaičius po nedidelio 
sumažėjimo apie III a. vidurį (tarpregioninė migracija ar 
duomenų stoka?) C3-D laikotarpje vėl padidėjo.
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Aptariamame laikotarpyje nuolat daugėjo kapinynų bu
vusioje brūkšniuotosios keramikos srityje ir apie II a. pradžią 
pasirodžiusioje akmeninių pilkapių su akmenimis apdėtais 
kapais kultūrinėje srityje. Tad galima daryti prielaidą, kad 
Lietuvos pajūrio gyventojai III a. migravo pietų kryptimi per 
Nemuno žemupį į Sembos pusiasalio kultūrinę sritį (IX pav.). 
Migracija, atrodo, smarkiau nepalietė nei centrinės Lietuvos, 
nei Užnemunės kultūrinių sričių. Labai tikėtina, jog dar toliau 
į pietus migravo ir Sembos pusiasalio vakarų baltai. Tačiau 
kažin ar migracija šia kryptimi čia buvo masiška, nes dalis 
gyventojų iš Sembos patraukė į buvusią Velbarsko kultūros 
teritoriją prie Vyslos žemupio48. Toliau per mozūrų kultūrinę 
sritį ir galindų (Bogačiovo kultūra) žemes Prūsijoje*  baltai 
pasiekė Voluinės-Podolės teritoriją, kur aptikti ne tik Vel
barsko (iki IV a. pr.), bet ir vakarų baltų kultūros pėdsakai50 51, 
ir atsikėlė į Černiachovo kultūros teritoriją. Iki jos kažin ar 

galima tikėtis rasti šios migracijos ryškesnių daiktinių pėdsa
kų, nes vakarų baltai iki pat Dnepro vidurupio migravo 
rytinių baltų kultūros areale**.

4Я Nowakowski W. Baltes et proto-slaves dans I antiquite. Textes et archėolo- 
gie //Dialoques d'histoire ancienne, 16/1. 1990. P. 359-402.
* W. Nowakowskio nuomone,dalis galindų, sekdami Velbarsko kultūros 
populiacija, pasuko Juodosios jūros link, o jų vietą iš dalies užėmė į vakarus 
emigravę sūduviai49.
49 Ten pat. P. 376, 401,
50 Kuharenko J. W. Op. cit.
** Šį arealą žymi būdingi baltams dirbiniai ir toponimai-1.
51 Седов В.В. Булавки восточных балтов в эпоху раннего железа //Acta 
Baltico-Slavica. T. 5. Bialystok, 1967. C. 129-146; Gimbutienė M. Baltai 
priešistoriniais laikais. V., 1985. Pav. 52.

Tolimesnę baltų judėjimo kryptį nurodo Černiachovo 

kultūros II a. pab.-IV a. kapinynų radiniai. Drauge su Vyslos 
žemupio ir Pševorsko kultūroms būdingais laidosenos bruo
žais aptinkami ir vakarų baltų papuošalai, visų pirma lauki
nės segės.
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XIPAV.

Papuošalų su baltiškąja emale paplitimas

(A) Europoje IV- V a. (pagal M. Gimbutienę) 
(B ) Lietuvoje II- V a. (pagal M. Michelbertą)
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Segių rasta Dnestro ir Bugo tarpupyje52, Odesos apylinkė
se53, Juodosios jūros šiaurinėje pakrantėje54 (X pav.). Šios 

“Baltijos regiono tipo segės” siejamos su gotų, tradiciškai 
laikomų germanais, atėjimu. Minėtuose kapinynuose randa
mi griautiniai j šiaurę orientuoti kapai, neretai apdėti akme
nimis, taip pat gali būti siejami su vakarų baltų laidosena. 
Vakarų baltų pėdsakai Pietų Bugo aukštupyje ir prie Juodo
sios jūros chronologiškai sutampa su antrąja migracijos 
banga (gepidai) į besiformuojančios Černiachovo kultūros 

teritoriją55.

52 Амброз А.К. Фибулы юга европейской части СССР // Археология 
СССР. Свод археологических источников. Вып. 1-30. М., 1966; Винокур 
И.С. Ружничанский могильник // Могильники Черняховской культуры. 
М., 1979. С. 112-135.
53 Симонович Е.А. Коблевский и Ранчевский могльники около Одессы/ 
/Могильники Черняховской культуры. С. 63-111.
54 Магомедов Б.В. Каборга IV. С. 28-50.
55 Щукин М.Б. К предистории... С. 80, 83.
?6 Gimbutienė M. Min. veik.; Werner J. Dančeny und Brangslrup //Bonner 
Jahrbücher. Bd. 188. Köln-Wien, 1988. S. 241-286.
■7 Michelbertas M. Senasis... P. 153-156.

Baltų migracijos į Juodosios jūros pakrantes įrodymui gali 
pasitarnauti ir baltiškų emaliuotų papuošalų (“barbariška 
emalė”), o gal ir kirvio formos kabučių paplitimas IV-VI a. po 
Kr.56. Papuošalai su baltiška emale pasirodė jau II a. (laiko
tarpis B2-B2/C1) ir buvo gaminti bei naudoti iki V a. (laiko
tarpis D). Manoma, kad pagrindiniai baltiškos emalės gamy
bos centrai buvo Mozūrijoje ir Lietuvos teritorijoje57. Papuo
šalų su baltiškąja emale arealas ir išplitimo kryptys sutampa 
su lazdelinių smeigtukų ir baltiškųjų lankinių žieduotųjų 
segių išplitimu (X,XI pav.).

Autoriaus nuomone, pateikti duomenys gali būti pakan
kamas pagrindas prielaidai apie vakarų baltų, pirmiausia
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Lietuvos pajūrio gyventojų, dalyvavimą Baltijos regiono gen
čių migracijoje (gotų-gepidų migracija) III a. Juodosios jūros 
link. Suprantama,vakarų baltai nebuvo šiame kelyje vienin
teliai; jie ėjo su žmonėmis iš Vyslos žemupio baseino su 
Velbarsko-Ceselsko ir Pševorsko kultūrų nešėjais (XII pav.). 
Tyrinėtojai, aptarinėdami panašių migracijų pobūdį, nuro
do, kad tai turėjo būti ilgalaikiai infiltracijos, skverbimosi 
nedidelėmis grupėmis procesai, lydimi asimiliacijos. Dėl to 
migruojančių kultūrų pėdsakai dyla tolstant nuo jų centrų58.

>K Kmiecinski J. Op. cit. S. 77; Щукин М.Б. Современное состояние... 
C. 83.
59 Kmiecinski J. Op. cit. S. 155.
6" Almgren O., Nerman B. Op. cit. S. 142.

Įrodomai prielaidai paremti turime įdomių duomenų apie 
grįžtamąjį ryšį tarp gotų prie Juodosios jūros ir Gotlando, 
tiksliau, apie kultūrinius mainus tarp Juodosios ir Baltijos 
jūrų regionų. J. Kmiecinskio nuomone59, tiesioginių kontaktų 
tarp Vyslos žemupio baseino ir Juodosios jūros regiono 
gyventojų kalbamu laikotarpiu nebuvo, o ryšiai tarp Vyslos 
žemupio baseino ir Skandinavijos buvo labai silpni. Anot jo, 
pagrindinis Juodosios jūros pakrančių importas Skandinavi
ją pasiekdavo Elbės upe ir per Daniją. Juodosios jūros pak
rančių importas Gotlande yra neginčytinas faktas. Svarbu 
pažymėti, jog švedų archeologai nurodo Juodosios jūros 
pakrančių importą patekus į Gotlandą per prūsų kultūros ir 
“Rytų Pabaltijo”, t.y. Lietuvos pajūrio, teritorijas60. Apie 
žymią Lietuvos pajūrio kultūros įtaką Gotlandui romėniškuo
ju laikotarpiu rašėme anksčiau. Dėl to galima dar viena 
prielaida: išeiviai iš Gotlando palaikė grįžtamąjį ryšį su savo 
kultūros centru ne tik tradiciniu prekybiniu (gintaro) keliu 
Elbe, bet ir per vakarų baltų gentis.
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Gotų-gepidų ir vakarų baltų kultūrų migracija. XIIPAV.

1. Kapų su koncentriškais akmenų vainikais arealas;
2. Skandinavų kultūros migracijos kryptys;
3. Vakarų baltų migracijos kryptys;
4. Baltų kultūros arealas I-IV amžiais (pagal V. V. Sedovą);
5. Gotų kultūros ekspansija: a) I a. po Kr.; b) IIa. po Kr.

(pagal J. V. Kuharenko);
6. Cerniachovo kultūra (pagal M. B. Ščukiną)
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ETNINĖ GOTLANDO IR VAKARŲ BALTŲ 
KULTŪRŲ PRIKLAUSOMYBĖ

Įvertinus daugelį Gotlando, Lietuvos pajūrio ir Sembos 
pusiasalio kultūrų archeologinių paralelių I-IV a. po Kr., 
galima svarstyti šių kultūrų etninę priklausomybę.

Tradicinė gotų kilmės iš Skandinavijos teorija dabar turi 
nemaža oponentų. Gotų kultūros branduolio bandoma ieš
koti Vidurio Europoje arba bent jau toliau nuo Baltijos jūros. 
Jau tarpukario vokiečių tyrėjai gotus lokalizavo Drevencos 
aukštupyje Prūsijoje61. Dalis mokslininkų sutinka su gotų 
skandinaviškąja kilme, bet neigia juos gyvenus prie Vyslos 
žemupio I a. po Kr. Jų nuomone, gotai, išėję iš Skandinavijos, 
pasuko Elbe prie Romos imperijos sienų62. Šias nuomones 

mėgina suderinti E. Gudavičius, spėdamas, kad gotai iš 
Skandinavijos pasuko Elbės žemupio link, iš ten patraukė 
prie Vyslos žemupio, iš kur ir migravo toliau63.

61 Engei C., La Baume W. Op. cit. S. 135. Žemlp. 23.
62 Kmiecinski J. Op. cit. S. 77.
63 Gudavičius E. Naujausi duomenys apie gotų santykių su baltais ir slavais 
prielaidas // LMADA. T. 3(76). V.. 1981. P. 103-112.

Gotai su vakarų baltų gentimis istoriografijoje nėra sieja
mi. Tačiau lokalizuojant gotus prie Vyslos žemupio vakarų 
baltai būtų artimiausi jų kaimynai. Vakarų baltų paminėji
mas antikinėje istoriografijoje (Tacitas, Ptolemėjas, Plinijus) 
siejamas su genčių vardais aestii ir venedai. Daroma prielaida, 
kad venedai yra buvęs bendras vakarų baltų genčių vardas, 
o atskiras gentis Ptolemėjas vadino: osioi, galindai ir souidinoi.

Jei Tacito aesti vardas galėjo būti taikomas nedidelei 
venedų grupei Sembos pusiasalyje, tai vakarų baltų dalis tarp 
Nemuno ir Dauguvos*  galėjo būti vadinama osioi vardu (IX 
pav.). Istoriografijoje bandoma lokalizuoti vakarų baltų kul
tūrų areale germanų gentį lemovius, kurie, anot Tacito, 
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gyvenę už lugijų ir gotų. Lemoviai siejami su XIII a. pirmoje 
pusėje prie Nemuno žemupio paminėta Lamatos žeme64.

M Gudavičius E. Lemoviai // Iš lietuvių etnogenezės. V., 1981. P. 75-83.
* W. Nowakowskis'15 vakarų baltams priskiria gentis tarp Baltijos jūros ir 
štrichuotosios keramikos kultūros srities. Lietuvos archeologai dalį šių žemių 
priskiria lytiniams baltams.
65 Nowakowski W. Op. cit. P. 379-400.
Pav. 1.1:5 Arkeologi i Sverige 1984. P. 351-352; 1986. P. 388-389.

Labai didelis Gotlando, Lietuvos pajūrio ir Sembos pusia
salio kultūrų panašumas vėlyvajame lateno laikotarpyje ir I- 
IV amžiais po Kristaus (šias kultūras siejo ir bendra migracija 
j pietus III a., o gal jau ir I a.) bei grįžtamieji ryšiai tarp 
Juodosios ir Baltijos jūrų pakrančių sąlygoja prielaidą apie jų 
etninius bendrumus. Šios kultūros išriedėjo iš senesnių vieti
nių kultūrų. Gotlandas, kaip žinoma, skiriamas germanų 
kultūros arealui, tačiau jų laidosenos papročiai ir materialinė 
kultūra romėniškuoju laikotarpiu taip ryškiai skyrėsi nuo 
gretimų germanų regionų kultūros, jog Gotlando gyventojai 
laikomi ypatinga etnine grupe. Lietuvos pajūrio ir Sembos 
pusiasalio kultūras skiriant baltams (yenedai, osiai, aestii), 
kokiai etninei grupei reikėtų skirti Gotlando gyventojus?

Gal vėlyvojo lateno ir romėniškuoju laikotarpiu, bent 
pirmosios jų pusės, Gotlando, Lietuvos pajūrio ir Sembos 
pusiasalio kultūras galima sujungti į vieną kultūrinę bendri
ją, etniškai turinčią germanų ir baltų bruožų, t.y. baltiškai- 
germanišką? Šios bendrijos atskirų sričių kultūros pradėjo 
ryškiau nutolti viena nuo kitos tautų kraustymosi laikotarpio 
pirmame etape (IV-V a.), nors jų ryšiai nenutrūko ir vėliau.

Šią hipotezę apie vakarų baltų aktyvų dalyvavimą kartu su 
šiaurės germanais I-IV a. po Kr. migracijoje (gotų-gepidų 
migracija) nuo Baltijos prie Juodosios jūros ir vakarų baltų 
vaidmenį Černiachovo kultūros susidaryme bei prielaidą 
apie kultūrinę šiaurės germanų-vakarų baltų bendriją lateno 
ir romėniškajame laikotarpiuose gali patvirtinti arba galuti
nai atmesti nuodugnesni tyrimai.
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Jonas
Genys ŽARDĖ - PILSOTO ŽEMĖS

PREKYBOS IR AMATŲ 
CENTRAS

Daugelis tyrėjų, remdamiesi importinių dirbinių gausu
mu, pirklių palaidojimų kiekiu, ne kartą pabrėžė, kad vienas 
iš svarbiausių baltų genčių prekybos ir amatų centrų buvo 
Klaipėdos apylinkėse arba Nemuno žemupyje1. Tačiau konk
rečiai šis centras nebuvo lokalizuotas. Ankstyvųjų viduram
žių gyvenviečių, piliakalnių, laidojimo paminklų, importo 
kartografavimo principas, kaip ir Vakarų Lietuvos senųjų 
gyvenviečių vidinės struktūros analizė, įgalino išskirti Zar- 
dės-Laistų archeologinių paminklų grupę. Tai archeologijos 
paminklų kompleksas, esantis Smeltalės upelio žemupyje, 
2,5 km nuo Kuršių marių.

1 MoopaX. M. Лиги Х.Ф. Хозяйство и обшественний строй народов 
Прибалтики в начале XIII века. Таллин, 1969. С. 26; Kuncicnė О. 
Prekybiniai ryšiai IX-XIII а. //Lietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai XIII а. V., 
1972. P. 139; Kuncienė O. Prekyba // LMKIX-XI1I а. Г, 1981. P. 77. 
Герман Й. Славяне и норманы в ранней истории Балтийского региона 
// Славяне и скандинавы. Москва, 1986. С. 64.
2 Genys J. Žardės piliakalnio gyvenvietės // ATL 1990 ir 1991 metais. K, 
1992. P. 44-47.

Šiame regione žinomi du ar net trys kompaktiškai išsidės
tę archeologijos paminklų kompleksai: Žardės, Laistų ir 
Gibišių piliakalniai. Didžiausias iš jų Žardės kompleksas. Jį 

sudaro piliakalnis su 55 x 35 m dydžio aikštele ir gynybiniu 
pylimu iš vakarinės pusės, papilys ir trys atviro tipo gyven
vietės2. Taip pat priklauso Bandužių ir Kuncų kapinynai.
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Bandužių kapinyne rasti 89 maždaug I-XIII/XIV a. sandūros 
kapai3. Didelis atsitiktinių radinių skaičius rodo, kad didžioji 
senkapių dalis sunaikinta. Pastaruoju metu paaiškėjo, kad 
antroji dalis, apie kurią nebuvo žinoma, sunaikinta statant 
Klaipėdos gyvenamųjų namų rajoną. Beje, šioje dalyje ap
tikta nemažai skandinaviškos kilmės papuošalų, kurie pate
ko j privačias kolekcijas.

5 Vaitkunskienė L. Bandužių (Klaipėdos raj.) kapinyno tyrinėjimai 1974 m. // 
ATL 1974 ir 1975 metais. V., 1977. P. 70-72; Stankus J. Bandužių kapinyno 
tyrinėjimai // ATL 1988 ir 1989 metais. V., 1990. P. 92-96.
4 Lietuvos archelogijos atlasas (toliau LAA) V., 1977. T.III. P. 60.
5 Hollack E. Erläuterungen zur Vorgeschichtlichen übersichstkarte von 
Ostpreussen. Glogau-Berlin, 1908. Karte; Tarasenka P. Lietuvos archeologi
jos medžiaga. К., 1928. P. 143.
6 Mortensen H. G. Die Besiedlung des nordösliches Ostpreussen bis zum 
Beginn des 17 Jahrhunderts, 1938. Teil II. Karte.
7Zulkus V. Laistų gyvenvietės žvalgomieji kasinėjimai//ATL 1982 ir 1983 
metais. V., 1984. P. 41.
8 LA А. V., 1977. T.III. P. 60. Varnas A. Laistų plokštinis kapinynas // ATL 
1984 ir 1985 metais. V., P. 78-80.

Kuncų senkapiai iki šiol nelokalizuoti. Ikikarinėje istorio
grafijoje nurodoma, kad čia rasta XII-XIII a. radinių4. Priskirti 
Kuncus Žardės gyvenviečių kompleksui paskatino apytikrė jų 

lokalizacija, matoma E. Holako, P. Tarasenkos archeologijos 
žemėlapiuose, bei ta aplinkybė, kad Žardės piliakalnis dažnai 
vadinamas Кипсц pylimais5. Tuo pačiu metu buvo žinomas ir 
Žardės pilies vardas6. Nėra abejonių, kad šis piliakalnis loka

lizuojamas toje pat vietoje.
Laistų archeologijos paminklų kompleksas yra įsikūręs 

kitoje pusėje, maždaug 1,5 km į pietus nuo Žardės. Jį sudaro 

I tūkstantmečio prieš Kr. - II tūkstantmečio po Kr. pradžios 
piliakalnis su nedideliu įtvirtintu priešpiliu7 ir kapinynas, 
kuriame aptikta apie 160 III-XIII a. kapų8. Sprendžiant iš 
likusių fragmentiškų duomenų, kapinyne rasta importuotų 
dirbinių, pirklių kapų, Achmedo ibn Asado iš Samanidų 
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dinastijos dirchemų9. Tai leidžia Laistų gyvenvietę laikyti 
Žardės satelitu, aktyviu prekybos dalyviu.

9 Engel C„ La Baume W. Kulturen und Völker der Frühzeit im Preusselande. 
Königsberg, 1937. S. 276; Duksa Z. Pinigai ir apyvarta // LMКIX-Xlll а. V., 
1981. P. 92; Varnas A. Laistųplokštinis kapinynas. P. 78-80.
10 Hollack E. Erläuterungen zur Voreschichtlichen Übersichtskarte... Karte; 
Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga. P. 113.
" LAA 1975. P. 62.
12 Jäger E. Prussia - Karten 1542-1810. Stuttgart, 1982.

Ikikarinėje istoriografijoje nurodoma šiame regione (į 
vakarus nuo Laistų) buvus dar vieną - Gibišių - piliakalnį10. 
Tačiau Lietuvos archeologinių paminklų atlase jis sutapatin
tas su Laistų piliakalniu11, nors anksčiau minėtuose žemė
lapiuose jie figūruoja kaip atskiri archeologiniai paminklai. 
E. Holako duomenimis, Gibišių piliakalnis buvo kairiajame 
Smeltalės upės krante, priešais mūsų nustatytą vakarinę 
Žardės gyvenvietę.

Šiuo metu piliakalnis sunaikintas. Vietinių gyventojų pa

sakojimu, jis turėjęs pylimą iš rytų pusės. Labiausiai tikėtina, 
kad tas piliakalnis realiai egzistavo. Jis buvo maždaug 1 km 
į pietvakarius nuo Laistų ir 0,5 km į pietryčius nuo vakarinės 
Žardės gyvenvietės.

Tokią piliakalnių ir gyvenviečių koncentraciją, kuri mak
simalų dydį pasiekė ankstyvaisiais viduramžiais, sąlygojo 
palanki paleogeografinė padėtis, derlingi dirvožemiai apy
linkėse ir, be abejo, prekybos keliai. Sprendžiant pagal XVI- 
XVII a. Prūsijos žemėlapius12, Smeltalė viduramžiais buvo 
gana plati, tinkama laivybai upė. Tad ryšys su jūra buvo 
geras.

Žardės apylinkėmis ar net šalia jos driekėsi svarbus sausu

mos kelias, vedęs iš Sembos per Kuršių neriją Grobinės 
(Latvijos Kurše) link. Rašytiniuose XIII a. šaltiniuose (1253, 
1291 m.) ne kartą minima atkarpa kelio nuo Žardės Poys
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1 - Vakarų Europos ir skandinavų dirbiniai;
2 - Vakarų Europos monetos ir monetų lobiai;
3 - Rytų kraštų monetos ir lobiai;
4 - Bizantijos monetos;
5 - svareliai (1-5, daugiau kaip 5);
6 - svarstyklės (1-5, daugiau kaip 5);
7 - karoliai;
8 - kriauklelės;
9 - rytų slavų importas;
10 - sidabro lobiai
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pilies link13. Poys lokalizuojama 8,5 km į šiaurę nuo Žardės, 
buvusių Posen-Bendig, arba Schaulen, vietovėse14. Galbūt ši 
kelio dalis buvo anksčiau minėto kelio iš Sambijos į Grobinę 
atkarpa.

13 Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volkstammes und der lettischen 
Sprache in der Gegenwart im 13. Jahrhundert. St. Petersburg, 1892. S. 428, 
441, 442.
14 Bielenstein A. Die Grenzen... S. 253; SembritzkiJ. Geschichte der Königlich- 
Preussichen See-und Handelstadt Memel. Aufl. 2. Memel, 1926. S. 253.
15 Daugudis V. Senoji medinė statyba Lietuvoje. V., 1982. P. 55; Кулаков
B.B. Древности прусов Х1-ХШ вв. // Археология СССР. Ceog 
архсологичесих источников. Москва, 1990. Вып. 1-9. С. 17.

Kitas prekybos kelias, kaip rodo archeologiniai radiniai, 
vedė Stragnų, Skomantų kryptimi (I pav.).

ŽARDĖS VYSTYMOSI MODELIS,
GYVENVIETĖS YPATUMAI

Žardė formavosi vakarų, t.y. Kuršių marių, kryptimi. Nuo 
Palangos Žardės raida skiriasi tik tuo, kad Žardė pradėjo 

kurtis kaip papilys. Seniausia gyvenvietė yra rytinėje piliakal
nio papėdėje (II pav.). Apatiniame užstatymo horizonte 
aptikta brūkšniuota ir grublėta keramika, stulpinės konstruk
cijos pastatai. Židiniai įrengti dubens formos duobėse arba 

įrengti ant žemės paviršiaus ir apjuosti akmenų ratu. Pagal 
šią archeologinę medžiagą gyvenvietės įkūrimą galima da
tuoti pirmaisiais amžiais po Kristaus.

I tūkstantmečio po Kr. viduryje Žardės gyventojai pradeda 

apgyvendinti kalvą, esančią apie 300 m į vakarus nuo pilia
kalnio. Čia tuomet pasirodo rentinės konstrukcijos pastatai 

su akmenų prikrautais židiniais. Pasak V. Daugudžio ir V. 
Kulakovo, toks statybos būdas vakarinių baltų areale atsiran
da I tūkstanmečio po Kr. viduryje - antrojoje pusėje15. Tik 
brūkšniuotosios keramikos kultūros teritorijoje jie aptinkami 
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anksčiau - II-III a. po Kr.16. Panašiai datuojami ir prikrauti 
akmenų židiniai. Vakarinių baltų teritorijoje, kaip ryškėja 
ištyrus Imbarės, Daubarių, jotvingių gyvenvietes, tokie židi
niai pasirodo I tūkstantmečio po Kr. viduryje - antrojoje 
pusėje17.

16 Седов В.В. Жилища юсо-восточной Прибалтики I - начало II 
тысачилетия н.э. /// Древнее жилище народов Восточной Европы. 
Москва, 1975. С. 301.
17 Daugūdis V. Seniausi mediniai pastatai ir įrenginiai Lietuvoje / 3 m. e. I 
tūkstantmečio Ipusės pastatai //MADA. V., 1976. T. I. P. 61; Daugudis K 
Daubarių (Mažeikių raj.) archeologinių paminklų tyrinėjimai 1975 metais // 
ATL 1976-1977 metais. V., 1978. P. 103; Daugudis K Seniausi mediniai 
pastatai ir įrenginiai Lietuvoje / 4 m. e. V-VIII a. įtvirtinimai ir pastatai // 
MADA. V., 1981. T. 2. P. 71.

Žardei formuojantis kaip ankstyvųjų viduramžių preky
bos ir amatų centrui svarbiausias yra trečias etapas. I tūks
tantmečio po Kr. pabaigoje - II tūkstantmečio pradžioje 0,8 
km į vakarus nuo piliakalnio, didelėje 8-9 ha kalvoje, pradeda 
kurtis dar viena gyvenvietė. Kuo galima paaiškinti jos kūri
mąsi naujojoje vietoje? Viena, gyvenvietė kuriasi arčiau 
Smeltalės žiočių, už jos kilpos. Tai patogesnė vieta uostui. 
Antra, ji atsidūrė dviejų upių - Smeltalės ir jos intako Kretai- 
nio (dabar ji numelioruota) santakoje. Iš šiaurės ją supo 
pelkė. Vieta gera strateginiu požiūriu. Tačiau, matyt, pagrin
dinė priežastis - kita. Seniau įsikūrusiame Žardės papilyje II 

tūkstantmečio pradžios užstatymas neintensyvus, o antrojo
je to laiko kultūrinio sluoksnio nėra. Šie faktai leidžia manyti, 

kad naujos gyvenvietės amatininkai, gaminantys jau rinkai, 
taip atsiskyrė nuo tėvoninių amatininkų, gyvenusių ir dirbu
sių papilyje.

Akivaizdu, kad II tūkstantmečio Žardės struktūroje ima 

dominuoti labiausiai į vakarų pusę nutolusi gyvenvietė. 8-9 
ha dydžio kalva per labai trumpą laiką buvo visa užstatyta.

Žardės gyvenvietėje išsiskyrė du ryškūs užstatymo hori-
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Žardės gyvenvietės: IIPAV.

1 - pilis;
2 - papilys;
3 , 4 -1 tūkstantmečio antrosios pusės gyvenvietės;
5-1 tükst. pab. - XIH/XIV a. gyvenvietė;
6 - kapinynas (III-XIII/XIV a.);
7 - geležies lydymo krosnelė 

zontai. Apatinis datuojamas I tūkstantmečio pabaiga - II 
tūkstantmečio pradžia. Antrasis horizontas formavosi iki 
XIII-XIV amžių sandūros.

Jau ankstyvajame laikotarpyje aptikti rentinės konstruk
cijos pastatai, išsidėstę juostomis išilgai kalvos. Židiniai įrengti 
negiliose (0,2 m gylio), 0,8-1,0 m skersmens duobėse. Rąstai, 
naudoti pasatatų statyboje, buvo apie 20 cm skersmens. Į 
sodybos kompleksą įėjo ūkinės duobės. Jos nuo 1,9 x 2,3 iki
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Židinių išsidėstymas Žardės gyvenvietės III PAV.
vakariniame pakraštyje:

1 - stuplvietės;
2 - akmenys;
3 - medis (plane);
4 - juoda žemė

su degėsiais
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4,5 x 5,5 m skersmens, 0,6-0,7 gylio. Duobėse rasta perdegu
sių akmenų, tiglių, vertikalių audimo staklių, pasvarų, kera
mikos trinamųjų girnų akmenų, susilydžiusios stiklo masės, 
pusiau apdirbto gintaro. Šie radiniai atskleidžia amatų įvai

rovę.
Protomiesto bruožai kur kas ryškesni viršutiniame kultū

rinio sluoksnio užstatymo horizonte, datuojamame XI-XI1I / 
XIV a. sandūra. Tuomet toliau ryškėja gatvės kontūras, jos 
pakraščius žymi tvorų stulpvietės. Gatvė, atidengta pietvaka
riniame gyvenvietės pakraštyje, orientuota išilgai kalvos 
(pietryčių-šiaurės vakarų kryptimi). Tarp dviejų gatvių maž
daug 13-14 m pločio juostoje stovėjo labai tankiai sustatyti 
pastatai. Jie dažnai buvo niokojami gaisrų, perstatomi, ta
čiau ir vėl atstatomi. 100 m2 plote aptikta net 15 židinių (III 
pav.). Pagal šį požymį Žardė artima X-XI a. Gdanskui18, 
Ladogai19.

M Hensel W. Archeologia o początkachmiast slowianskich. Wroclaw- 
Warszawa-Krakow, 1963. S. 70-71.
19 Петренко В. Раскоп на Варяжской улице / постройки и планировка/// 
Средневековая Ладога. Ленинград, 1985. Рис. 2-7.
20 Daugudis V. Daubarių (Mažeikių raj.) archeologinių paminklų tyrinėjimai 
1975 metais//ATL 1976-1977 metais. V., 1978. P. 103.

Pastatai, stovėję Žardės gyvenvietėje, daugiausia rentinės 
konstrukcijos. Pagal šildymo įrenginius juos galima skirstyti 
į grupes: tradicinius, su baltams būdingais židiniais, rentinius 
su naujo tipo židiniais - akmenų krosnimis ir pastatus su 
vakarų slavams charakteringomis plūkto molio kupolinėmis 
krosnimis.

Tradiciniai baltų židiniai įvairių tipų. Vieni įrengti akme
nimis išgrįstose duobėse. Jie datuojmi X a. pab.-XI a. pradžia. 
Daubarių, Kukių gyvenvietėse tokie židiniai yra ankstyvesnio 
(V-VIII) laikotarpio20. Šie, kaip ir židiniai, įrengti paparasto- 
se, neišgrįstose duobėse, arba kuršiški židiniai su prieduobė- 
mis - charakteringi pajūrio regionui.
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Priešpaskutiniu Žardės gyvavimo laikotarpiu pasirodo 
netradiciniai baltų židiniai. Vieni iš jų įrengti didelėse, apva
liose 1,5-1,8 m skersmens ir 0,5 m gylio duobėse. Iš šiaurės 
vakarų pusės prie jų buvo 0,25 x 0,35 m dydžio negilios 
prieduobės. Jų duobėje gausu akmenų, jie sudegę, tačiau 
nėra anglių, degėsių. Susidaro įspūdis, kad tai arba specialios 
su amatais susijusios krosnys, arba savotiškas akmenų kros
nies, įrengtos ne ant lygaus paviršiaus, o virš duobės ir 
židinio, hibridas. Analogijų Lietuvoje jiems nėra. IX-X a. 
datuojamas panašios konstrukcijos įrenginys žinomas tik iš 
prūsų teritorijos21. V. Kulakovas jį vadina akmenų krosnimi, 
bet plačiau neaptarinėja. Pagal rastas žiestos keramikos 
šukes šiuos židinius galima datuoti XI-XII amžiais.

21 Кулаков В.В. Древности прусов... C. 14.
22 Jankuhn H. Haithabu. Eine germanische Stadt der Frühzeit. Neumünster, 1938. 
S. 100-107; Cnotliwy E. Pozostalosci budownistwa drewnianego z IX-XII w. ze 
stanowiska 4 w Wolinne //Materialy zachodniopomorskie . Szczecin, 1962. S. 44- 
46; Wallace P. The archeology of Viking Dublin /7 The Comparative History of 
Urban Origins in Non-Roman Europe. Oxford, 1985. Part I. P. 117-130.

Dviejų netradicinių baltų pastatų fragmentai buvo ištirti 
pietrytiniame gale, prie Smeltalės upės. Tai pastatai su 
vytelėmis pintomis sienomis (IV pav.). Sienos buvo įrengtos 
iš 0,7 m atstumais įkastų ir įkaltų stačiakampių pjūvyje (14,5 
x 5,5-6 cm) rąstų. Jų tarpai buvo išpinti 2,5 cm skersmens 
vytelėmis. Rąstai į žemę įkasti iki 0,9 m gylio, duobė užplukta 
smėlio su šlynu mase. Aptiktas didelis kiekis siaurų (5-7 cm) 
lentelių-skiedrų rodo, kad pastatas buvo apkaltas lentelėmis. 
Stogas buvo uždengtas lentomis (iki 20 cm pločio) ir padeng
tas žievėmis. Pastatų viduje stovėjo akmenų ir plūkto molio 
krosnis. Pastaroji pastatyta ant ovalo formos duobės, pripil
tos akmenų. Virš jų suplūktas molio padas ir virš vytelių 
karkaso padarytas molio kupolas.

Tokios konstrukcijos pastatai žinomi daugelyje Šiaurės ir 
Vidurio Europos ankstyvųjų miestų: Heitebiu, Voline, Kolob- 
žege, Dubline22. Jie datuojami IX a. pabaiga - XII-XIII a.
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Pintų vytelių pastatų liekanos:

1 - tašyti rąstai;
2 - kudai;
3 - lentos;
4 - vytelės;
5 - akmenys;
6 - juodžemis 

su degėsiais;
7 - smėlis 

su šlynu

IV PAV.

A-A
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sandūra. Šių pastatų paplitimas plačiame Europos areale 
siejamas su vikingų įtaka23. Voline atkastuose šio tipo pasta
tuose gyveno rago dirbinių meistrai, staliai24.

23 Wallace P. The archeology of Viking Dublin. P. 128.
24 Cnotliwy E. Pozostalosci budownictwa drewnianego ... S. 46.
25 Jorgensen L. Bekkegärd and Glasergdrd. Two Cemeteries from the Late 
Iron Age on Borholm. Kobenhavn, 1990. P. 26. Fig. 21:4.
26 las pat, Fig. 17.

Tad Žardės gyvenvietės šio tipo pastatai - vikingų įtakos 

rezultatas. Pastatų aplinkoje buvo rasta spalvotų emalės 
karolių. Ypač retas Lietuvos archeologinėje medžiagoje sup
loto kūgio tamsiai mėlynas karolis su baltais koncentriniais 
ratais. Absoliuti analogija žinoma iš Bornholmo salos, kur 
toks karolis datuojamas IX amžiumi25. Į privačias kolekcijas 
iš suardyto Bandužių senkapio pateko ir daugiau skandina
viškų dirbinių: paukščio formos segė (D2 bl pagal L.Jorgen- 
seno klasifikaciją)26, žalvarinis pakabutis “Toro”, kirvukas. 
Jie paremia mūsų teiginį apie Žardės ryšius su skandinavais.

Problemiškas lieka šių pastatų datavimas. Sprendžiant iš 
žiestos keramikos, jie negali būti skiriami ankstyvesniajam 
laikotarpiui kaip X-XI amžius ir greičiausiai priklausė ne 
vietinės kilmės prekyba užsiimančiam žmogui.

Nors ir ribota archeologinių kasinėjimų apimtis, vis dėlto 
turimi tyrimų rezultatai rodo, kad Žardės vakarinė gyvenvie
tė buvo tankiai užstatyta, turėjo gatvių tinklą, galbūt net 
mišrią genčių, etnosų visuomenę. Aiškėja dar vienas Žardės 

bruožas. Amatininkai, visų pirma juvelyrai, grupavosi pietva
karinėje gyvenvietės dalyje. Pietrytiniame gale, prie upės 
(matyt, ir uosto), pamažu ryškėja savitos materialinės kultū
ros rajonas. Galima tarti, kad tai pirklių gyvenama dalis. 
Pačiame rytiniame gyvenvietės pakraštyje randama daug 
geležies gargažių, išsilydžiusio stiklo gabalėlių. Kalvių grupa- 
vimasis šiame pakraštyje suprantamas. Pajūryje vyrauja va
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karų vėjai, tad gyvenvietei gaisro pavojus šiuo atveju mažiau
sias.

Gynybinės Žardės sistemos funkcijas geriausiai atliko natū

ralios vandens kliūtys. Ryškesnių antžeminių įtvirtinimų nėra.
1993 metų tyrinėjimų metu pačiame vakariniame gyvenvie

tės pakraštyje, prie buvusios Smeltalės senavagės, atidengti 
statmenai gyvenvietei orientuoti sudegę medžiai su šaknimis ir 
šakomis. Jokių kitų radinių nerasta. Šis radinys atkreipia dėmesį 
į du faktus: lenkų kronikininko V. Kadlubeko žinutę apie prūsų 
miestus ir toponimąZardė. Rašydamas apie miestų įtvirtinimus, 
jis teigė, kad “jų miestų sienos yra tokios pat kaip ir žvėrių”27. 
Kaip reikėtų suprasti tokį apibūdinimą, visiškai nėra aišku, 
tačiau autorius, be abejo, turėjo galvoje primityvią gynybinę 
sistemą, ko gero, paprasčiausias medžių užtvaras, kokios (jeigu 
tai buvo padaryta sąmoningai) galėtų būti ir minėti suversti 
medžiai gyvenvietės pakraštyje.

27 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. V., 1955. T. L P. 27.
28 Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. V., 1981. P. 388.
29 Būga K. Raštai. V., 1958. T. I. P. 525.
30 Rimantienė R. Akmens amžius Lietuvoje. V., 1984. P. 230.
31 Daugūdis. V. Daubarui (Mažeikių raj.) archeologinių paminklų tyrinėjimai. 
P. 41.

Anot kalbininko A. Vanago, žardis reiškia “aptvertą vietą 
gyvuliams”28. K. Būgos nuomone, sardis prūsų kalboje sup
rantamas kaip aptverta vieta29. Šie faktai leidžia manyti, jog 
paprastas medines užtvaras Žardė turėjo. Tokios užtvaros 
buvo pradėtos statyti dar neolite30, jos žinomos iš I tūkstant
mečio po Kr. antrosios pusės gyvenviečių31. Tad jas įrengti II 
tūkstantmečio pradžios gyvenvietėse nebuvo sunku.

Iš ankstesnio apibūdinimo akivaizdu, kad Žardė neagra- 

rinė gyvenvietė. Amatininkų įvairovė (kalviai, metalurgai, 
juvelyrai, gintaro apdirbėjai, audėjos) yra didelė. Galima dar 
paminėti juvelyro ir stalių kapus, rastus Bandužių senkapy- 
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je32. Amatininkų produktyvumą rodo ir didelis radinių skai
čius kapuose. X-XIII a. vidutiniškai vienam kapui tenka 8,8 
radinio.

32 Stankus J. Bandužiu kapinyno (Klaipėdos raj.) 1986 m.tyrinėjimų ataskaita. 
UI. AS. Nr. 1252. K. 33.
33 Пушкина T. А, Торсовый инвентарь из курганов Смоленского 
поднепровъя// Смоленск и Гнездово. Москва. 1991. С. 234.
34 Stankus J. Bandužių kapinyno (Klaipėdos raj.) 1986 m. tyrinėjimų ataskai
ta. K. 26, 40, 45, 53.

Sudėtingiau nustatyti pirklių procentą Žardės gyvenvietė

je, juolab kad II tūkstantmečio pradžiai galime priskirti tik 
apie trisdešimt kapų. Tačiau keturi iš jų buvo su pirklio 
įkapėmis. Jie sudarytų net 13% visų to laiko kapų. Deja, 
mažas ištirtų kapų skaičius šių procentų patikimumu verčia 
abejoti.

Plačiai tyrinėtame Gnezdovo pilkapyje pirklių kapai 
sudaro 6%33.

Statistiškai pagrįsti žemdirbių vaidmenį Žardės ūkiniame 

gyvenime taip pat trūksta patikimų duomenų. Iš 22 vyrų kapų 
tik keturi gali būti skiriami šio ūkio žmonėms34. Tai net 
mažesnis žemdirbių procentas negu XI amžiaus Palangoje.

Tad galima teigti, jog Žardė turėjo ryškesnius prekybos ir 

amatų centro, o ne agrarinės gyvenvietės bruožus. Nedidelis 
piliakalnis, gana silpnai II tūkstantmečio pradžioje išsivystęs 
papilys neleidžia Žardės apibūdinti kaip svarbaus valdžios 

centro. Tokias valdžios funkcijas galėjo turėti Eketės pilis.

GYVENVIETĖS RADINIAI

Gyvenvietėje daugiausia rasta keramikos. Apatiniame 
užstatymo horizonte, datuojamame I tūkstantmečio pabaiga 
- II tūkstantmečio pradžia, vyrauja lipdyta, tik apie 8% 
sudaro ant pasukamos lentos pagaminti puodai. XI-XIII a.
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Žardės gyvenvietės keramika V PAV.
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sluoksnyje apie 62% žiestos, 9% lipdytos, bet apžiestos ant 
rato, 29% keramikos lipdyta. Lipdyti puodai turi tiesias ar vos 
atlenktas briaunas, papuoštas viršuje {kartėlėmis, trikampė
mis duobutėmis. Jų formos, ornamentai dar perėmę neolito 
keramikos tradicijas35 (V: 20-23 pav.). Tarp ankstyvesniųjų 
lipdytų puodų išsiskiria indas su “A” tipo briauna, jo išorinė 
pusė buvo papuošta voleliu (V: 19 pav.). Jie skiriasi nuo baltų 
keramikos. Artimiausia analogija iš Volino36. Vokiečių ar
cheologai ją skiria “Vippepover” tipui, kuris charakteringas 
vakarų slavams37.

55 Rimantienė R. Šventoji: Pamarių kultūros gyvenvietė. И, 1980. Pav. 38, 
48, 52.
36 Leciejewicz L. Początki nadmorskich miast na pomorzu zachodnim. 
Wroclaw-Warszawa-Krakow. 1962. Tab. III.
37 Schuld! E. Die slawische Keramik in Mecklenburg. Berlin, 1956. Fig. 83 d-i.
38 Кулаков В.И. Древности прусов... С. 35.

XI-XIII/XIV a. sandūros keramika įvairesnė. Lipdytų puo
dų formos senosios. Kibiro formos tik apžiestas puodas turėjo 
mažai profiliuotus petukus (V :18 pav.). Jo dydis 33-34 cm, 
angos skersmuo 38 cm, dugno -18 cm. Šio tipo puodai buvo 

gaminami tik ant pasukamos lentelės. Tokiu būdu jie buvo 
gaminami ir Prūsijoje38.

Žiestai Žardės keramikai būdinga “S” formos briaunelė, 

išryškinti petukai. Jų anga 14-29 cm. Petukai ornamentuoti 
{kartėlėmis, tiesiomis {žiestomis rievelėmis. Šie puodai - 

tradicinė baltų keramika.
Gausiau ir netradiciškai ornamentuotų žiestų puodų su 

“A” tipo briaunele, mažai profiliuotais petukais. Jų petukai 
puošti aštriom zigzago rievelėmis, “eglutės” įkartomis, prip- 
lipdytu dekoratyviniu voleliu, kuris imituoja pynimo orna
mentą (V: 1-16 pav.). Dalies šių indų masė labai tanki, su 
smėlio, o ne granito priemaišomis; indai gerai išdegti.
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Šios keramikos analogijų yra svarbesniuose baltų cent
ruose39, tačiau nepalyginti daugiau jų vakarų slavų regione40. 
Dalis šios tankios masės be granito grūdelių keramikos gali 
būti traktuojama kaip importas, kita dalis pagaminta vietoje 
pagal atsivežtus pavyzdžius.

39 Žulkus K, Klimka L. Lietuvos pajūrio žemės vidui amžiais. V., 1989. P. 50; 
Pawowski A. Zespol grodzisk Pniskich iv Weklicach, gminie Elbląg iv Swietle 
hadan iv latach 1982-1983 // Badania archeologichne iv woj. Elbląskim vv 
latach 1980-83. Muzeum zamkowe iv Malborku, 1987. 11.15:1.
40 S hui dl E. Die slawsche Keramik in Mecklenburg, Abb. 75: a,b,f i; 76: a, b, 
e; Hensel W. Archeologija o początkach miast slowianskich, ilb. 61: Gabriel 
J., Kempke T. Ausgrabungs methode und Chronologie // Starigard/Olden- 
burg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelarters in Ostholstein. 
Neumünster, 1991. S. 141. Abb. 24:2.
41 Kostrzewski J. Kiedy pojowily się iv Polshe krosna poziome? /7 LUD. 
Wroclaw, 1954. S. 67L
42 Žulkus V., Klimka L. Lietuvos pajūrio žemės viduramžiais. Pav. 10.

Kitą radinių grupę sudaro daiktai, susiję su įvairiais ama
tais. Ūkinėje duobėje rastas vertikalių staklių 11 cm ir 5,7 cm 
skersmens kūgio formos pasvaras (VI-2 pav.). Pagal strati
grafiją jis datuojamas IX-X a. Lietuvoje šios rūšies radiniai 
labai reti, o tokio tipo pasvarų nežinoma. Dažniau ir tik 
svarbiausiuose Vakarų Lietuvos centruose randami suploto 
cilindro ir nupjautos piramidės formos pasvarai (Palanga, 
Imbarė, Apuolė).

Savo forma Žardės pasvaras artimiausias piramidės for
mos pasvarams, kurie gretimose teritorijose datuojami VIII- 
X a.41 Žardės pasvaro pjūvyje dar matoma piramidės forma, 

tačiau jo kraštai jau užapvalinti.
Kitas Žardės pasvaras suspausto cilindro formos. Arti

miausios jam analogijos yra Palangoje42. Dalis Palangos 
pasvarų puošti štampuotu ornamentu. Tyrėjų nuomone, 
cilindro formos štampuotu ornamentu papuošti pasva
rai būdingi germanų kraštams ir daugiausia buvo papli-
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Žardės gyvenvietės radiniai:

1 - trinamųjų girnų akmuo;
2 - molinis pasvaras;
3 - tiglis;
4-5 - akmeniniai galąstuvai;
6 ,9 laivo kniedės;
7 - gintarinio dirbinio pusfabrikatis;
8 - stiklo karolis

VI PAV.

125



tę IX-X amžiais, nors jų chronologija ir gana plati - VII-XII 
amžiai43.

75 Steuer H. Die Südsiedlung von Haithabu. Neumünster, 1974. S. 119.
44 Nahlik A. Tkany wsi wschodnioeuropejskiej X-XIII iv. Lodz, 1965. S. 93: 
Caune A., Zarina A. Rigas 13 gs. horizontölie aužamie stävi // Latvijos PSR 
zinatnu akademijas vesstis. Riga, 1992. N.2 (511) Lpp. 34.
45 Kuncienė O. Prekyba. P. 82-83. Pav. 1:50-53.
46 Мугуревич Э.А. Восточная Латвия и сё соседи. Рига, 1965. Рис. XI: 58.

Žardės cilindro formos pasvaras buvo rastas netradiciška

me baltų vytelėmis pintame pastate kartu su spalvotais 
emalės karoliais. Sprendžiant iš radinių komplekso, jis yra 
vėlyvesnis negu piramidės formos pasvaras. Pasvarai nebe
buvo reikalingi nuo XI-XIII amžių, kada įsigalėjo naujo tipo 
- horizontalios audimo staklės44.

Kiti su amatais, ūkine veikla susiję radiniai yra išplitę, plati 
ir jų chronologija. Tai metalo lydimo tegliai (VI:3 pav.), 
gintaro dirbinių pusfabrikatis (VI:7 pav.), trinamųjų girnų 
akmuo (VI:1 pav.), laivo kniedės (VI:6,9 pav.).

Atskirai reikėtų paminėti stiklo radinius. Du spalvotos 
emalės karoliai: vienas puoštas aštuoneto formos su akute 
ornamentu, antras - suspausto kūgio formos, juodas su 
baltais koncentriniais ratais. Lietuvoje jie dažniau aptinkami 
Palangos ir Stragnų kapinyne, nors pavieniai pavyzdžiai 
žinomi ir iš kitų Lietuvos vietų45. O. Kuncienė juos datuoja 
VIII-X amžiumi. Žardės šio tipo karoliai vėlyvesnį, todėl jų 
chronologiją reikėtų praplėsti iki X-XI a. Taip jie datuojami ir 
Latvijoje, Naugarde46.

Įdomesnės stiklo karolių gamybos technologijos yra stiklo 
lašai ir didžiulis (2,1 cm aukščio ir 2,7 cm skersmens) 
rantytas karolis. Šis nebaigtas gaminti (ar nekokybiškai 
padarytas) karolis, kaip ir susilydę stiklo lašai, verčia vėl 
atkreipti dėmesį į faktą, kad rantyti mėlyno stiklo karoliai 
galėjo būti gaminami ir vakarų baltų žemėse.
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Taigi turimi archeologiniai duomenys parodė, kad anks
tyvųjų viduramžių Žardės gyvenviečių kompleksas - vienas 
didžiausių Vakarų Lietuvoje. Savo struktūra jis artimas Pa
langai - tikrai protomiestiško tipo gyvenvietei.

Algirdas
Matulevičius

PRUSAI, 
LIETUVIAI, 
VOKIEČIAI 

IR LENKAI 
PRŪSIJOJE
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Tiriant daugiataučių valstybių etninę kultūrą, reikia atsiž
velgti į giminingų ir svetimų etnosų savitarpio santykius, jų 
specifiką, valdžios politiką jų atžvilgiu. Nustatyti asimiliaci
jos ir svetimos kultūros priėmimo, savo mentaliteto netekimo 
priežastis.

Tenka išsiaiškinti dar tokius klausimus: 1) kokie demo
grafiniai procesai vyko Mažojoje Lietuvoje, Mozūrijoje ir 
kitose Prūsijos srityse; 2) ar gali mažuma (vokiečiai) asimi
liuoti daugumą (prūsus)?; 3) kaip XVIII a. I pusės vokiečių 
didžioji kolonizacija paveikė lietuvių ir mozūrų (lenkų) gyve
nimo būdą, kaip sąveikavo vokiečių ir mažlietuvių, vokiečių 
ir lenkų etnosai? Kaip turtino viena kultūra kitą?; 4) kaip 
bendravo to paties luomo gyventojai: lietuvių ir vokiečių, 
lenkų ir vokiečių valstiečiai, juk lietuvių ir mozūrų dauguma 
iki 1807 m. buvo baudžiauninkai lažininkai; 5) dvikalbystė ir 
perėjimas j vienkalbystę, ryšium su tuo mokyklos ir aplinkos 
(kaimynų) poveikis; kultūrų integracijos ir gyventojų asimi
liacijos problemos; 6) lietuvių tautos dalių Prūsijos (Mažojo-



je Lietuvoje) ir Lietuvos (Didžiojoje Lietuvoje) valstybėse 
ryšiai ir kliūtys bendradarbiavimui; 7) Reformacijos judėji
mo, protestantizmo ir katalikybės reikšmė mažlietuvių kultū
rai, tautinei savimonei, didžiulė mažlietuvių raštijos, ypač 
spaudos, poligrafinės bazės reikšmė didlietuvių tautinio išsi
vadavimo kovai iš žiaurios Rusijos priespaudos; 8)baltiškų 
kultūrų (prūsiškos, lietuviškos ir lietuviškos-prūsiškos), bal- 
tiškos-germaniškos ir slaviškos (lenkų)-germaniškos kultūrų 
susidarymas, sąveika ir pagaliau vyravimas vokiškos kultū
ros; 9) kodėl lietuviai Mažojoje Lietuvoje, lenkai Mozūrijoje, 
savo kraštuose sudarę absoliučią gyventojų daugumą, XIX a. 
tapo mažuma?; 10) dėl ko Mažoji Lietuva, Mozūrija, kaip ir 
visa Senoji Prūsija, kultūra ir ekonomika aplenkė Didžiąją 
Lietuvą ir Lenkiją? Dėl ko valstybingumo idėja Mažojoje 
Lietuvoje ir Mozūrijoje buvo sutapusi su vokiškumu, su 
prūsiškumu? Lietuvių ir lenkų kultūrų reikšmė Prūsijai, Di
džiajai Lietuvai ir Lenkijai.

Lietuvių, vokiečių (ir lenkų - dėl mozūrų) mokslininkai 
po Pirmojo pasaulinio karo polemizuoja dėl šių problemų: ar 
lietuviai Prūsijoje (Mažosios Lietuvos lietuviai, arba lietu
vininkai) autochtonai, ar XV a. kolonistai iš Didžiosios 
Lietuvos, kaip tarpukariu ėmė įrodinėti vokiečių tyrėjai Gert
rūda Heinrich ir Hansas Mortensenai ir kiti. Kolonizacijos 
klausimas siejasi su skalvių ir nadruvių etnogeneze: ar jie 
prūsai (vokiečių pusė remiasi Petru Dusburgiečiu, XIV a. 
pradžioje parašiusiu kroniką apie prūsus, jų priešinimąsi 
kryžiuočių agresijai ir pavergimą), vakariniai lietuviai ar 
pereinamosios gentys tarp prūsų ir lietuvių; šie du klausimai 
siejasi, ar dykroje (Wildnis; po Vokiečių ordino riterių kry
žiuočių karų su Lietuva kariaujančių šalių paribiuose susida
rę negyvenami arba retai gyvenami giria apaugę plotai - 
Skalvoje ir Nadruvoje Prūsijoje, Žemaitijoje ir Suvalkijoje 

Lietuvoje) išliko senųjų gyventojų ir ar dykra buvo suintere
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suotos abi pusės kaip barjeru; kada išnyko paskutinieji prū
sai, mokantys gimtąją kalbą ir ar dėl to kalti vieni vokiečiai?; 
ar Prūsijos karalystėje (1701-1918) buvo tautinis klausimas 
ir prievartinė lietuvių, lenkų germanizacija?

Šiomis problemomis ir atskirais klausimais Vokietijoje, 

ypač nuo XIX a., išleista šimtai knygų, daugybė mokslinių 
tęstinių leidinių serijų, populiarių studijų, straipsnių, albu
mų, žemėlapių. Lietuvių istoriografija ir didlietuvių, ir pačių 
mažlietuvių, t.p. išeivių, palyginti gana menka. Ji šiek tiek 
apžvelgta keliose studijose bei knygose1.

‘Jakštas J. Žvilgsnis į Mažosios Lietuvos istoriografiją// Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos metraštis. Roma, 1968. T. 4. P. 1-50; Gineitis L. Lietuvių 
literatūros istoriografija. V., 1982; Matulevičius A. Mažoji Lietuva XVIII 
amžiuje. V., 1989. P. 5-24; Matulevičius A. Mažosios Lietuvos istorijos ir 
kultūros tyrinėjimo aspektai // Mūsų praeitis. V., 1993. Nr. 3. P. 33-49.
Objektyvios ir įdomios lietuvių bičiulio, puikiai kalbančio lietuviškai Vokietijo
je gyvenančio Artūro Hermano studijos: Hermann A. Mažosios Lietuvos 
lietuviai: autochtonai ar ateiviai? Istoriografinė-bibliografinė apžvalga /7 
Lituanistica. V., 1990. Nr. 2. P. 13-26; Hermann A. Litauischsprachiger 
Unterricht in Ostpreussen und seine Darstellung in der deutschen und 
litauischen Historiographie // Institut Nordostdeutsches Kulturwerk. Nordost- 
Archiv. Neue Folge. Lüneburg, 1992. Bd. I. H. 2. S. 375-393; Juška A., 
Mališauskas J., Pupšys V. Lietuvininkų žemė. Klaipėda, 1994.

Daugiau ar mažiau šie klausimai aptarti ir lietuvių istori
kų, archeologų, etnologų, literatūrologų, kalbininkų, kultū
rologų. Pastaruoju metu lietuvių tyrėjų dalis mano, kad 
skalviai ir ypač nadruviai yra pereinamosios gentys tarp 
prūsų ir lietuvių, artimesni pastariesiems. Šios gentys buvo 
paveiktos žemaičių, nuo I tūkstantmečio vidurio ėmė virsti 
rytiniais baltais. Vokiečių riterių invazijos XIII a. išvakarėse 
šių genčių gyventojai jau buvo stipriai sulietuvėję, todėl juos 
galima laikyti vakariniais lietuviais. Ne be pagrindo 
Lietuvos karalius Mindaugas Skalvą ir Nadruvą laikė Lietu
vos valstybės dalimi. Po XIII-XIV a. karų Prūsija neliko visiškai 
dykra (Wildnis'), joje išliko senųjų gyventojų, tik nedaug. 
Dykra susidarė savaime, o ne specialiai kuriamas barjeras. Be 
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to, po Melno taikos (1422) pasibaigus Ordino karams su 
LDK, daug vakarinių lietuvių ir prūsų, radę prieglobstį Lietu
voje, grįžo į gimtąją Prūsiją; šie prūsai sulietuvėjo. Čia dar 

gyveno jų giminaičiai kuršiai, sūduviai. Dar buvo riterių 
paimtų karo belaisvių iš Didžiosios Lietuvos. Yra faktų (tai 
matyti ir iš “Prūsijos valdžios gromatų...” P. 12-13), kad 
kryžiuočiai grobdavo Lietuvoje karo belaisvius ir išsigaben
davo į Ordino valdas žemės ūkio darbams. Į nusiaubtą ir XV 
a. atkuriamą Prūsiją atsikėlė ir šiaip žemaičių, suvalkiečių, o 
iš jos kėlėsi gyventojų į Žemaitiją - paribiuose paprastai 
visada vyksta migracija. Po karų ir prūsų sukilimų išlikę 
Siaurės Prūsijos prūsai (šiauriniai bartai ir notangai, dalis 
sembų, galindų), kuršiai ne vokietėjo (vokiečių dar mažai 
buvo), o susiliejo su giminingais ir gausesniais lietuviais. Taip 
iki XVI a. pradžios iš visų gyvenančių baltų - vakarinių ir 
rytinių substrato - susidarė lietuvių etnografinė 
kompaktiška grupė, save vadinanti lietuvininkais. Jų 
kraštas vadinamas ir patys lietuvininkai labiau vadino M a- 
žąjaLietuva (vok. Klein Litauen}. Vokiečių istoriografijoje 
šis vardas žinomas nuo XVI a. pradžios, bet nuo XVII a. 
dažniau vartojamas Prūsų Lietuva (Preussisch-Litauen}. 
Taigi Mažosios Lietuvos lietuviai yra autochtonai, o kolonis
tai - vokiečiai. Perbėgėlių iš Žemaitijos į Prūsiją negalima 
vadinti kolonistais, nes tai tėra baltų migracija į viena kitos 
gretimas žemes. Tokių pabėgėlių nuo sunkios baudžiavos 
Vokiečių ordino valstybėje atsirado Didžiojoje Lietuvoje. 
Suvienyti visų baltų į Lietuvos (o gal Prūsos?) valstybę 
nespėta dėl Vokiečių ordino užkariavimų.

Įvairios nuomonės dėl Mažosios Lietuvos ribų. Vieni jai 
priskiria teritoriją iki Priegliaus intakų Deimenos ir Alnos, kiti 
toliau į vakarus už šių upių. Treti, ir šio straipsnio autorius, 
įrodinėja, kad Mažoji Lietuva yra teritorija, kurioje XVI-XVIII 
a. (iki lietuvių asimiliacijos) kompaktiškai gyveno lietuviai: 
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buv. Klaipėdos kraštas, dab. Kaliningrado sritis ir Geldapės 
sūduvių apylinkės, po 1945 m. atitekusios Lenkijai. Beje, jai 
atiteko ir likusios prūsų žemės į pietus nuo Kaliningrado 
srities iki Vyslos. Mažosios Lietuvos branduolys - Klaipėdos 
(vok. Memel), Tilžės (Tilse, Tilsit), Ragainės (Raganit, Rag- 
nit), Įsruties (Insterburg) ir Labguvos (Labegowe, Labiau) 
apskritys. Pirmosios 4-ios sudarė XVI-XVIII a. Lietuvos pro
vinciją. Neretai lietuvių literatūroje, ypač kalbininkų, termi
nai būdavo painiojami. Antai rašoma, kad Mažvydas, Rapo
lionis, Bretkūnas gimė, mirė, gyveno Rytų Prūsijoje. Betgi XVI 
a. tas kraštas taip nebuvo vadinamas. Pavadinimas Rytų 
Prūsija (Ostpreussen), kaip Prūsijos karalystės valda ir 
provincija, atsirado nuo 1772 m. Tais metais, po Lenkijos ir 
Lietuvos Respublikos (Žečpospolitos) padalijimo, Prūsija iš 

Lenkijos atgavo jos karaliaus 1466-1772 m. leno teise valdy
tas abipus Vyslos žemupio vakarines žemes. Vokietijai prik
lausė iki 1945 m. Tos žemės, tik be Varmijos, kuri buvo 
prijungta prie Rytų Prūsijos, imtos vadinti Vakarų P r ū- 
s ij a (Westpreussen). Terminas Rytų Prūsija paplito po 1815- 
1818 m. reformos, kai ji, kaip ir Vakarų Prūsija, tapo karalys
tės provincija. Lenkijos 1466-1772 m. valdytos prūsų žemės 
dešiniajame Pavyslyje Pagudė (Pogezanija; vok. Pogesanien), 
Pamedė (Pomezanija; Pomesanien), Kulmas (Kulm), t.y. Ma- 
rienburgo-Kulmo sritis, ir Varmija (Varmė; Ermland) buvo 
vadinamos Karališkąja Prūsija (PrusyKrolewskie): 
jos siuzerenas buvo Lenkijos karalius. Likusi senosios Prūsi
jos (Altpreussen) teritorija, valdoma Prūsijos kunigaikščio 
(hercogo), buvo vadinama Kunigaikštiškąja P r ū- 
sija,arba Kunigaikštiškaisiais Prūsais (Herzogtum 
Preussen). Įdomu ir svarbu tai, kad dokumentuose ir žemėla
piuose neretai Prūsija skirstoma j Rytų Prūsiją ir į Lietuvą. 
Kaip Prūsijos pietryčiuose iki XVII a. susidarė Mozūrijos
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(lenk. Mazury, vok. Masuren) istorinė sritis, rašoma žemiau. 
Ji, kaip ir Mažoji Lietuva, 1525-1701 m. sudarė Prūsijos 
hercogystės (kunigaikštystės), 1701-1918 m. - Prūsijos 
karalystės {Königreich Preussen) dalį.

Mažosios Lietuvos ir Mozūrijos sritys nesudarė atskirų 
administracinių vienetų. Senoji Prūsija hercogystės laikais 
dar buvo skirstoma į šias sritis: Lietuvos {Litthauen), 
Sembos {Samland), Notangos {Notangeri) ir O ber
ia n d o {Oberland, Hockerland; Aukštutinė). Mažoji Lietuva 
per XVIII a. I pusės didžiąją vokiškąją kolonizaciją buvo 
suskaldyta. Iki 1736 m. lietuviškų valsčių {Ämter) centras 

buvo Tilžė. Nuo 1732 m. atsikėlus 10 000 kolonistų zalcbur
giečių protestantų iš Austrijos Zalcburgo krašto, dalies lietu
vių žemių centru tapo labiausiai kolonizuota Gumbinė {Gum
binnen). 1736 m. Gumbinė tapo Gumbinės karo ir 
domenų vadybos (rūmų; Gumbinner Kriegs- und 
Domänen Kammer) - savotiškos vyriausybės - būstinė. Ji 
administravo didžiulį teritorinį vienetą Lietuvos de
partamentą {Litauisches Departement), j kurį įėjo minėta 
Lietuvos provincija (4 apskritys) ir diduma Mozūrijos. Liku
sią Senosios Prūsijos teritoriją, į kurią įėjo likusi Mažosios 
Lietuvos dalis - lietuviškos Labguvos, Šakių, Vėluvos, Tepliu

vos ir kitos apskritys, administravo 1724 m. įkurta Kara
liaučiaus karo ir domenų vadyba {Königsberger 
Kriegs- und Domänen Kammer). Jos administruojamas terito
rinis vienetas vadinosi Rytų Prūsijos departa
mentu {Ostpreussisches Department). Dar viena didelė 
(mažesnių neminime) Prūsijos krašto administracinė terito
rinė reforma padaryta 1815-1818m. Apskrities statusą turin
tis Hauptamt imtas vadinti kreizu. Lietuvos departamentas 
perorganizuotas į Gumbinės apygardą {Gumbinner 
Regierungsbezirk), o Rytų Prūsijos departamentas - į K a r a- 
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liaučiaus apygardą (KönigsbergerRegierungsbezirk). 
Prie pastarosios, rodos, 1840 m., buvo prijungta Klaipėdos 
apskritis, nes iki tol Klaipėdos ir Karaliaučiaus uostai tiesio
giai jungėsi tik Baltija.

Prie Gumbinės apygardos 1818 m. prijungta likusi nedi
delė Mozūrijos dalis ir keli gretimi Karaliaučiaus apygardos 
valsčiai, pvz., Želvos (Želvos; vok. Saalau). Taip nuo XIX a. 
vidurio oficialiuose Prūsijos karalystės, nuo 1871 m. Vokie
tijos imperijos dokumentuose Lietuvos vardas vis rečiau 
vartojamas. Pati Rytų Prūsija tampa visiška provincija. Taigi 
nuo XVIII a. I pusės iki XX a. vidurio (iki 1945 m.) Prūsijos 
krašte buvo lyg ir dvi sostinės: Karaliaučius (turėjo aukštesnį 
statusą) ir Gumbinė (žemesnį statusą). Tikroji susikūrusios 
Prūsijos karalystės sostinė tuomet buvo 1660 m. iš Karaliau
čiaus perkelta į Berlyną. Karaliaučius Prūsijos hercogystės 
(kunigaikštystės) sostinė buvo nuo 1457 m., perkėlus ją iš 
lenkų užimto Marienburgo (lenk. Malbork) po Trylikamečio 
karo Lenkijos su Ordinu (1454-1466). Į Berlyną perkelta 
todėl, kad 1618 m. Prūsijos hercogystė asmenine unija susi
jungė su Brandenburgo kurfiurstyste; šios sostinė 
buvo Berlynas. Hercogystę Preussen-Brandenburg, 
arba Brandenburg-Preussen, ėmė valdyti 
Brandenburgo kurfiurstai iš garsios Hohencolernų dinastijos. 
1660 m. Prūsijos hercogystė, nuo 1466 m. buvusi Lenkijos 
karaliaus siuzerenitete, iš tos priklausomybės išsivadavo po 
nesėkmingų Lenkijos karų su švedais 1660 m. Olyvos taikos 
sutartimi. Nors jungtinės Prūsijos-Brandenburgo valstybės, 
1701 m. tapusios Prūsijos karalyste, sostinė tapo Berlynas, 
pirmasis karalius 1701 m. karūnavosi senojoje sostinėje 
Karaliaučiuje, tai yra sembų žemėje. Prūsijos valdovams 
labiau patiko baltų žemės negu etninės vokiečių tolimame 
Brandenburge. Tuo labiau kad iki 1772 m. Prūsiją nuo 
Brandenburgo atskyrė minėtoji lenkų valdoma Karališkoji
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Prūsija prūsų žemėse. Liko jūros kelias. Suprantama, lietu
viams tolimasis Berlynas buvo svetimas miestas.

Grįžtant prie Lietuvos vardo, lietuviškos teritorijos Prūsi
joje pavadinimų, reikia žinoti jų įvairovę ir kaip buvo vadina
ma kituose Europos kraštuose jų gyventojų kalba. Kai kas 
interpretuoja, kad Lietuvos (Litua) vardu Prūsijos šiaurinė 
dalis vadinama jau 1243 m. popiežiaus Inocento IV legato 
Modenos vyskupo Wilhelmo rašte. Nuo XVI a. pradžios 
kronikose, kituose šaltiniuose, mokslinėje literatūroje, vals
tybės oficialiuose dokumentuose, žemėlapiuose užrašyta: 
Klein Litaw, Klein Litau, Klein Litthauen, Klein Litauen, Littha- 
ven, Lithvania, Lithuania, Littau, Litauen, Littauischen Aemb- 
tern (lietuviški valsčiai),LittauischeAmtskammer (Lietuviškų 
valsčių vadyba; Kamara = įstaiga, rūmai), Preussische litauis
che Amtskammer (Prūsijos lietuviškų valsčių vadyba), Depu
tationscollegiumfür Lithauen (Lietuvos deputacijos kolegija), 
Provinz Litthauen (Lietuvos provincija), Littauische Kreis, 
Littauische Kreysz (Lietuvos sritis, rajonas), Litthauisches 
Departement (Lietuvos departamentas), Regierungsbezirk Li
tauen (Lietuvos apygarda, Lietuvos vyriausybinė apygarda), 
Koenigliche Preussische Littauische Regierung (Prūsijos kara
lystės lietuviška vyresnybė, valdžia). Išvardyti administraci
niai teritoriniai vienetai didėjančia tvarka, o įstaigos - pagal 
reikšmingumo statusą.

Kiti lietuvininkų krašto pavadinimai: Lithuania Borussica 
(Prūsijos Lietuva; lotyniškai Borussica, Borussia - Borusija, 
arba Prūsija), Preussisch-Litthauen, Preuszische Litthauen (Prū
sų Lietuva), Lithuavie Prussiene (Prūsijos Lietuva), Preuszis- 
ch-Königlichen Lithauen, Königlich-Preussisch Lithauen (Ka
rališkoji Prūsų Lietuva), Little Lithuania, Lithuania Minor 
(Mažoji Lietuva). Deja, nuo 1879 m., o ne anksčiau, kaip 
teigia kai kurie lietuviai tyrėjai, oficialiuose valdžios doku
mentuose Lietuvos vardas nebevartojamas.
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XVIII-XIX a. žemėlapiuose Prūsija suskirstyta šitaip: Karte 
von Ostpreussen und Litthauen (Rytų Prūsijos ir Lietuvos 
žemėlapis), Carte von Litthauen, Ost- und Westpreussen (Lie
tuvos, Rytų ir Vakarų Prūsijos žemėlapis), Karte von den 
Provinzen Litthauen, Ost- und West-Preussen (Lietuvos, Rytų 
ir Vakarų Prūsijos provincijų žemėlapis), Karte von Ost- 
-Preussen, Litthauen, West-Preussen (Rytų Prūsijos, Lietuvos, 
Vakarų Prūsijos žemėlapis), Samonie Littuanie, Prusskaja 
Litva2 (rusiškai).

2Rėklaitis P. Kleinlitauen in der Kartographie Preitssens //Lithuania Minor 
[Sudarė Martynas Brakas], Studia Lituanica. New York, 1976. T. III. P. 70- 
110; Matulevičius A. Mažoji Lietuva... P. 3-8, 18-20, 25-38, 51-54; Matule
vičius A. Kas Tu, Mažoji Lietuva? K, 1989. P. 2-9; Матулявичюс А. Кто 
Ты, Малая Литва?//Замечательные люди Малой Литвы. В., 1992 [1- 
ое изд. 1990]. С. 55-69 [prie šių veikalų yra žemėlapis “Lietuvių teritorija 
Prūsijoje iki maro ir vokiškosios kolonizacijos (XVIII a. pr.) ” ir vietovardžių 
(prūsiškų, lietuviškų, vokiškų bei sulenkintų ir surusintų) sąrašas]. Grunau S. 
Preussische Chronik. Königsberg, 1876. Bd. 1. S. 69; Preussisches Urkunden
buch. Königsberg, 1882. Bd. 1. Erste Hälfte. Nr. 143; Toeppen M. Historisch- 
Comparative Geographie von Preussen. Gotha, 1858; Bezzenberger A. Die 
litauisch-preussische Grenze //Altpreussische Monatsschrift. Königsberg, 
1882-1883. bd. 19-20; Tetzner F. Die Litauer in Ostpreussen //Globus. 
Braunschweig, 1895. Bd. 68; Zweck A. Litauen. Stuttgart, 1898. S.3; Tetzner 
F. Die Slawen in Deutschland. Braunschweig, 1902. S. 28-29, 39, 182; 
Vileišis V. Tautiniai santykiai Maž. Lietuvoje. K., 1935. P. 121; Valsonokas 
R. Klaipėdos problema. Klaipėda, 1932. P. 5; Karp F. C. Beiträge zur 
ältesten Geschichte des Memellandes und Preussisch-Litauens. Memel, 1934; 
Mortensen G. Beiträge zu den Nationalitäten und Siedlungsverhältnisse von 
Preussisch-Litauen. Berlin, 1927; Mortensen H. und Mortensen G. Die 
Besiedlung der nordöstlichen Ostpreussen bis zur Beginn des 17. Jahrhun
derts// Deutschland und der Osten. Leipzig, 1937/38. Bd. 1-2; Mortensen H. 
Einwanderung und innerer Ausbau in den Anfängen der Besiedlung des 
Hauptamtes Ragnit // Acta Prussica. 1968. S. 67-76; Historisch-geographis
cher Atlas des Preußenlandes [Hrsg. v. Hans Mortensen u. a.J Lfg. 8; Die 
Besiedlung der Großen Wildnis (bis 1618). Wiesbaden, 1982 [visi šie autoriai

tęsinys

Prūsijos karalius, kreipdamasis į lietuvius jų gimtąja kal
ba, jų kraštą XVIII a. - XIX a. pradžios raštuose vadina šitaip: 
“Kampuose Prusu Žemės, Ryt-Prusu Lietuva” (iš Gromatos), 
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“Rytprusuose, Lietuwoj” (iš Apsakimas), “Būrai isz Rytprusu 
beiLietuwos” (iš Pagraudenimas), “Prusažemėje irLietuwoje” 
(iš Gromatos), “Ryt-Pru.su Lietuwos ir Wakar-Prusu” (iš Palie
pimo), “Prusu Lietuwai ir jos dwarams” (iš įstatymo), “Rytu- 
-Prusu bey Wakaru-Prusu Szalį” (iš Gromatos), “Prusu žemėje 
ir Lietuwoje” (iš Gromatos), “Karaliszk. Rytprussiszk. ir Lie- 
tuwiszkos Zemju” (iš Paredimo), “Karaliszka Prusiszka Lie- 
tuwiszka Kamara” (iš Gromatos)* 3.

pradedant Teppenu pateikė Prūsijos bei Mažosios Lietuvos žemėlapius arba 
schemas lietuvių arba lietuvių - prūsų, lietuvių - mozūrų, lietuvių - vokiečių 
gyvenamas teritorijas bei etnines ribas]. Prūsijos su Mažąja Lietuva žemėla
pius bei schemas pateikė ir juos aptarė šie įdomesni autoriai: Jäger E. 
Prussia-Karten. 1542-1810. Stuttgart, 1982; Hanke M. Geschichte der 
amtlichen Kartographie Brandenburg-Preussens bis zum Ausgang der 
Friderizianischen Zeit // Geographische Abhandlungen. Stuttgart, 1935. Reihe
3. H. 7.; Hinkel H. Ost- und Westpreussische Karten in der Staatsbibliothek 
Marburg // Zeitschrift für Ostforschung. Marburg/Lahn, 1964. Jg. 13;
Bötticher A. Litauen //Die Bau - und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreus
sen. Königsberg, 1895. H. 5. Dar žr.: Pakarklis P. Mažoji Lietuva vokiečių 
mokslo šviesoje. K., 1935. P. 5; Čepėnas P. Naujųjų laikų Lietuvos istorija. 
Chicago, 1976. T. H. P. 721-730; Jonynas L Lietuvių gentys iki XIV amžiaus 
//Naujoji Romuva. 1939. Nr. 17. P. 361-368; Jablonskis K. Ar Mažosios 
Lietuvos lietuviai autochtonai? // Istorija ir jos šaltiniai. V., 1979. P. 131-139; 
Mažoji Lietuva //Mūsų Lietuva. V., 1991. T. 4. P. 612-621; Jakštas J. 
Mažosios Lietuvos istorija //Lietuva. Lietuvių enciklopedija. V., 1991. T. 15. 
P. 401-407; Lietuvių etnogenezė. V., 1987. P. 130-134, 139-142,213-217, 220- 
227; Dundulienė P., Matulevičius A. Lietuvininkai // Tarybų Lietuvos 
enciklopedija. V., 1986. T. 2. P. 546-547; Matulevičius A., Tumelis J. Mažoji 
Lietuva // TLE. 1987. T. 3. P. 26-29; Matulevičius A., Trakymas A. Rytų 
Prūsija // TLE. V., 1987. T. 3. P. 556.
3 Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstie
čiams / Surinko P. Pakarklis, redagavo K. Jablonskis. V., 1960; Budreckis 
A. The Lithuanian-Language decrees and Proclamation of the Prussian Kings 
// Lithuania Minor. P. 154, 185-201; Wunder G. Siedler im Regierungsbezirk 
Gumbinnen /7 Ostpreussenblatt. 1962.

Aptardami tautinius santykius Prūsijos krašte, pradėkime 
nuo to krašto autochtonų prūsų. Kodėl jie, XIV a. sudarę 
daugumą, XVI a. dar 1/3 Senosios Prūsijos gyventojų, iki 
XVIII a. kaip etnosas išnyko? Kodėl tuomet lietuviai ir lenkai- 
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mozūrai nevokietėjo? Atvirkščiai, menką Prūsijos gyventojų 
dalį sudarantys vokiečiai valdininkai kai kurie lietuvėje. 
Kodėl Rusijos imperijos 1795-1915 pavergti lietuviai ir len
kai, išgyvenę kultūros ir apskritai tautos etnocidą ir genocidą, 
nerusėjo, o kilo j išsivadavimo kovą (1794,1831,1863-1864 
metų sukilimai, knygnešių žygdarbiai)?

Prūsų daug žuvo per karus su vokiečių riteriais, vėliau kaip 
Vokiečių ordino valstybės gyventojai jo kariuomenėje buvo 
priversti kariauti prieš savo brolius lietuvius ir padėjo galvas 
už svetimųjų interesus. Prūsų daug žuvo ir per sukilimus prieš 
okupantus pavergėjus kryžiuočius. Dalis atbėgo j Didžiąją 
Lietuvą. 1422 m. Melno taika visiems laikams pasibaigus LDK 
karams su Ordinu, ne mažiau kaip 5000 prūsų (H.Lowmians- 
kio apskaičiavimais) grįžo į gimtinę sulietuvėję. Vokiečių 
kronikininko Wygando Marburgiečio duomenimis, 1365m. 
Algirdo ir Kęstučio kariuomenei prie Ragainės pasidavę j 
nelaisvę apie 800 skalvių, kuriuos kunigaikščiai išsivedę į 
tėvynę, t.y. į Didžiąją Lietuvą. Skaičiai gal perdėti, tačiau 
faktas įdomus kitkuo: XV a. pradžioje jie, jų vaikai bei 
vaikaičiai galėjo grįžti į tėvynę. Tai tokie argi vadintini 
kolonistais, didlietuviais?

Pietinėse ar pietrytinėse prūsų žemėse (ypač Kulme, Ga
lindoje, Sasnoje, Liubavoje}, kovodami su prūsais, jau nuo XII 
a. pradžios kūrėsi mazoviečiai nuo Vyslos vidurupio baseino 
ir kiti lenkai. Kai XIII a. prūsus užpuolė Vokiečių ordinas su 
talkininkais kryžininkais iš Vakarų ir Vidurio Europos, mazo- 
viečiams ir kitiems lenkams palengvėjo kovoti su dalimi 
išsklaidytų prūsų ir kolonizuoti jų žemes. Taip prūsų Galin
doje ir didumoje Bartos, neprūsiškoje vakarinėje Jotvingijoje 
{Sūduvoje} ir pietinėje Nadruvoje ilgainiui (galutinai XVII a.) 
susidarė Mozūrijos sritis. Čia dauguma gyventojų buvo vals
tiečiai, susiformavo lenkų kalbos mozūrų tarmė. Šiaurės
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Mozūrijoje (Suvalkijos tęsinyje) gana gausiai gyveno lietu
vių4. Riba su Mažąja Lietuva ėjo maždaug Geldapės (Galda
pės, Geldupės; Goldapp) upe. Dalis galindų nuo lenkų bėgo 
į Lietuvą, o dalis sūduvių (jotvingių) kryžiuočių buvo perkelti 
net į tolimąją prūsų žemę prie Baltijos - į Sembą (Pabėčių- 
Šakių = Pobethen- Schaacken apylinkes). Čia jie sumišo su 

lietuviais, sembais ir virto lietuvininkais. Lenkų kolonistų 
Kulmo-Marienburgo srityje Pavyslyje ir Varmėje (pietinėje ir 
centrinėje Prūsijoje; čia atsikėlė ir lenkų bajorų, riterių) 
daugėjo po 1466 m. Torūnės (Torno) taikos, pasibaigus 
Lenkijos su Ordinu Trylikamečiui karui. Kaip minėta, Lenkija 
įgijo iš kryžiuočių dalį prūsų žemių ir toji sritis buvo vadina
ma Karališkąja Prūsija. Joje spartėjo dar išlikusių prūsų 
polonizacija. Buvo sudaryta katalikiškoji Varmijos vyskupija 
- kontrreformacijos ir polonizacijos Prūsijoje židinys5.

4 Petras Dusburgietis. Prūsijos žemės kronika / Vertė L. Valkūnas, parengė 
R. Batūra. V., 1985; Pakarklis P. Kryžiuočių valstybės santvarkos bruožai. 
Kaunas, 1948; Gudavičius E. Kryžiaus karai Pabaltijyje ir Lietuva XIII 
amžiuje. V., 1989. P. 47-92, 112-119, 127-145, 152-155, 178-182; Popiežių 
bulės dėl Kryžiaus žygių prieš prūsus ir lietuvius XIII а. И, 1987; Jasas R. 
Prūsų kovos prieš pavergėjus //Lietuvių karas su kryžiuočiais. V., 1964. P. 
127-175; Engei C., La Baume W. Kulturen und Völker in Ostpreussen. 
Königsberg. 1937; Kilian L. Zur Herkunft und Sprache der Prussen. Bonn, 
1980; Šneidereitas O. Prūsai. V., 1989. P. 72-96, 200-209; Srokowski S. 
Prusy Wschodnie. Warszawa, 1929. S. 116; Zinkevičius Z. Kitų baltų genčių 
įsiliejimas / lietuvių tautybę //Lietuvių etnogenezė. P. 220-227; Buchaveckas 
S., Jasas R., Kulikauskienė R. Prūsai // TLE. T. 3. P. 458; Jasas R., 
Matulevičius A. Prūsijos kunigaikštystė. Ten pat. P. 459; Buchaveckas S., 
Jasas R. Prūsų ir vakarinių lietuvių sukilimai. Ten pat. P. 459-460; Bucha
veckas S. Prūsų - kryžiuočių karas. Ten pat. P. 460; Matulevičius A. 
Mozūrija //Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. V., 1981. T. 8. P. 27; Klusis 
M. Prūsai kaip istorijos realybė // Ramuva. 1989. P. 25-26.
5 Matulevičius A. Mažoji Lietuva XVIII amžiuje. P. 5; Jasas R. Varmė // LTE. 
1984. T. 12. P. 91; Jasas R. Varmės vyskupija. Ten pat; Wakar A. O 
polskošci Warmii i Mazur w dawnych wiekach. Olsztyn, 1969; Warmia i 
Mazury. Poznan, 1953. Cz. 1-2; Piwarski K. Dzieje polityczne Prus Wschod- 
nich (1621-1772). Gdynia, 1938; Szostakowski S. Dzieje Warmii i Mazur. 
Warszawa, 1964.
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Protestantiškoje Mozūrijoje ir katalikiškoje Varmijoje len
kų kolonistai XVII a. sudarė nemažą dalį gyventojų, o visoje 
Senojoje Prūsijoje (išskyrus Mažąją Lietuvą, kurioje lenkų 
šiek tiek apsigyveno pietinėje dalyje, arčiau Mozūrijos) - 
beveik 1/3 krašto gyventojų. J.G.Hofmanno pateiktais 1837 
m. duomenimis, lenkų kalba vyravo ne tik Siaurės Varmės ir 
Mozūrijos kaimuose, bet ir miestuose; nors dėl miestų tenka 
abejoti. Z.Auktumio teigimu, prūsai, kad išvengtų šarvarkų 
(laždienių) lenkų bajorų dvaruose (čia nekalbama apie Mo- 
zūriją), bėgo į miestus. Vokiečių valdžiai tereikėjo įrodyti, 
kad esi vokietis, nes nevokiečiams buvo uždrausta kurtis 
miestuose. Vokietybė protestantams prūsams iš dalies buvo 
apsauga nuo stiprėjančios baudžiavos ir nuo katalikų lenkų 
dvarponių. Dėl to pirmiausia vokietėjo pasienio zonos prūsai, 
gyvenę gretimai arba kartu su lenkais. Tam tikra dalis Prūsi
jos kunigaikštystės prūsų sulenkėjo, vėliau tokie Prūsijos 
karalystės laikais suvokietėjo. Iš pradžių lenkėjo ir dar likę 
gyventi Mozūrijoje prūsai. Vėliau jie, kaip ir tenykščiai lenkai, 
vokietėjo. Per Lenkijos ir Lietuvos Respublikos I padalijimą 
1772 m. Prūsijos karalystei iš Lenkijos atgavus Marienburgo- 
Kulmo ir Varmijos sritis, gyventojų polonizacija ir drauge 
katalikinimas jose buvo pristabdyti germanizacijos.

Lietuvos provincijoje iki XVIII a. pradžios vokiečių valstie
čių buvo labai mažai. Joje ir Mozūrijoje XVII a. - XVIII a. 
pradžioje vyko vidinė, vadinamoji šatulinė, kolonizacija (gi
riose, dykvietėse buvo steigiamos nausėdijos)6. Kas kita yra 
baltų - lietuvių, prūsų, kuršių, sūduvių jungimasis, susilieji
mas ir virtimas lietuvininkais, arba Prūsijos, Mažosios Lietu
vos lietuviais.

6 Išnaša -»

Ilgiausiai prūsų - galbūt iki XVIII a. vidurio mokančių 
gimtąją kalbą senelių, išsilaikė Semboje. Nors joje buvo 
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germanizacijos centras, valstybės sostinė Karaliaučius (Kö
nigsberg). Sembai kompaktiškiau gyveno, buvo viena gau
siausių ir karingiausių prūsų genčių. Jų mažiau žuvo per 
karus, nes Semboje mažiau įvyko Lietuvos ir kryžiuočių 
kariuomenių mūšių. Semboje nebuvo lenkų, o tik vokiečių 
kolonistų, ir tų daugiau pietinėje dalyje. Sembai linko į 
lietuvius, jų pačių Semboje apsigyveno. Bet XVII a. ir prūsų 
sembų kaip etnoso neliko, daug jų mirė per XVIII a. pradžios 
didįjį marą ir badą. Apskritai visų likusių prūsų asimiliacija - 
tai dviejų svetimų etnosų - lenkybės ir vokietybės - poveikio 
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6 Hoffmann J. Die Bevvölkerung der preussischen Staats nach dem Ergebnis- 
se der zu Ende des Jahres 1837 amtlich aufgenommenen Nachrichten. Berlin, 
1839; Wasiliewski L. Ziemie polskie pod berlem pruskiem. Warszawa, 1904; 
Sempolowska S. Mazury Pruskie. Warszawa, 1920; Sukertowa E. Mazury w 
Prusach Wschodnich. Krakow, 1927; Srokowski S. Pamiątki polskie iv 
Prusiech Wschodnich. Poznan, 1932; Srokowski S. Ludnosc Prus Wschodni
ch. Warszawa, 1937; Guidon Z., Wajda К. Zrodla statystyczne do dziejow 
Pomorza Wschodniego i Kujaw od XVI do pozqtkow XX w. Torun, 1970; 
Węzlowe problemy dziejow Prus XVII-XX wieku. Poznan, 1971; Martuszews- 
ki E. Polscy i niepolscy prusacy. Olsztyn, 1974. S. 80-83; Auktumis Z. 
Pietvakarinių prūsų likimas // Romuva, 1990. P. 40-43. Z. Auktumio schemoje 
pateiktas lenkų kalbos paplitimas prūsų žemėse iki 1525 m. (Vokiečių ordino 
laikais), XVI ir XVII a. (Prūsijos hercogystės laikais); Goldap. Olsztyn, 1971; 
Wakar W. Struktūra demograficzna Prus Wschodnich // Prusy Wschodnie. 
Poznan, 1932. S. 185; Ochmanski J. Skolwa i Borde // Zpolskich studiöw 
slawistycznych. Ser. 4. Historia. Warszawa, 1972. S. 83-89; Patla J. Z 
zagadnien walki o polskošc w XIX wieku na Mazurach Wschodnich // Rocznik 
Bialostocki. 1961. T. 1; Weiss A. Preussisch-Litauen und Masuren. Rudols
tadt, 1878. Bd. I. S. 215-221, 225, 239; Zweck A. Op. cit.; Göring H. 
Schatullsiedlungen im Amte Olezko //Mitteilungen des Vareins Jiir die 
Geschichte von Ost - und Westpreussen. Königsberg, 1938. Jg. 13. Nr. 1. S. 6- 
17; Rieckenberg H. Die Schatullsiedlung in Preussen bis zum Jahre 1714 // 
Altpreussische Forschungen. Königsberg, 1933. Jg. 16. H. 1. S. 30-47; 
Jakštas J. Mažosios Lietuvos apgyvendinimas iki XVII a. pabaigos // LKMA 
metraštis. Roma, 1970. T. 5. P. 339-414; Barkowski A. Die Besiedlung des 
Hauptamtes Insterburg unter Herzog Albrecht und Markgraf Georg Friedrich 
von Ansbach 1525-1603 //Prussia. 1928. Bd. 28. S. 159-243; 1933. Bd. 30. S. 
3-132.



pasekmė; lenkiškosios ir vokiškosios kolonizacijos, ypač vals
tietiškos, pasekmė7.

7 Prūsų kalbos paminklai [Parengė V. Mažiulis], V„ 1966. P. 26; Tautavičius A. 
Sembai // TLE. T. 3. P. 650; Pėteraitis K. Mažoji Lietuva ir Tvanksta. V., 1992. P. 
45-54, 357-361; Matulevičius A. Mažoji Lietuva XVIII amžiuje. P. 7, 8.

Taigi Prūsijos vokiečių kultūroje yra prūsų, lietuvių, len
kų, kuršių substrato. O mažlietuvių kultūroje yra prūsų, 
kuršių, Mozūrijos lietuvių etnikos elementų. Prūsijoje kurį 
laiką diegiamas vokiškumas buvo labiau kalbinis, nes krašte 
iš pradžių nebuvo vokiškų tautinių kultūros šaknų. Lietuvių 
raštijai, istoriografijai plėtotis akstiną davė humanizmo ir 
Reformacijos idėjos. Renesansas ir Reformacija buvo svar
biausieji XVI a. - XVII a. pr. Europos ideologijos ir kultūrinio 
gyvenimo veiksniai, formavę tautines kultūras. Į šį procesą 
įsitraukė ir vokiečių inteligentai, daugiausia kunigai. Mažlie- 
tuviai nuolat jautė tautinį bendrumą su didlietuviais. Religijų 
skirtumas - protestantizmas Mažojoje Lietuvoje ir katalikybė 
Didžiojoje Lietuvoje (lygiai taip Mozūrijoje ir Lenkijoje) tapo 
svarbiu barjeru, skiriančiu dvi lietuvių ir dvi lenkų tautos 
dalis. Jau XVII a. išryškėjo prieštaravimai tarp evangelikų ir 
katalikų kultūrų. Tačiau didlietuvių kultūros procesų, lietu
vių tautos mentaliteto neįmanoma suvokti be sąryšio su 
mažlietuvių etnokultūrine raida. Kokia protestantų bažny
čios, mokyklos bei kitų Prūsijos institucijų reikšmė lietuvių, 
lenkų kultūrai ir tautiškumui. Ryšium su tuo: ar buvo Prūsi
joje tautinis klausimas?

Po XVII a. Lenkijos ir Lietuvos Respublikos dviejų karų su 
Švedija, 1660 m. Olyvos taikos sutartimi, kaip minėta, Prūsi

jos hercogystė (kunigaikštystė) išsivadavo iš Lenkijos vasali- 
teto, tapo suvereni valstybė. Jungtinėje Prūsijos ir Branden
burgo valstybėje sumažėjo lietuvių ir lenkų dalis ir įtaka, 
nutrūko ryšiai su Didžiąja Lietuva ir Lenkija. Po karų labai 
sustiprėjo baudžiava, dauguma lietuvių ir lenkų (mozūrų) 
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jau buvo paversta lažininkais. Mažosios Lietuvos branduoly
je - Lietuvos provincijoje 1701 m. buvo apie 30 000 lažininkų, 
t.y. apie 56% visų senosios Prūsijos lažininkų. XVIII a. pr. 
Lietuvos provincijos činšininkų tebuvo 6%, lažininkų 94%, 
lenkiškuose valsčiuose atitinkamai -10% ir 90%, o vokiškuo
se valsčiuose - atitinkamai 40% ir 60%. XVIII a. pab., yrant 
baudžiavai ir mažinant lažą, Rytų Prūsijos departamente 
(jam priklausė ir dalis lietuviškų valsčių) lažininkų buvo 
40%, činšininkų 25%, laisvųjų ir šatulinių valstiečių (šie 
atsirado XVII a. per vidinę kolonizaciją), kulmiškių buvo 
35%. Lietuvos departamente - atitinkamai 40%, 29% ir 
31 %8. Činšininkų ir laisvųjų valstiečių procentą Lietuvos 
departamente padidino vokiečiai valstiečiai, įsikūrę lietuvių 
žemėse ir Šiaurės Mozūrijoje. Dėl sunkios socialinės ekono
minės padėties per 1709-1711 m. didįjį marą ir badą dau
giausia mirė žmonių lietuviškuose, o ne vokiškuose valsčiuo
se. Vien Lietuvos provincijoje ir Labguvos apskrityje mirė apie 
160 000 žm. (53% gyv.). Gretimoje Mozūrijoje mirė, vienais 
duomenimis, 50 000, kitais - 80 000 žm. - taigi dėl įvairių 
priežasčių (girios, ežerai ir kt.) mirė gerokai mažiau negu 
Mažojoje Lietuvoje9. Prūsijos karalius Friedrichas Wilhelmas 
I ir jo vyriausybė, siekdama atkurti dėl epidemijos nuskurdu- 

* Matulevičius A. Mažoji Lietuva XVIII amžiuje. P. 45, 79, 155; Bergmann 
R. Geschichte der ostpreussischen Stände und Steuern 1688 bis 1704. Leipzig, 
1901. S. 209; Plehn H. Zur Geschichte der Agrarverfassung von Ost- und
Westpreussen // Forschungen zur Brandenburgischen- und Preussischen 
Geschichte. Leipzig, 1904. Bd. 17. S. 125; Stein R. Die Umwandlung der 
Agrarverfassung Ostpreussens durch die Reform des neunzehnten Jahrhun
derts. Jena, 1918. S. 347; Krug L. Betrachtungen über den National- 
- Reichtum. Berlin, 1805. Bd. 1. S. 472, 474, 476; Henning F. Herrschaft und 
Bauernuntertänigkeit // Jahrbuch der Albertus-Universität. Würzburg, 1964. 
Bd. 14. S. 113; Henning F. Bauernwirtschaft und Bauerneinkommen in 
Ostpreussen im 18. Jahrhundert. Würzburg, 1969. S. 139-140; Henning F. 
Dienste und Abgaben der Bauern im 18. Jahrhundert. Stuttgart, 1969. S. 8. 
9 Sahm W. Geschichte der Pest in Ostpreussen. Leipzig, 1905. S. 96, 150; 
Vileišis V. Min. veik. P. 122; Matulevičius A. Min. veik. P. 41-42, 146.
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šią Mažosios Lietuvos ir Mozūrijos ekonomiką, ypač žemės 
ūkį, padidinti finansus ir gauti daugiau rekrūtų, suorganiza
vo masinę krašto kolonizaciją - vad. didžioji vokiečių koloni
zacija. Į Įsruties, Ragainės ir Tilžės apskričių domenus (val
dovo žemes) iš 32 vokiečių kraštų 1710-1756 m. atkelta apie 
23 000 kolonistų (3720 šeimų), daugiausia vokiečių valstie
čių (iš jų 10 000 zalcburgiečių) - to paties luomo kaip ir 
dauguma lietuvių. Vėliau daug jų išbėgiojo, liko iki 17 000. 
Kolonistai minėtose 3-ose apskrityse 1736 m. sudarė 37,7% 
visų valstybinių valstiečių, bet tik 13,4% visų Lietuvos provin
cijos (minėtos 3 apskritys ir Klaipėdos aps.) gyventojų. 
Atskiromis kolonijomis kolonistai gyveno 8,7% visų Įsruties, 
Ragainės ir Tilžės apskričių kaimų, kartu su lietuviais - 37,3% 
kaimų, likusieji 54% (946) kaimų dar liko visiškai lietuviški. 
1736 m. vokiečiai senbuviai (nuo XIII a.) ir XVIII a. I pusės 
kolonistai sudarė apie 20-22% Lietuvos provincijos gyvento
jų, 78-80% gyventojų buvo lietuviai. Labiausiai kolonizuoti 
buvo Mažosios Lietuvos pasienio su Didžiąja Lietuva vals
čiai10. Dėl to lietuviai XIX a. sparčiausiai ėmė germanizuotis 
ne Labguvos ar Tepliuvos (vok. Tapiowe, Tapiau) apskrityse, 

10 Beheim-Schwarzbach M. Friedrich Wilhelms L Colonisationswerk in Litt
hauen. Königsberg, 1879. S. 61. 75-77, 80,129-132,165-166,190,192, 253, 271, 
274-275, 374, 382-383; Beheim-Schwarzbach M. HohenzollernscheKolonisa
tionen. Leipzig, 1874. S. 203, 206-207, 521-522; Göcking G. Der vollkommenen 
Emigrationsgeschichte der Salzburger. Frankfurt-Leipzig, 1737. Teil 2. S. 114, 
199-206, 223-226, 231; Schmoller G. Die Verwaltung Ostpreussens unter 
Friedrich Wilhelm I. //Historische Zeitschrift. München, 1873. Bd. 30. S. 66, 67; 
Schmoller G. Die preussische Kolonisation des 17. und 18. Jahrhunderts // 
Schriften des Vereins für Sozialpolitik. Leipzig, 1886. Bd. 32.S. 18, 28; Skaiweit 
Л. Die ostpreussische Domänenverwaltung unter Friedrich Wilhelm I. und das 
Retablissement Litauens. Leipzig, 1906. S. 271-272, 274-275, 283; Stadelmann 
R. Friedrich Wilhelm 1. in seiner Tätigkeit für die Landeskultur Preussens // 
Publikationen aus den K. Preussischen Staatsarchiven. Leipzig, 1878. Bd. 2. S. 
280, 284, 287-288, 292-297, 327, 331; Vileišis V. Min. veik. p. 130; Matulevi
čius A. M in. veik. P. 67-72, 149-153; Кушнер (Кнышев) П. И. Этнические 
территории и этнические границы. М., 1951. С. 194-196.
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esančiose arčiau Karaliaučiaus, o pasienyje su Didžiąją Lietu
va. Mozūrijoje vokiečių valstiečių nedaug įsikūrė, tik šiauri
nėje dalyje (žemės prastos, mažiau žmonių mirė maru; 
Mozūrijoje daugiau vyko vidinė kolonizacija). Todėl pasienio 
su Lenkija valsčiai liko atspariausi asimiliacijai. Apie 2 etnosų 
paribio zonos neatsparumą veikiant 3-ajam etnosui rašoma 
žemiau.

Pasinaudodamas kompleksiniais tyrimais, nustačiau, kad 
iki didžiojo maro ir bado bent jau minėtose 5 lietuviškose 
apskrityse vokiečių labai mažai tebuvo. XVII a. etnografas 
M.Pretorijus (Pratarius) liudija, kad buvo sergėjama, idant 
nadruvių kaimuose neįsikurtų vokiečių. Mažosios Lietuvos 
pietuose jų šiek tiek įsikūrė, bet vokiečių feodalų privačiose 
valdose (o apie Geldapę, Nordenburgą, Dombrovką įsikūrė 
ir mozūrų). Mažosios Lietuvos branduolyje (minėtose 5 
apskrityse) absoliuti dauguma gyventojų buvo autochtonai 
lietuviai. Geriausiai tai matyti iš to laiko dokumentų. XVII a. 
pab. - XVIII a. pr. valdovo nurodymu buvo surašyti Tilžės 
apskrities valstiečiai ūkininkai. Jų keli tūkstančiai, su pavar
dėm ir vardais (98-99% lietuviškom). Su vokiškom pavar
dėm tėra 1-2%, o su lenkiškom - tik turbūt 9 šeimų galvos 
(pvz., Jurg Sabarauffsky)11.

" Žr. šio leidinio straipsnį: Matulevičius A. Lietuviai Tilžės apskrityje prieš 3 
amžius.

Iki didžiosios vokiškosios kolonizacijos nei lietuviai, nei 
lenkai nevokietėjo. Priešingai, vokiečių dvarų pareigūnai, 
dvasininkai, mokytojai lietuvėje. Ir be abejo, visi jie mokėjo 
lietuviškai, nes gyveno ir dirbo visiškoje lietuviškoje aplinko
je. Netgi kolonistai, ypač prancūzai, šveicarai, ėmė lietuvėti. 
Dėl to karalius liepė jiems kurtis atskiromis kolonijomis ir su 
vietos gyventojais nebendrauti, jų rūbais nesirengti. Kolonis
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tų naudai dalis lietuvių buvo išvaryti iš savo ūkių, degraduoti 
į žemiausius socialinius sluoksnius ir dėl to greičiau asimilia
vosi. Kolonistai keliems ar keliolikai metų buvo visai atleisti 
nuo feodalinių prievolių, mokėjo činšą, lažo nenorėjo eiti, 
gavo įvairiausių privilegijų. XVIII a. vid. vokiečiai kolonistai 
buvo Gumbinės vyresnybės pripažinti žemės savininkais12. 
Dėl to tokie pobaudžiaviniu laikotarpiu (baudžiava Prūsijoje 
panaikinta 1807m.) turėjo sąlygas plėtoti rinkos ekonomiką, 
kelti agrotechninę kultūrą. Daug lietuvių virto samdiniais. 
Kolonizacija ilgam neigiamai paveikė lietuvių teisinę, socia
linę ekonominę ir kultūrinę padėtį. Kas iš lietuvių ar lenkų 
norėjo išsiveržti iš žemesnių socialinių sluoksnių ir geriau 
gyventi, pasiekti aukštesnį kultūrinį lygį, tas virsdavo vokiet- 
kalbiu. Taigi, be miestų ir dvarų, po didžiosios kolonizacijos 
XVIII a. I pusėje asimiliacijos židiniais tapo ir vokiečių 
kolonistų gyvenami kaimai. Tuo labiau kad ypač nuo XIX a. 
kolonistai susimaišė su autochtonais, padidėjo mišrių 

Göcking G. Op. cit. Teil 2. S. 75-78, 219-220; Stadelmann R. Publika
tionen... Bd. 2. S. 35-41, 117-119, 244-250, 280-284, 287-288, 292-297, 
317, 327, 331; Beheim-Schwarzbach M. Hohenzollernsche Kolonisatio
nen. S. 38-48, 161-166, 209,518-519, 631; Beheim-Schwarzbach M. 
Colonisatorisches aus Ostpreussen //Altpreussische Monatsschrift. Königs
berg, 1877. Bd. 14. S. 20; Beheim-Schwarzbach M. Friedrich Wilhelms I. 
Colonisationswerk in Litthauen. S. 71-73, 95-102, 144-152, 271-273, 319; 
Maire S. Art und Kosten litauischer Kolonistenansiedlungen im Jahre 1719 
//Altpreussische Monatsschrift. 1910. Bd. 47. S. 614; Schmoller G. Die 
preussische Kolonisation des 17. und 18. Jahrhunderts // Schriften des 
Vereins für Sozialpolitik. Leipzig, 1886. Bd. 32. S. 31; Skaiweit A. Op. cit. 
S. 91-94, 235, 275, 283, 336; Terveen F. Gesamtstaat und Retablissement. 
Der Wiederaufbau des nördlichen Ostpreussen unter Friedrich Wilhelm I. 
Göttingen, 1954. S. 76, 79-80, 182; Vydūnas. Sieben Hundert Jahre 
deutsch-litauischer Beziehungen. Tilsit, 1932. S. 284, 288, 316; Matulevi
čius A. Mažoji Lietuva XVIII amžiuje. P. 55-64.
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vedybų, išnyko žmonių luominiai skirtumai, intensyvėjo 
migracija13.

13 Stein R. Op. cit. 1905. Bd. 18. S. 117-118, 125; Aubin G. Zur Geschichte 
der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse von Ost- und Westpreussen. Leipzig, 
1910. S. 111-115, 158, 178-179; Weiss A. Op. cit. S. 171; Henning F. 
Dienste und Abgaben der Bauern... S. 8-9; Henning F. Herrschaft und 
Bauernuntertänigkeit. S. 113; Henning F. Bauernwirtschaft und Bauernein
kommen in Ostpreussen S. 138-140; Lucanus A. Preuszens uralter und 
heutiger Zustand. Lötzen, 1912. S. 204, 210; Krug L. Ueber Leibeigenschaft 
oder Erbunterthänigkeit der Landbewohner in dem preussischen Staaten. 
Halle, 1798. S. 56; Der Regierungs-Bezirk Gumbinnen... Gumbinnen, 1818; 
Goldbeck J. Vollständige Topographie des Königsreichs Preussen. Koenigs- 
berg; Leipzig, 1785. Teil 1; Mignat J. Der Kreis Goldap // Ostdeutsche 
Beiträge. Würzburg, 1965. Bd. 36. S. 99; Krug L. Die Preussische Monarchie 
topographisch, statistisch und wirtschaftlich nach amtlichen Quellen. Die 
Provinz Ostpreussen, Berlin, 1833; Stadelmann R. Publikationen... 1882. Bd. 
11; Harmjanz H. Volkskunde und Siedlungsgeschichte Altpreussens //Neue 
deutsche Forschungen. Berlin, 1936. Bd. 9. S. 19; Gervais. Notizen von 
Preussen mit besonderer Rücksicht auf die Provinz Litauen. Königsberg, 1795. 
Teil 1. S. 54; Haxthausen A. Die ländliche Verfassung in den Provinzen Ost- 
-und Westpreussen. Königsberg, 1939. S. 186, 202-204, 212-218, 220-225, 
268-269; Grube G. Corpus Constitutionum Prutenicarum. Koenigsberg, 
1721. Teil 3. S. 193; Matulevičius A. Min. veik. P. 73-99.

Vokiečių istoriografijoje tvirtinama, kad Mažosios Lietu
vos žemėse kolonistai pakėlė žemdirbystės kultūrą. Lietuvių 
veikėjas Vydūnas teigė atvirkščiai: lietuviai buvo pavyzdžiu 
kolonistams ūkio darbuose, buityje, moralėje. Tolminkiemio 
kunigas K.Donelaitis piktinosi, kad atvykėliai iš tolimų kraštų 
atnešė į Prūsiją visokių ydų (rūkymą, gėrimą, kortavimą, 
paleistuvavimą). Vokiečiai maištavo, reikalavo dar didesnių 
laisvių ir privilegijų, o zalcburgiečiai Prūsijoje buvo priimti 
kaip religijos kankiniai. Apie XVII a. pab. - XVIII a. pr. 
lietuvius amžininkai amtmonai bei kiti pareigūnai, vėliau ir 
tyrėjai atsiliepdavo kaip apie darbščius, sėslius, pareigingus, 
išdidžius, bet užguitus, prietaringus žmones. О XIX a. lietu
viai buvo ir peikiami: už polinkį bylinėtis, girtuokliauti, 
sukčiauti. Bet tai jau kolonizacijos pasekmės. Kartu lietuviai 
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kariai giriami už narsą, drausmę, ypač kaip geri kavaleristai 
(buvo keturi atskiri ulonų, dragūnų, lauko artilerijos lietuvių 
pulkai). Jie kovėsi už karalių, už Prūsija Prancūzijoje (prieš 
Napoleoną I), Austrijoje, t.p. prieš rusus, - ir tai jiems kėlė 
pasididžiavimą. Karinė tarnyba prisidėjo prie vokiečių kalbos 
plitimo tarp lietuvių. Prūsijos valdžiai garbė, kad netgi ka
riuomenėje lietuviams pamaldos vyko jų kalba. Tarpusavy 
šnekėjosi ir dainavo lietuviškai14.

" Lepner T. Der Preusche Litauer. Danzig, 1744; Gervais. Op. cit. Teil 3. S. 
27-28, 34, 55, 183-189, 195, 299; Rogge A. Geschichte des Kreises und der 
Dioecese Darkehmen. Darkehmen, 1873. S. 16; Beheim-Schwarzbach M. 
Friedrich Wilhelms 1. Colonisationswerk in Litthauen. S. 153-154, 158, 197; 
Skaiweit A. Op. cit. S. 158, 256; Aubin G. Op. cit. S. 175; Vydūnas Op. cit. 
S. 290-295; Vanagaitis J. Kovos keliais. Klaipėda, 1938. P. 26. Hubatsch W. 
Die Garnison // Tilsit-Ragnit. Würzburg, 1971. S. 143-145; Kaehler О, 150 
Jahre des Kgl. preußischen Litthauischen Dragonerregiment No 1. Berlin, 
1867; Sieg A. Geschichte des Dragonerregiments Prinz Albrecht von Preußen 
(Litthauisches) No 1. 1867-1881. Berlin, 1883.

Dauguma lietuvių vertinami kaip ištikimi jų “globėjo” 
karaliaus valdiniai, Prūsijos patriotai. Tas paaiškinama XIX a. 
šalyje vykstančia etnokultūrine integracija, Prūsijos piliečio 
protestanto “prūso”, kiek skirtingo nuo Vokietijos vokiečio, 
ypač nuo Didžiosios Lietuvos kataliko, formavimusi.

Mažlietuviai turėjo daugiau teisių už didlietuvius. Prūsijos 
valdovas tiesiogiai valstiečiams jų gimtąja kalba leido edik
tus, potvarkius ir buvo tarytum jų globėjas. Patys lietuviai 
užtarimo galėjo kreiptis į karalių. Jau 1770 m. Prūsijos 
valstiečiai formaliai buvo paskelbti valstybės piliečiais, lietu
viai savo poną galėjo apskųsti Įsruties teisme. Mažojoje 
Lietuvoje žymiai anksčiau ir plačiau negu Didžiojoje (Rusijos 
imperijoje baudžiava panaikinta tik 1861) plito Vakarų Eu
ropos ekonominės naujovės, fiziokratizmo, Švietimo epo

chos demokratinės idėjos. Dėl to Mažojoje Lietuvoje sparčiau 
kilo gyventojų gerovė, kraštas ekonomiškai ir kultūriškai 
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toliau buvo pažengęs15. O Lietuvoje ir Lenkijoje XVIII a. vyko 
visuotinis nuosmukis, visuomenėje stiprėjo anarchija, silpnė
jo ryšiai su Prūsija. XVIII a. pabaigoje federacinę Lenkijos ir 
Lietuvos Respubliką Rusija ir Prūsija su Austrija panaikino 
kaip valstybę ir pasidalijo. Šios šalys pateko į žiaurią Rusijos 

priespaudą, patyrė kultūros genocidą ir tautų etnocidą, smu
ko ekonomika. Dėl to didlietuviai negalėjo padėti savo bro
liams mažlietuviams. Priešingai, XIX a. pastarieji padėjo 
didlietuviams. Tačiau ir Prūsijoje dėl vokiečių užimtų vado
vaujančių ekonominių ir politinių pozicijų, ilgamečių draudi
mų prūsams, lietuviams ir lenkams apigyventi miestuose 
lietuvių (ir mozūrų) visuomenės socialinė struktūra buvo 
nepilna - susiformavo labai menki ir ekonomiškai silpni 
kaimo ir miesto elitiniai sluoksniai. Lietuvių ir mozūrų inte
ligentija buvo visai negausi; jos daugumą sudarė protestantų 
dvasininkai. Dėl to tautinė savimonė neapėmė daugumos 
lietuvių ir mozūrų. Tik XIX a. pab. Mažojoje Lietuvoje susikū
rė savarankiškos politinės organizacijos - partijos. Smarkiai 
suintensyvėjo dešimčių lietuvių draugijų veikla, kova dėl 
lietuvių kalbos teisių (peticijas vyriausybei pasirašydavo 15 
000-30 000 lietuvių). Tautinis sąjūdis Mozūrijoje buvo men- 

15 Prūsijos valdžios gromatos... V., I960: Krug L. Ueber Leibeigenschaft oder 
Erbunterthänigkeit... . 5. 7-10, 20-23; Stadelmann R. Publikationen... Bd. 11. 
S. 107, 114-115, 366, 418; Sembritzki J. und Bittens A. Geschichte des 
Kreises Heydekrug. Memel, 1920. S. 142, 148-153; Stein R. Op. cit. S. 72-81, 
256-258; Aubin G. Op. cit. S. 175-176, 181-182, 186-187; Haxthausen A. 
Op. cit. S. 215-218, 268-269; Rumler M. Die Bestrebungen zur Befreiung der 
Privatbauern in Preussen 1797-1806 //Forschungen zur Brandenburgischen - 
-und Preussischen Geschichte. Leipzig, 1920. Bd. 33. S. 180, 327; 1922. Bd.
34. S. 275, 277; Kopp J. Geschichte des Landkreises Tilsit. Tilsit, 1918. S. 98- 
129; Jurginis J. Donelaičio “Metai” kaip istorijos šaltinis //Literatūra ir 
kalba. V., 1965. Nr. 7. P. 65-67; Matulevičius A. Min. veik. P. 88-92; Кнапп 
Г, Ф. Освобождение крестьян и происхождение сельскохозяйственных 
рабочих в старых провинциях прусской монархии. СПб., 1900. С. 16, 22, 
25, 45-50, 70, 72, 74, 79, 98, 103; Самарин Ю. Ф. Упразднение 
крепостного права в Пруссии // Соч. М., 1878. Т. 2. С. 212-214, 254.
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kesnis. XIX a. pab. - XX a. pr. daug Mažosios Lietuvos leidyklų 
ir spaustuvių tapo didlietuvių tautinio išsivadavimo iš Rusijos 
žiaurios priespaudos spaudos baze. Čia ėjo kovos šaukliai- 
periodiniai laikraščiai “Aušra”, “Varpas”, “Žemaičių ir Lietu

vos apžvalga”, “Tėvynės sargas”. Be Mažosios Lietuvos para
mos Didžiajai Lietuvai sunkiau būtų buvę priešintis prievar
tinei rusifikacijai. Tačiau mažlietuvių kova už kultūrą ir 
tautos gyvavimą nevirto platesniu tautinio išsivadavimo są
jūdžiu, o apsiribojo kultūrinės autonomijos reikalavimais. 
Glaudesniems integraciniams ryšiams trukdė mažlietuvių ir 
didlietuvių priklausymas skirtingoms valstybėms su skirtinga 
religija ir kultūros specifika. Nors to siekė žymiausieji abiejų 
kraštų veikėjai: J.Basanavičius, V.Kudirka, M. Jankus ir Vy
dūnas, daugelis kitų16.

16 Vanagaitis J. Kovos keliais. Vidūnas. Litauen in Vergangenheit und 
Gegenwart. Tilsit, 1916. S. 106; Vydūnas. Sieben Hundert Jahre...; Weiss A. 
Op. cit. 1879. Bd. 3; Merkys V. Nacionalinės savimonės plitimas feodalizmo 
pabaigoje (XVIII a. pabaiga - 1861 m.) // Lietuvių nacionalinio išsivadavimo 
judėjimas. V., 1987. P. 71-75; Vėbra R. Prievartinės tautinės asimiliacijos 
socialinės ekonominės priežastys ir rezultatai //Lietuvių nacionalinio išsivada
vimo judėjimas. P. 66-69; Kaunas D. Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524- 
1940 metais. V., 1987; Kaunas D. Mažosios Lietuvos bibliotekos (iki 1940 
metų). V., 1988; Matulevičius A. Min. veik. P. 131-137, 144-145.

Išvada: vokiečių feodalų viešpatavimas, krašto koloniza
vimas XVIII a. Mažosios Lietuvos ir Mozūrijos valstiečius 
lietuvius ir lenkus nustūmė į blogiausią socialinę ekonominę 
bei teisinę padėtį ir visais atžvilgiais (ekonominiu, socialiniu, 
kultūriniu) įtvirtino vokiečių valstiečių prioritetą; šie nuo XIX 
a. užėmė vyraujančias pozicijas krašto ūkyje. XVIII a. buvo 
padėti ekonominiai pagrindai lietuvių ir lenkų sugermanėji- 
mui.

Kokią reikšmę lietuvybei ugdyti Prūsijoje turėjo bažnyčia 
ir mokykla? Kaip minėta, čia iki XIX a. II pusės laisvai, 
padedant valstybei, kūrėsi ir plėtojosi baltų, vakarinių slavų 
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ir rytų germanų kultūros. XIX a. - XX a. I pusėje vyravo visą 
laiką valdančiųjų sluoksnių proteguojama vakarietiško tipo 
vokiečių kultūra. Juk Prūsijos valstybę sukūrė ir ją valdė 
vokiečiai. Prūsiškai, lietuviškai, kuršiškai, lenkiškai ir vokiš
kai kalbantys gyventojai sukūrė turtingą savitą “rytprūsišką 
kultūrą”. Lietuvių, prūsų ir lenkų raštijai ugdyti stimulą davė, 
kaip minėta, 1525 m. prasidėjusi Reformacija, humanizmo 
idėjos. Dėl jos sulėtėjo prūsų tautos mirimas. Valstybine 
religija paskelbus protestantizmą, viešajame gyvenime imta 
vartoti Prūsijoje gyvenančių tautų kalbas. Raštas lietuvių, 
lenkų kalbomis buvo vartojamas ne tik bažnyčios, bet ir 
valstybės reikalams. Evangelikų bažnyčia, atsižvelgdama į 
politines ir visuomenines aplinkybes, toleravo, neretai rėmė 
lietuvybę. Lietuviai savo kalba skaitė iš maldaknygių, giedojo 
iš giesmynų, klausėsi lietuviškai pramokusių arba per vertė
jus vokiečių kunigų pamokslų. Buvo toleruojami vietos papro
čiai, gyvenimo būdas, žmonių psichologija, apskritai - etno
grafiniai turtai. Patys Prūsijos valdovai, ypač Albrechtas 
Brandenburgietis, vyskupai valstybės interesais rūpinosi prū
siškų, lietuviškų, lenkiškų tikybinių raštų parašymu ir leidi
mu. Mažlietuvių kultūrai, raštijai ypač nusipelnė Mažosios 
Lietuvos kunigai vokiečiai, kiti inteligentai. Didelė su Mažąja 
Lietuva susijusių vokiečių kultūros darbuotojų dalis savo 
veiklą skyrė lituanistikai ir prūsistikai, Mažosios Lietuvos 
tematikai. Jų mokslinė ir visuomeninė veikla skatino domė
jimąsi ne tik Mažąja Lietuva, bet ir abiejų kraštų lietuvių 
kultūra. Nemaža jų nepritarė Prūsijos valdžios bandymams 
mokyklose dėstomąja kalba padaryti vokiečių (visuomenė 
pasipriešino 1721 m. H. Lyzijaus (Lysius), 1739 m. F. 
Kunheimo, XIX a. vid. Rettigo ir kitiems mokyklos suvokie- 
tinimo projektams). Vietos vokiečių inteligentai, kunigai, 
susigyvenę su lietuviais, gynėjų tautines ir kultūrines teises. 
XIX a. II pusės vokiečių mokslininkai, visuomenės veikėjai 
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lietuvius laikė nykstančia tauta, o jų kultūrą daugiausia tik 
muziejines vertybe, todėl visa tai skubėjo užfiksuoti ir išsau
goti mokslo reikalams. Ypač daug nuveikė, tirdama Mažosios 
Lietuvos istoriją, lietuvių etninius skirtumus, kultūrą Tilžėje 
1879-1923 m. veikusi Lietuvių literatūros draugija (Litauis
che Literarische Gesellschaft)17. Didžiojoje Lietuvoje XVII- 
XVIII a. nebuvo tiriama lietuvių liaudies kultūra, o Mažojoje

17 Deutsches Zentralarchiv. Potsdam. Abtl. Merseburg. Rep. 77. Tit. 4084. Bl. 
91, 106-107; Hennig. Ueher die Verdienste Friedrich Wilhelm I. in Kirchen- 
-und Schulanstalten, besonders in Preussen und Litauen //Preussisches 
Archiv. Koenigsberg; Elbing, 1796. Bd. 7. S. 91-104; Tschackert P. Herzog 
Albrecht von Preussen als reformatorische Persönlichkeit. Halle, 1894; 
Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte des Herzogthums Preussen. 
Leipzig, 1890. Bd. 2-3; Bertuleit J. Die Reformation unter den preussischen 
Litauern // Jahrbuch der Synodalkommission. Königsberg, 1933-1934. Bd. 2; 
Rogge A. Heinrich Lysius in Litauen und Masuren //Altpreussische Monatss
chrift. 1881. Bd. 18. S. 125; Heinrich Johann Lysius. Mažasis katekizmas. 
V., 1993. P. U; Ausgewählte Reden des Lysius. Leipzig, 1880. Bd. 1; Keil A. 
Das Volksschulwesen in Preussen und Litthauen unter Friedrich Wilhelm I. // 
Altpreussische Monatsschrift. Königsberg, 1886. Bd. 23. S. 116-123; Hubats
ch W. Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens. Göttingen, 1968. 
Bd. 1. S. 183; Terveen F. Op. cit. S. 89-91, 119, 140, 186; Hermann A. 
Litauischsprachiger Unterricht in Ostpreussen...; Bormann W. Das Eindrin
gen des Pietismus in die ostpreussische Landeskirche //Schriften der Synodal
kommission der ostpreussischen Kirchengeschichte. Königsberg, 1913. Hf. 15; 
Forstreuter K. Die deutsche Kulturpolitik im sogenannten Preussisch-Litauen 
//Deutsche Hefte zur Volks- und Kulturbodenforschung. Berlin, 1933. Jg. 3; 
Forstreuter K. Deutsche und Litauer // Tilsit-Ragnit. Würzburg, 1971; 
Matulevičius A. Deutsch-litauische Beziehungen in Preußisch-Litauen //Die 
Grenze als Ort der Annährung 750 Jahre deutsch-litauische Beziehungen. 
Köln, 1992. /ši Arthuro Hermanno parengta ir išleista lietuvių su vokiečiais 
parašyta knyga referuojama: Matulevičius A. Veikalas apie lietuvių ir 
vokiečių etnosų sugyvenimą // Voruta. 1993 03 18-24. Nr. 11/. S.25-44; Klein 
M. Preußisch-Litauen //Die Grenze... S. 13-24; Bruožis A. Mažosios Lietuvos 
mokyklos ir lietuvių kova dėl gimtosios kalbos. K, 1935. P. 31-32; Lebedys J. 
Senoji lietuvių literatūra. V., 1977. P. 35-50, 99-118, 149-326; Gineitis L. 
Lietuvių literatūros istoriografija. P. 11-20, 39-86, 98-122, 155-179, 205-214, 
238-243, 336-344; Zinkevičius Z. Senųjų raštų kalba //Lietuvių kalbos 
istorija. V., 1988.P. 9-100; Zinkevičius Z. Lietuvių kalba XVIII-XIXa. // Ten 
pat. 1990. P. 225-325; Biržiška V. Aleksandrynas. Čikaga, 1960-1963 /2-is 
leid. 1990 Vilniuje/. T. 1-2; Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. V., 1987; 
Matulevičius A. Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros tyrinėjimo aspektai... 
P. 33-49.
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Lietuvoje autochtonų gyvenimą ir papročius pirmieji aprašė 
E. Wagneris, T. Lepneris, M. Pretorijus, J. Herderis, J. Haman- 
nas, J. Gėtė, G. Lessingas. L Kantas smerkė asimiliaciją, skatino 
puoselėti turtingą unikalią seną lietuvių kalbą. Jos teises atkak
liai gynė ir propagavo tautų lygiateisiškumą XIX a. pab. tarp 
lietuvininkų gyvenęs J. Zauerveinas. Fiziokratai propagavo 
mintį, kad savo etnosą išlaikiusi visuomenė naudingesnė valsty
bei, civilizacijai, o nutautę žmonės degraduoja ūkiškai ir 
moraliai. Netgi kai kurie Prūsijos valdžios aukšti pareigūnai 
(pvz., C. Heilsbergas) XIX a. pr. ekonominiais ir valstybinės 
naudos sumetimais patarinėjo palikti lietuvių kalbą funkcio
nuoti viešajame gyvenime, ypač bažnyčioje ir mokykloje. 
Tokioje palankioje aplinkoje išaugo lietuvių raštijos darbuo
tojų, rašytojų, literatūrologų, kalbininkų, vertėjų.

Mažlietuvių kultūra svarbi bendrajai lietuvių kultūros 
raidai. Mažojoje Lietuvoje ji iki XVIII a. pab. buvo plėtojama 
labiau negu Didžiojoje, išaugo inteligentų, kurie iškėlė tauti
nės kultūros ugdymo ir liaudies švietimo gimtąja kalba 
uždavinius. Mažosios ir Didžiosios Lietuvos kultūrininkų 
bendravimas formavo lietuvių etnoso bendrumą. Pati kultū
ra Mažojoje Lietuvoje įgijo vakarietiškos kultūros bruožų. 
Karaliaučius ir jo universitetas buvo svarbus ne vien Vidurio 
ir Rytų Europos kultūros, mokslo ir ekonomikos, bet ir 
Mažosios Lietuvos spaudos centras. 1524-1940, t.y. per 416 
m., Mažojoje Lietuvoje veikė 376 spaustuvės, išspausdinta 
apie 3450 lietuviškų knygų ir apie 140 lietuviškų periodinių 
leidinių, skirtų mažlietuviams. Daug lietuvių kultūros, rašti
jos, literatūros, istoriografijos, etnografijos, kalbotyros, ver
timo iš vokiečių kalbos dalykų pirmiausia padaryta Mažojoje 
Lietuvoje18.

18 Kaunas D. Iš lietuvių knygos istorijos. V., 1986. P. 14-16, 166.
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Tačiau XVIII a. lietuvybę slopino vokiečių kolonizacija ir 
tautiniai prieštaravimai. Vis dėlto lietuvių raštiją ir visuome
nės gyvenimą palankiai veikė valdžios politiniais sumetimais 
propaguojama prūsiškoji lietuviškoji politinė kryptis. Vokie
čių šviesuoliai ėmė kelti lietuvių kalbos prestižą, ją lyginti su 
antikinėmis kalbomis, tobulinti ir kovoti už teisę tai tautai 
plėtoti originalią kultūrą. Tokiomis aplinkybėmis XVIII a. 
Mažojoje Lietuvoje iškilo lietuvių grožinės literatūros pradi
ninkas ir klasikas K. Donelaitis. Kalbininkų A. Šleicherio ir F. 
Kuršaičio Mažojoje Lietuvoje aprašytas lietuvių kalbos mode
lis buvo pritaikytas XIX a. II pusėje atgimstančioje Lietuvoje. 
Iki pat XX a. mažlietuviai išlaikė savitą kaimo architektūrą, 
drabužius, apeiginius papročius, amatus, liaudies muziką (ji 
darė poveikį bažnytiniam giedojimui). Mažlietuvių kultūra 
veikė ir vokiečių kultūrą (nuo XIX a. vid. vyko atvirkštinis 
procesas), ji turėjo bendrybių su Didžiosios Lietuvos žemai
čių ir suvalkiečių kultūra19.

Lietuvininkai. K, 1970: Donelaitis K. Raštai. V., 1977. P. 401-594;
Zinkevičius Z. Buvusios Mažosios Lietuvos tarmės //Ramuva. 1989. P. 35- 
37; Zinkevičius Z. Bendrinės kalbos iškilimas //Lietuvių kalbos istorija., V., 
1992. T. 5. P. 81-88. Matulevičius A. Mažoji Lietuva XVIII amžiuje. P. 123, 
133.

Prūsija - vienintelė šalis, kurios ir mokyklose, ir Karaliau
čiaus universitete buvo dėstoma lietuviškai ir lenkiškai. Per 
Reformaciją XVI a. Prūsijos hercogystėje imta steigti parapi
nes pradžios mokyklas. Tuomet Mažojoje Lietuvoje veikė 
apie 20 lietuviškų mokyklų. Karaliaučiuje lietuviška pradžios 
mokykla veikė bent iki XVIII a. pab. Įsikūrus vokiečių kolonis
tams, 1736-1741 m. karalius Friedrichas Wilhelmas I šalyje 
padarė radikalią švietimo reformą, bene pirmą kartą Eu
ropoje bandė įgyvendinti visuotinį privalomą pradžios moks
lą. Buvo įsteigta gana daug kaimo (žemininkų) mokyklų. 
1756m.išl700 senojoje Prūsijoje veikusių parapinių mokyk
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lų vien vokiškų tebuvo 400; kitose dėstyta lietuviškai ar 
lenkiškai arba mišriai (vokiškai-lietuviškai, vokiškai-lenkiš- 
kai arba visomis 3 kalbomis). Tais pat 1756 m. Mozūrijoje 
veikė 586 lenkiškos ir 16 mišrių kaimo mokyklų. Iki pat XVIII 
a. pab. jose dėstyta lenkiškai. Ir 1790 m. iš 1800 Prūsijos 
pradžios mokyklų su vokiečių dėstomąja kalba tebuvo 400. 
Kuomet Didžiojoje Lietuvoje XVIII a. pabaigoje pradžios 
mokyklų iš viso buvo apie 300, Mažojoje vien naujų mokyklų 
lietuviams ir vokiečiams pastatyta 449. Gumbinės ir Kara
liaučiaus apygardose 1864 m. buvo apie 17 160 mokinių 
lietuvių; iš jų apie 12 240 kalbėjo tik lietuviškai, 4920 mokėjo 
ir vokiškai; tuo tarpu 7360 mokinių buvo mokoma vien 
vokiečių kalba. Berlyno vyriausybė visokeriopą paramą pir
miausia teikė vokiečių kolonistų mokykloms. Pačių lietuvi
ninkų duomenimis, 1874 m. vokiečių kalbos nesuprato 10 
075 moksleiviai lietuviai. 1875 m. Gumbinės apygardoje, 
vokiečių statistikos duomenimis, veikė 352 mišrios vokiečių- 
lietuvių ir 388 vokiečių-mozūrų pradžios mokyklos. Jos 
sudarė 46% visų apygardos pradžios mokyklų. Kitaip tariant, 
palyginus su XVIII a. viduriu, vokiškų ir mišrių mokyklų 
padaugėjo. Jau 1882 m. šioje apygardoje veikė net 1268 
kaimo pradžios mokyklos. Lietuviškesnėse Tilžės apskrityje 
(kreize) 1879 m. grynai vokiškų kaimo mokyklų buvo tik 6, 
Ragainės - 20. Tilžės apskrityje tuomet buvo 44 ir Ragainės 
apskrityje 14 mokyklų, kuriose daugiau kaip 50% mokinių 
buvo lietuviai ir atitinkamai 12 ir 34 mokyklos, kuriose 
lietuvių mokėsi 10-50%. Sis santykis greitai keitėsi vokiečių 
naudai. XIX a. pabaigoje dvikalbių padaugėjo. Pereiti į vien
kalbę vokiečių buvo paprasta20.

Lietuviams itin svarbi Tilžės gimnazija (1586-1944) ir 
Karalienės mokytojų seminarija (1811-1926), rengusi lietu
vių mokytojus pradžios mokykloms (per šimtą metų parengė

Išnaša -> 
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daugiau kaip 2200 pedagogų). Tokių gimnazijų, seminarijų 
vėliau įsikūrė Ragainėje, Įsrutyje, Vėluvoje, Tilžėje, Klaipė
doje. Tilžės gimnazijoje (Lietuvos provincijos, arba hercogiš- 
koji, mokykla, nuo 1812 m. karališkoji mokykla) nuo XVI a. 
pab. buvo mokoma lietuvių kalbos kaip dalyko, tik nepasto
viai. Nuolat lietuvių kalbos pamokos fakultatyvo teisėmis 
vyko 1846-1922 m. Būtent 1922 m. baigė mokytojauti žino
mas kalbininkas lietuvis Aleksandras Teodoras Kuršaitis (Kurs
chat') . Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje yra 1883/ 
84 - 1908/09 mokslo metų (su kelerių metų pertrauka) 
gimnazijos mokymo programos ir tvarkaraščiai. 1886 m. 
iškilmingai minint 300 metų jubiliejų, pabrėžta, kad ji buvo 
įkurta “für die Nation der Litauer”. Privalomieji dalykai buvo 
lotynų, vokiečių ir prancūzų kalbos, o hebrajų, anglų ir 
lietuvių kalboms semestre skirta po 2 vai. (J. Mališausko 
nuomone, anksčiau po 4 vai.) I-IV klasėse (OI, UI, OII, U II, 
O III, U III, IV; iš viso buvo 6 klasės). Taigi lietuvių kalbai 
skirta iš viso 14 vai. (“Alle 14 Tage ein Extemporale”.) Jos,

20 Bruožis A. Min. veik. P. 36; Skrupskelis I. Kultūrinis Prūsų lietuvių 
gyvenimas 18 amžiuje //Athenaeum. К, 1932. Nr. 3. P. 38; Vileišis V. Min. 
veik. P. 142; Endzinas A. Liaudies švietimo klausimai Rytų Prūsijoje // 
Aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Pedagogika ir psichologija. 1968. T. IX (I). 
P. 94, 166, 168; Matulevičius A. Mažoji Lietuva // TLE. T. 3. P. 28-29; 
Warmia i Mazury. Cz. 1. S. 175; Historia Polski. Warszawa, 1971. T. II. 1764- 
1864. Cz. 1 (1764-1814). S. 277; Rogge A. Geschichte des Kreises und der 
Dioecese Darkehmen. S. 131; Schultze P. 350 Jahre eine Stätte des Evange
liums in der Ostmark. Königsberg, 1907. S. 38-41, 44-47; Gudas K. Mažosios 
Lietuvos lietuvių tautinė padėtis XIX a. pabaigoje. V., 1992. P. 36, 37; 
Hubatsch W. Masuren und Preussisch-Litthauen 1870-1920 //Zeitschrift fur 
Ostforschung. Marburg, Lahn. 1966. Jg. 15. H. 1. S. 28; Gundermann I. Die 
kirchliche Leben // Tilsit-Ragnit. Würzburg, 1971. S. 318-319; Apie kalbos 
nykimą ir lietuvininkų skaitlių /7 Lietuviška Ceitunga. 1885. Nr. 28; Lukšienė 
M., Endzinas A. Mažosios Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis XVIII a.- 
XIX a. viduryje //Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos bruožai. 
V., 1983. P. 175-177; Lukšienė M. Demokratinė ugdymo mintis Lietuvoje. V., 
1985. P. 68-69. Plačiau apie švietimą žr.: Szameitat M. Volks- und Mittels
chulen // Tilsit-Ragnit.
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kaip ir hebrajų, anglų kalbų, galėjo mokytis fakultatyviai 
pasirinktinai (wahlfrei). 1883/84 mokslo metų programoje 
įrašyta, kad Litauisch skirta “für die litauisch Stipendiaten 
obligatorisch, sonst fakultativ”. Tai suprantama, nes gimna
zistai buvo rengiami stoti į Karaliaučiaus universitetą, kurį 
baigę dirbdavo Mažojoje Lietuvoje. Vadovėliais naudotasi E. 
J. Šykopo (Schiekopp) (jis ir mokė lietuvių kalbos) “Litauis
che Grammatik” ir K. R. Jakobio (Jacoby) “Litauische Chres- 
tomatie”. Lietuvių kalbos seminarui 1884-1922 m. (su pert
raukomis) vadovavo A. T. Kuršaitis. Tarp gimnazistų daugu
ma vokiečių, lietuvių vienas kitas, be to, pasitaiko ir žydų21.

■' Programm des Königlichen Gymnasiums zu Tilsit. Tilsit, 1884; Königliches 
Gymnasium zu Tilsit. Tilsit, 1887; Ebenda. Tilsit, 1898; Tilsit, 1899;Tilsit, 
1900; Tilsit, 1901; Tilsit, 1906; Tilsit, 1909; Mališauskas J. Čia mokyta 
lietuviu kalbos prieš 400 metų //Kultūros barai. 1988. Nr. 1. P. 60-63; 
Sembritzki J. Geschichte der Königlich Preussischen See- und Handelsstadt 
Memel. Memel, 1926. S. 185-200; Nausėdas V. Lietuviškos mokyklos 
Prūsijoje XVI-XVIII amžiais // Iš lietuvių kultūros istorijos. V., 1959. T. 2. P. 
327-329.

Ketinimų pažeisti lietuvių tautines teises būdavo atsisako
ma, priešinantis, kaip minėtu H. Lyzijaus ir kitais atvejais, 
patiems lietuviams ir juos užtariant vokiečių inteligentijai, 
ypač kunigams, kai kuriems valdininkams. O tai rodo, kad 
vyriausybė iki XIX a. vidurio paisė visuomenės nuomonės ir 
dar nebuvo parengta valstybinė programa išguiti lietuvių 
kalbą iš visuomenės gyvenimo. Be to, pati politika buvo 
prieštaringa. Antai, kai 1844 m. Gumbinės apygardos mo
kyklų patarėjas Rettigas davė paliepimą lietuvių dėstomąją 
kalbą pakeisti vokiečių kalba, lietuvius ryžtingai užtarė vi
suomenėje žinomas Tilžės gimnazijos mokytojas, dėstęs čia 
lietuviškai Eduardas Gizevijus (Gisevius). Jis buvo suvokietė
jęs mozūras nuo Gižycko. Ir valdžia šių ketinimų atsisakė, 
Rettigas iš pareigų buvo atleistas. Maža to, Prūsijos karalius 
Friedrichas Wilhelmas IV nurodė 12 lietuvių studentų skirti 
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3000 talerių stipendijoms. Tačiau to nebuvo įgyvendinta22. 
Karalystės vyriausybės politika pasikeitė 1871 m. susikūrus 
Vokietijos imperijai (Reichui). 1872 05 11 Vokietijos reichs
tago (Reicho parlamento) įstatymu visoms imperijos provin
cijoms (ir Rytų Prūsijai) buvo įvesta vieninga mokyklų tvar
kymo sistema. Apskričių superintendentai, bažnytinių bend
ruomenių dvasininkai neteko teisių prižiūrėti pradžios mo
kyklų bei egzaminuoti mokinių. Bažnytinės ir valstybinės 
mokyklos perėjo Prūsijos kulto (tikybos) ir švietimo reikalų 
ministerijai. Evangelikų dvasininkams paliktas tik religijos 
dėstymas ir religinis mokinių auklėjimas. 1872 09 02 Reichs
tago įstatymu visose švietimo sistemos pakopose vokiečių 
kalba padaryta vienintele dėstomąja. Pagal Visuotinius švie
timo nuostatus ji tapo privaloma.

22 Forstreuter K. Deutsche und Litauer. S. 61; Forstreuter K. Die Anfänge 
der Sprachstatistik in Preußen und ihre Ergebnisse zur Litauerfrage // 
Zeitschrift für Ostforschung. Jg. 2.

Rytų Prūsijos provincijos oberprezidento K. W. Horno 
1873 07 24 potvarkiu lietuvių kalba buvo palikta tik tikybai 
dėstyti ir tai pradžios mokyklos žemesnėse klasėse. Mokantis 
kitų disciplinų, lietuvių kalbą galima buvo vartoti tik paaiš
kinimams. 1873 m. aplinkraštyje nurodyta: mokytojai, ne
vykdantys 1872-1873 m. įstatymų irnuostatų, būsiąšalinami 
iš tarnybos. 1874 04 08 ministro A. Falko potvarkiu deklaruo
jama “iš pagrindų išrauti lietuvių kalbą”. Tėvams priešinan
tis, tose mokyklose, kuriose daugumą mokinių sudarė lietu
viai, įstatymo galiojimas 1876 m. buvo sustabdytas 20 metų. 
Praktiškai tai priklausė nuo mokyklos vadovų ir nuo mokyto
jų, mokančių lietuviškai, pakankamumo. 1874 m. įstatymu 
visuose Vokietijos imperijos universitetuose visų dalykų dės
tomąja kalba paskelbta taip pat vokiečių. 1876 m. Prūsijos 
landtago ir Vokietijos reichstago įstatymais visose valstybės 
įstaigose bei jų kanceliarijose įvesta viena valstybinė kalba - 
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vokiečių. 20-čiai metų lietuvių kalba palikta kaimų, bendruo
menių ir mokyklų susirinkimuose. Išimtis netaikyta lietuvių 
katalikų bendruomenėms. 1877 m. įstatymu Gumbinės ir 
Karaliaučiaus apygardų teismuose lietuvių kalba buvo palik
ta tik priesaikai duoti23.

23 Gudas K. Min. veik. P. 38-45: Bruožis A. Prūsų lietuvei. Luzen, 1906. P. 
16; Korth R. Die preussische Schulpolitik und die polnischen Schulstreiks. 
Würzburg, 1963. S. 15-16, 20; Hermann A. Litauischsprachiger Unterricht in 
Ostpreussen... S. 385-388; Stribrny W. Lietuviai ir vokiečiai Rytų Prūsijoje // 
Voruta. 1993 01 15-21. Nr. 2.

Taip Berlyno vyriausybės ir Gumbinės valdžios įstatymais, 
nuostatais ir potvarkiais 1872-1876 m. lietuvių kalba buvo 
išstumta iš viešojo gyvenimo. Ji liko namų kalba, dar vartota 
bažnyčiose. Vokiečių nacijai susiformavus, plečiantis rinkos 
ekonomikai ir komunikaciniams ryšiams, reikėjo, kad lietu
viai (ir lenkai) mokėtų vokiečių kalbą; nors ją išmokdavo 
bendraudami su kaimynais vokiečiais valstiečiais, mokyklo
je, įstaigose, kariuomenėje.

O. Natau, K. Forstroiteris (Forstreutef) tvirtina, kad XVIII 
a. lietuviai vokiečių kalbą perėmė ne tiek per mokyklą, kur 
buvo dėstoma prestižinė vokiečių literatūrinė hochdeutsch 
(aukštaičių tarme), arba iš ta tarme kalbančių ir valstybės 
poreikiams vartojančių vokiečių feodalų, valdininkų, o kiek 
iš plattdeutsch (buitinė) arba niederdeutsch (žemaičių tarme) 
kalbėjusių vokiečių valstiečių kolonistų. Anot jų, niederdeuts
ch į šiaurės rytinius lietuvių valsčius plito iš Karaliaučiaus 
apylinkių. Dėl to mokykla, kur dėstyta hochdeutsch, neturė
jusi lemiamos reikšmės lietuvių asimiliacijai. Kitas dalykas, 
pasak K. Forstroiterio, kad mokykla, kaip ir kaimas, buvo 
svarbiausia vokiečių ir lietuvių mokinių kontaktų vieta, kur 
plito niederdeutsch kaip šnekamoji. O. Natau manymu, iki 
XIX a. vid. vokiečiai kolonistai kalbėjo keliomis tarmėmis, ir 
vieninga lietuvių kalba galėjo priešintis vokiečių kalbos eks
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pansijai. Nuo XIX a. vidurio ji pajėgė išstumti lietuvių kalbą24. 
Kiti tyrėjai rašo, kad gyventojai nuo Kuršmarių pietrytinio 
kampo per Norkyčius (Norkitten), Nordenburgą, Rastenbur- 
gą j pietus (t.y. Mažosios Lietuvos vakarinėje bei pietvakari
nėje dalyje ir Mozūrijos pietinėje dalyje) kalbėjo hochdeutsch, 
o j šiaurę - plattdeutsch. Vokietybė, kaip galingesnė jėga, per 
dviejų etnosų - lietuvių ir lenkų (mozūrų) - sandūrą, tautiškai 
mažiausiai atsparią, nuo Karaliaučiaus, Žuvininkų (Žuvinin
kų; Fischhausen), Šventapilės (Šventapilio; Heiligenbeil) per 

Prūsų Ylavą (Yluvą; Preussisch-Eylau), Barštiną (Bartens
tein), Nordenburgą, Girdavą (Gerdavą; Gerdauen) prasiver
žė iki Geldapės Suvalkų link. Panašus vokiškas kylys susidarė 
Silezijoje (Šlionske) - lenkų ir čekų paribyje25. Išeitų, lietuviai 

buvo germanizuojami per mokyklą, nes ir zalcburgiečiai 
kalbėjo hochdeutsch. Tuo atveju, kodėl mozūrai ne taip 
sparčiai lyginant su lietuviais vokietėje, jei tarp Mozūrijos 
gyventojų plito ir hochdeutsch, o ir mokykloje ta tarme buvo 
mokoma?

24 Natau O. Mundart und Siedlung im nordöstlichen Ostpreussen // Schriften 
der Albertus-Universität. Königsberg-Berlin, 1937. Bd. 4. s. 205-212, 217- 
218, 221; Forstreuter K. Deutsche und Litauer. S. 57-59. Plg. Lehmann. Die 
ostpreussische Mundarten //Preussische Provinzial-Blätter. Königsberg, 
1842. Bd. 27. S. 5; Bezzenberger A. Litauische Forschungen. Beiträge zur 
Sprache und des Volkstums der Litauer. Göttingen, 1882. S. 8; Hoffheinz G. 
Lieber den ostpreußischen hochdeutschen Dialect // Altpreussische Monatssch
rift. 1872. Bd. 9; Ziesemer W. Die ostpreußischen Mundarten. Breslau, 1924; 
Riemann E. Wortgeographie und Besiedlungsgeschichte AltpreuBens // 
Niederdeutsches Jahrbuch. 1965. Jg. 88; Wasiliewski L. Op. cit. S. 9, 37.
-ъ Wielhorski W. Etnografiniai klausimai Rytų Prūsuose. К., 1931. P. 10, 29- 
30; Riemann E. Sprache und Volkstum // Tilsit-Ragnit. Würzburg, 1971. S. 
73-74.

Iš tikrųjų Klaipėdos krašte, kur vokiečių valstiečių mažai 
gyveno, išplito niederdeutsch. Nors Lietuvoje iki šiol gyvena 
žmonių, kurie, sakysime apie Smalininkus, Viešvilę ir kitur iki 
1945 m. kalbėjo hochdeutsch. Taigi sunku “pasverti”, kuri
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tarmė labiau veikė lietuvius. Tuo labiau kad iki XIX a. vidurio 
tarmės daugmaž niveliavosi. Su hochdeutsch lietuviai susi
durdavo įstaigose, ji plito per jaunimą. Mokėjimas nieder
deutsch (iš kolonistų) palengvino išmokti hochdeutsch. Ir 
atvirkščiai, per mokinius vokiečių kalba plito ir lietuvių 
šeimose.

Analogija Pietryčių Lietuvoje. Save laikantys lenkais į 
pietus nuo Vilniaus (Šalčininkų rajonas) kalba gudų (balta

rusių) tarmepo-prostu, po-prostemu (paprastoji). Vaikai mo
kykloje ima mokytis bendrine lenkų kalba, bet labiau lanko 
(ypač lankė sovietmečiu) rusiškas mokyklas arba klases: rusų 
kalba artimesnė gudų kalbai, o ne lenkų. Rusų kalba tarp 
tuteišių (vietinių) paplito ne vien lingvistiniais sumetimais. 
Stiprus veiksnys buvo TSRS valdžios ir komunistų partijos 
vykdyta sovietizacijos ir rusifikacijos politika. Senimas tarpu
savy ir su savo vaikais kalba buitine po-prostu šneka. Su 
svetimaisiais, su kunigu ir viešajame gyvenime šie “lenkai” 
stengiasi kalbėti prestižine lenkų kalba. Tačiau jos gerai 
nemoka ir mieliau bendrauja rusų kalba. Tikri gudai katali
kai, ne ortodoksai, save t. p. laiko lenkais26.

26 Zinkevičius Z. Rytų Lietuva praeityjeir dabar. K, J993. P. 241-253.
27 Vileišis V. M in. veik. P. 150-153. Lent. 4.

Išvada dėl hochdeutsch tokia: palyginus 1825-1870 ir 
1870-1905 metų statistinius duomenis matyti, kad lietuvių 
germanėjimo procentas nėra didelis ir staigus27. Iš to galima 
būtų teigti, priešingai lietuvių mokslininkų išvadoms, kad 
nuo 1872 m. mokykloje įvesta dėstomoji vokiečių kalba 
neturėjo lemiamo poveikio lietuvių asimiliacijai. Nebent ji 
gerokai paspartėjo išaugus dar vienai gyventojų kartai po 
1905 m. Laikausi ankstesnės nuomonės: germanizacijos 
šaknys (ir objektyvios, ir subjektyvios) glūdi XVIII a. vokiško
je kolonizacijoje. Iki 1872 m. stipriausias asimiliacijos veiks-
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NUOTRAUKŲ SĄRAŠAS

GAMTA

1. Tiltelis į Kuršių marias Nidoje. O. Pajedaitės nuotr. 1983 m.
2. Neringos kopos ties Nida. O. Pajedaitės nuotr. 1983 m.
3. Neringos kopos ties Karvaičiais. O. Pajedaitės nuotr. 1991 m.
4. Lanksčioj! šluotsmilgė Pajūrio pušyne. O. Pajedaitės nuotr. 1982 m.
5. Pajūrinė smiltnendrė. Nida. O. Pajedaitės nuotr. 1982 m.
6. Pilkalapis šaukštis. Nida. O. Pajedaitės nuotr. 1982 m.
7. Pajūrio pušys ties Kintais. Šilutės raj. O. Pajedaitės nuotr. 1981 m.
8. Dėmėtoji gegūnė Minijos senupio pievose. Klaipėdos raj.

K.Balevičiaus nuotr. 1989 m.
9. Paprastasis kardelis Tyrų pelkėje. Klaipėdos raj. K. Balevičiaus nuotr. 1989 m.

10. Beržtų aukštapelkė. R. Kunsko nuotr. 1982 m.
11. Švyliai Aukštumalės pelkėje. Šilutės raj. K. Balevičiaus nuotr. 1992 m.
12. Aukštumalės fragmentas su ežerdišniais. Šilutės raj. K. Balevičiaus 

nuotr. 1992 m.
73. Nidos pajūryje. O. Pajedaitės nuotr. 1982 m.
14. Pajūrinė staklė. Nida. O. Pajedaitės nuotr. 1982 m.
15. Kelias į Šventvakarius. Klaipėdos raj. O. Pajedaitės nuotr. 1984 m.
16. Kelias į Vanagus. Klaipėdos raj. O. Pajedaitės nuotr. 1980 m.
17. Vilhelmo kanalas. Klaipėdos raj. O. Pajedaitės nuotr. 1985 m.
18. Minija. Klaipėdos raj. O. Pajedaitės nuotr. 1981 m.

KAIMO ARCHITEKTŪRA

19. Gyvenamojo namo vėjalentė. Šilutės raj., Rugulių к. V. Miliaus 
nuotr. 1969 m.

20. Gyvenamojo namo vėjalentė. Šilutės raj., Minijos к. V. Miliaus 
nuotr. 1956 m.

21. Lietuviškas ūkinis pastatas iš Karaliaučiaus Tėviškės muziejaus, 
1939 m. perkeltas į Olštyneko skanseną. V. Šilo nuotr.

22. Gyvenamasis namas. Klaipėdos raj., Grobštų к. I. Butkevičiaus 
nuotr. 1959 m.

23. Gyvenamasis namas. Šilutės raj., Rugulių к. I. Butkevičiaus nuotr. 1969 m.
24. Gyvenamasis namas. Šilutės raj., Šyškrantės к. I. Butkevičiaus 

nuotr. 1975 m.
25. Gyvenamieji namai. Šilutės raj., Skirvytėlės к. V. Miliaus nuotr. 1969 m.
26. Gyvenamasis namas. Šilutės raj., Kintai. /. Butkevičiaus nuotr. 1954 m.
27. Gyvenamsis namas. Šilutės raj., Rugulių к. V. Miliaus nuotr. 1969 m.
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28. Vanagai. Klaipėdos raj. O. Pajedaitės nuotr. 1984 m.
29. Prieangis (1925 m.). Klaipėdos raj., Griežių k. A. Vyšniauskaitės 

nuotr. 1969 m.
30. Pradinė mokykla Svencelėje. Klaipėdos raj. O. Pajedaitės nuotr. 1980 m.
31. Gyvenamojo namo puošyba. Šilutės raj., Pakalnės к. V. Miliaus 

nuotr. 1969 m.
32. Gyvenamasis namas. Šilutės raj., Šyškrantės k. /. Butkevičiaus 

nuotr. 1975 m.
33. Lietuvininko V. Brizgio sodyba Suvemuose. Šilutės raj., D. Kauno 

nuotr. 1978 m.
34. Gyvenamasis namas. Šilutės raj., Rusnė. V. Morkūno nuotr. 1974 m.
35. Valstiečio Torio klėtis (XVIII a.). Žiaukų k. Iš senosios spaudos.
36. Gilijos (dab. Matrosov). D. Kauno nuotr. 1980 m.
37. Gilija. D. Kauno nuotr. 1980 m.
38. Gyvenamsis namas. Šilutės raj., Bitėnų к. I. Butkevičiaus nuotr. 1960 m.
39. Buvęs dvaras. Šilutės raj., Palumpių k. D. Kauno nuotr. 1985 m.

MIESTAI IR MIESTELIAI

40. Tilžė (dab. Sovetsk). Iš kn.: Hartknoch Chr. Alt und Neues Preussen... 
- Frankfurt und Leipzig, 1684.

41. Labguva (dab. Polesk). Iškn.: Hartknoch Chr. Alt und Neues Preussen...
42. Karalienės Luizės tiltas per Nemuną ties Tilže. Iš Kauno technologijos 

universiteto bibliotekos rinkinių.
43. Gyvenamasis namas Tilžėje. O. Pajedaitės nuotr. 1988 m.
44. Lietuvių bažnyčia Tilžėje. Iš senosios spaudos.
45. Klaipėdos dramos teatras. O. Pajedaitės nuotr. 1981 m.
46. Buv. Direkcijos rūmai Klaipėdoje. O. Pajedaitės nuotr. 1981 m.
47. Apleista bažnyčia Katinavoje (dab. Furmanovka). O. Pajedaitės 

nuotr. 1988 m.
48. Kretingalės bažnyčia. Klaipėdos raj. O. Pajedaitės nuotr. 1986 m.
49. Vanagų bažnyčia. Klaipėdos raj. O. Pajedaitės nuotr. 1981 m.
50. Labguvos bažnyčia, kurioje kunigavo Jonas Bretkūnas 

(nugriauta pokario metais). Iš senosios spaudos.
51. Priekulės katalikų bažnyčia. O. Pajedaitės nuotr. 1971 m.
52. Bažnyčia Lazdėnuose (dab. Krasnoznamensk). O. Pajedaitės nuotr. 1988 m.
53. Vanagų bažnyčios durys. Klaipėdos raj. O. Pajedaitės nuotr. 1980 m.
54. Jsruties (dab. Černiachovsk) bažnyčia. O. Pajedaitės nuotr. 1988 m.

55. Vanagų klebonija. O. Pajedaitės nuotr. 1985 m.
56. Vanagų pradinė mokykla. O. Pajedaitės nuotr. 1985 m.
57. Šarkuva (dab. Lesnojė). D. Kauno nuotr. 1980 m.
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58. Narkyčių (dab. Meždurečjė) klebonija. O. Pajedaitės nuotr. 1988 m.
59. Ragainės pilis. O. Pajedaitės nuotr. 1988 m.
60. Tiltas per Miniją Priekulėje (1886). O. Pajedaitės nuotr. 1985 m.

MEMORIALINĖS VIETOS

61. Liudviko Rėzos kapas Karaliaučiuje, senosiose katedros kapinėse 
(prieš II pasaulinį karą). Iš kn.: Boettischer A. Die Bau - und Kunstdenk
mäler in Königsberg. - Königsberg, 1897. S. 345.

62. Klebonija Juciuose (dab. Veselovka), kurioje Imanuelis Kantas mokė 
klebono Anderšo vaikus. Priekyje - paminklo I.Kantui pjedestalas.
O. Pajedaitės nuotr. 1988 m.

63. Ragainė. Čia kunigavo Martynas Mažvydas. O. Pajedaitės nuotr. 1988 m.
64. Namas, kuriame gyveno Vydūnas. Tilžė. O. Pajedaitės nuotr. 1988 m.
65. Namas, kuriame gyveno Ieva Simonaitytė su mama.

Klaipėdos raj., Šventvakariai. O. Pajedaitės nuotr. 1985 m.
66. Valtarkiemio (dab. Olchovatka) bažnyčia, kurioje kunigavo 

Johanas Gotfrydas Jordanas, palaidoti Merkelis Švoba ir Pilypas Ruigys. 

O. Pajedaitės nuotr. 1988 m.
67. Jurgio Traušio spaustuvė Dulkiuose. Klaipėdos raj. O. Pajedaitės 

nuotr. 1985 m.
69. Hermano Zudermano namas Macikuose. Šilutės raj. O. Pajedaitės 

nuotr. 1985 m.
70. Ievos Simonaitytės namas Priekulėje. O. Pajedaitės nuotr. 1984 m.
71. Paminklas Vilkyškių parapijos vyrams, žuvusiems I pasauliniame kare. 

D. Kauno nuotr. 1979 m.

MEMORIALINIAI PAMINKLAI

72. Moterų krikštai Žydelių kapinėse. Klaipėdos raj. D. Kauno nuotr. 1975 m.
73. Kryžius Kintų kapinėse. Šilutės raj. O. Pajedaitės nuotr. 1985 m.

74. Krikštas Vanagų kapinėse. Klaipėdos raj. O. Pajedaitės nuotr. 1985 m.
75. Kryžius Žydelių kapinėse. Klaipėdos raj. D. Kauno nuotr. 1975 m.
76. Kryžius Drevemos kapinėse. Klaipėdos raj. O. Pajedaitės nuotr. 1981 m.
77. Kryžius Žydelių kapinėse. Klaipėdos raj. D. Kauno nuotr. 1975 m.
78. Šakiai (dab. Žemčiužnojė). Iš kn.: Hartknoch Chr. Alt und Neues 

Preussen...
79. Ragainė (dab. Neman). Iš kn.: Hartknoch Chr. Alt und Neues Preussen... 
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nys (po dvaro, kariuomenės) buvo po 1709-1711 m. didžiojo 
maro ir bado į lietuvišką kaimą atsikėlę to paties luomo 
vokiečiai valstiečiai. Po 1872 m. lietuvius labiau ėmė veikti 
mokykla ir, suprantama, pirmiausia tose gyvenvietėse, kurio
se lietuviai gyveno drauge su vokiečiais, kūrėsi mišrios šei
mos. Tose gyvenvietėse, kuriose lietuviai sudarė daugumą, 
t.y. kuriose 1710-1736 m. įsikūrė mažiau kolonistų, dar 1861 
m. daugumą gyventojų irgi sudarė lietuviai28. Suprantama, į 
vokietybę juos orientavo ir kai kuri spauda.

28 Boeckh R. Sprachkarte vorn Preussischen Staat. Berlin, 1864; Vileišis V. Ten 
pat; Matulevičius A. Mažoji Lietuva XVIII amžiuje. P. 149-150. Lent. 5 ir 6.

Antra vertus, švietimo rezultatai pasireiškia neiškart. Pir
moji jaunimo karta (po 1872 m.) dar liko lietuviška (lietuviš
kai daugiausia bendravo su tėvais), antroji jau daugiau 
kalbėjo vokiškai (ypač tarpusavy jaunimas), o trečioji daž
niausiai nebemokėjo lietuviškai. Mokykla veikia kaip katali
zatorius, tarp lietuvių vaikų ji įtvirtino vokišką savimonę, 
orientavo į vokišką kultūrą, gyvenimo būdą, apskritai į 
didžiosios civilizuotos tautos mentalitetą. Taigi vokiečių 
kalbos įvedimas mokyklose nebuvo pagrindinis lietuvių asi
miliacijos veiksnys. Svarbiausia - gimtosios kalbos pašalini
mas iš visų viešojo gyvenimo sferų, išskyrus bažnyčią: iš 
mokyklų, teismų, valsčiaus, susirinkimų. Beje, iš teismų 
lenkų kalbą jų gyvenamojoje teritorijoje karalius Friedrichas 
Wilhelmas I pašalino jau 1725 ir 1730 m. Gimtoji kalba 
neteko prestižo tarp pačių lietuvių, ji virto buitine, namuose 
vartojama kalba. Jie įsisąmonino, kad vokiečių kalba geriau 
tenkina jų ekonominius ir kultūrinius poreikius. Lietuviai 
ėmė jausti nepilnavertiškumo kompleksą, taikytis prie val
dančiosios tautos ir pasiduoti įvairioms įtakoms. A. Krauzė 
(Krause) XIX a. I pusėje rašė: jei kurioje nors gyvenvietėje iš 
drabužių neatskirsi, ar einąs bažnyčion žmogus vokietis, 
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lietuvis ar lenkas, gali manyti, jog jis lygiai moka ir gimtąją, 
ir vokiečių kalbą. Dėl to tokių parapijų bažnyčiose ir mokyk
lose galima vartoti vien vokiečių kalbą29. Tauta gyvuoja, kol 
viešajame gyvenime plačiai funkcionuoja jos gyventojų kalba.

’’ Krause A. Präzentoren, Organisten, Cantorcn und Rektoren Stellung und 
Verhältnis zur den kirchlichen Gemeinden. Gumbinnen, 1837. S. 147. Zr. 
Vydūno, A.Bruožio, V.Nausėdo, M.Lukšienės, A.Endzino palyginimus.

Dvasinis lietuvių gyvenimas anuomet apsiribojo daugiau
sia religija. Ji ugdė etninę konservatyvią ir religingą kultūrą 
bei pasaulėžiūrą. Mažosios Lietuvos lietuviai priklausė pro
testantų bažnyčiai, dauguma jų buvo evangelikai. Didžiojoje 
Lietuvoje katalikai valdovu žemėje laikė Popiežių, o Prūsijos 
evangelikai - valstybės vadovą monarchą. Katalikai pirmiau
sia turėjo klausyti Popiežiaus nurodymų, tik paskui valdovo. 
Štai dar dėl ko lietuviams katalikams buvo lengviau kovoti su 
Rusijos caru ir jo valdžia. Evangelikai lietuvininkai buvo 
pripratinti gerbti ir garbinti Prūsijos monarchą. Religija daug 
davė lietuvininkams išlaikant gimtąją kalbą ir tautybę. Juo
lab kad tarp dvasininkų buvo lietuvių arba lietuviškos kilmės. 
Nemažai kunigų buvo iš valstiečių, todėl artimai bendravo su 
kaimiečiais. Prūsijoje po Reformacijos, kaip minėta, pamoks
lai bažnyčiose buvo sakomi parapijiečių gimtąja kalba arba 
su vertėjais (tulkais). Evangelikų kunigai privalėjo mokėti 
lietuviškai (arba lenkiškai jų srityse). Pamokslai gimtąja 
kalba buvo sakomi XVI-XIX a., kai kuriose dar lietuvių 
gyvenamose parapijose - ir XX a. I pusėje. Įsrutyje, Karaliau
čiuje, Dubeninkuose (Dubininkai; vok. Dubeningken, dab. 
lenk. Dubeninki; Į rytus nuo Geldapės, dab. Lenkijoje) lietu
viškos pamaldos vyko (pastarosiose 2-jose parapijose jos 
vyko ir lenkiškai) net iki 1915 m. Tilžėje, Ragainėje ir dar 
keliose parapijose - net iki 1944 m. rudens, tai yra iki 
raudonosios armijos įsiveržimo į Rytų Prūsiją. Visai kitaip 
buvo lenkų regione Vakarų Pamaryje, arba Pomeranijoje 
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(vok. Pomem, lenk. Pomorze Zachodnie). Čia XVIII a. pabaigoje 
- XIX a. pradžioje iš bažnyčių lenkų kalba pašalinta. Mokytojai 
vokiečiai dėstė vokiškai. Jie ir kunigai, anot lenkų istorikų, 
draudė savo valdiniams netgi kalbėtis gimtąja kalba. Vakarų 
Pamario germanizavimą spartino dar tai, kad čia buvo daug 
asimiliacijos židinių: miestų, uostų. Tam procesui pirmiausia 
pasidavė stambesnieji lenkų šlėktos - turtingiausieji bajorai, - 
norėdami didesnių laisvių ir privilegijų, kokių turėjo vokiečių 
bajorija. Panašiai buvo Mažojoje Lietuvoje: pirmiausia suvokie
tėjo turtingieji (kulmiškiai, turėję nuosavybę Ruimo teise) ir 
vargingieji. Atspariausias liko vidurinysis sluoksnis30.

30 Arnoldt D.H. Kurzgefasste Nachrichten von allen Predigern. Koenigsberg, 
1777. Teil 2. S. 181, 194; Bock F. Versuch einer wirtschaftlichen Naturges
chichte von dem Königreich Ost- und Westpreussen. Dessau, 1782. Bd. 1. S. 
121-122; Zweck A. Masuren. Stuttgart, 1900. S. 176; Historia Polski. T. II. 
1764-1864. Cz.l (1764-1814). Warszawa, 1971. S. 258; Görski K. Krötkie 
dzieje Prus Wschodnich. Warszawa, 1949. S. 82; Pomorze Zachodnie.
Poznan, 1960. S. 191-193, 195-196; Šilas V.. Sambora H. Mažosios Lietuvos 
kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje. V., 1990. P. 108-113, 210-214, 288- 
290; Matulevičius A. Min. veik. P. 76, 91, 141.
31 Wielhorski W. Min. veik. P. 27; Wakar W. Rozwoj terytoryalny naro- 
dowosci Polskiej. Kielce, 1918. S. 18-19; Pomorze Zachodnie. S. 195. Apie 
religijos reikšmę lietuvių tautybei literatūra nurodyta toliau.
32 Wakar W. Rozwoj iety tory ainy... Ten pat.

Įrodyta, kad tikėjimo ir kalbos vienovės nebuvimas silpni
na tautybę. Antai Prūsijos gyvenvietėse, kuriose mozūrai ar 
kiti lenkai liko katalikai, nutautimo nuošimtis gerokai mažes
nis negu tose, kuriose jie perėjo į evangelikų liuteronų 
tikėjimą31. Lenkybę Vakarų Prūsijoje, Silezijoje (Šląsk), Poz

nanės provincijoje gynė katalikų bažnyčia. Pastarojoje germa
nizacija netgi XIX a. lėtai vyko, kai kurie vokiečiai kolonistai 
netgi lenkėjo. Mažuose miestuose taip pat daugėjo lenkų, o 
mažėjo vokiečių ir žydų - j juos traukė lenkai kaimiečiai. Ir 
valsčiuose, dvaruose evangelikų mažėjo, daugėjo katalikų32. 
Toje Poznanės provincijos dalyje, kurioje lenkai gyveno 
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kompaktiškai, netgi XX a. pradžioje 80% gyventojų buvo 
katalikai, iš kurių 78% šnekėjo lenkiškai. O mišriatautinėje 
dalyje iš 58,6% katalikų lenkų kalbą vartojo 48% gyventojų. 
Šios provincijos lenkai taip sparčiai nenutauto ir dėl to, kad 
jų buvo keliolika kartų daugiau negu mozūrų ar vokiečių. 
Rytų Prūsijos provincijoje (apėmė didumą senosios Prūsijos) 
lenkai ir lietuviai (išskyrus Klaipėdos kraštą) po vokiškosios 
kolonizacijos gyveno labiau išsisklaidę. Vakarų Prūsijoje, kur 
buvo gausi lenkų inteligentija, germanizuoti tapo lenkai 
evangelikai, o katalikai vokiečiai netgi lenkėjo33. Kašubų 
dauguma nutauto XIX a. pabaigoje. Įdomu, kad jie ir šlovinai 
katalikai 1905 m. save laikė lenkais arba kašubais, o evange
likai - vokiečiais. Varmijoje ir Marienburgo-Kulmo srityje 
(dalyje Vakarų Prūsijos), kurių siuzerenas, kaip minėta, 
1466-1772 m. buvo Lenkijos karalius, dėl katalikinimo gy
ventojų dauguma liko katalikai. Į tą kraštą, j Mozūriją tuomet 
iš Lenkijos atsikėlė daug lenkų kolonistų. Dėl to per tą laiką 
vietos gyventojai, išskyrus protestantišką Mozūriją, lenkėjo, 
o ne vokietėje. Tuo skyrėsi nuo kaimynų evangelikų, kalban
čių lenkiškai, bet save vadinančių mozūrais. 1910 m. Mozū- 
rijoje buvo 8,5% katalikų, lenkiškai kalbėjo apie 56% gyven
tojų. Mozūrai nesileido išstumiami iš miesto: iš 21 lenkai 
vyravo 12-oje miestų. Vadinasi, tautinė padėtis atskirose 
lenkų ar lenkais apgyventose srityse buvo skirtinga. Mažojoje 
Lietuvoje, kur kone visi gyventojai lietuviai buvo evangelikai 
(apie juos ir katalikus žr. toliau), lietuviais save laikė dar 
mažiau: 1900 m. - vos 20%. Tai oficialioji vokiečių statistika, 
lietuvių nenaudai. Kaip jau rašėme, 1736 m. buvo atvirkščiai: 
apie 20% Lietuvos provincijos gyventojų sudarė vokiečiai34.

33 Wakar W. Op. cit. S. 26. 29. 49.
M Martuszewski E. Op. cit. S. 77; Pomorze Zachodnie. S. 195-196; Wielhorski 
W. Min. veik. P. 23; Wakar W. Op. cit.; Haxthausen A. Op. cit.; Vileišis V. Min. 
veik. P. 150. Lent.4; Matulevičius A. Min. veik. P. 41, 49, 72, 138-140.
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Kardinalūs tautiniai pokyčiai per 165 metus. Bet turime įdomų 
1918 m. šaltinį, Pirmojo pasaulinio karo vokiečių okupacinės 
karo valdžios - 18-osios armijos - “Das Litauen Buch” (“Lietu
vos knyga”). Žemėlapyje Klaipėdos kraštas pažymėtas kaip visai 
lietuviškas, o Įsruties, Labguvos ir netgi Geldapės apskritys - 
mišriomis vokiečių ir lietuvių apskritimis. Taigi vokiečių duome
nys prieštaringi.

Religija ir bažnyčia, kaip kultūros institucija, turi didelę 
reikšmę išlaikant tautybę. Palyginkime, kaip Didžiojoje Lie
tuvoje lietuviai katalikai priešinosi prievartinei rusifikacijai ir 
pravoslavinimui. Tačiau šalyse, kuriose viešpataujančios tau
tos ir priklausomos tautos religija ta pati - protestantizmas 
Prūsijoje, katalikybė Lietuvoje ir Lenkijoje - asimiliacija vyks
ta sparčiau negu tose, kuriose skirtinga (protestantizmas ir 
katalikybė, pravoslavybė ir katalikybė). Malda labiausiai 
veikia žmogaus jausmus ir protą, ugdo patriotizmą ir meilę 
tėvynei. Tačiau negalima sutikti su W. Wielhorskio tvirtini
mu, kad protestantų bažnyčia Mažojoje Lietuvoje ir Mozū- 
rijoje iki pat XIX a. pradžios buvusi stipriausias germanizaci
jos veiksnys35. Lietuvininkai, palyginus su Vokietijos centri
nių ir vakarinių etninių vokiškų provincijų gyventojais, pasi
žymėjo ypatingu religingumu. Būtent evangelikų bažnyčioje 
iš visų valstybinių visuomeninių institucijų ilgiausiai išsilaikė 
lietuvių kalba. Kaip minėjome, Prūsijos vokiečių valdžia, 
Sembos konsistorija stengėsi lietuviams jų kalba parūpinti 
maldaknygių, giesmynų. Tai skatino lietuvių raštijos plėtrą, 
stiprino lietuvybę. Suprantama, svarbiausias protestantų baž
nyčios uždavinys buvo stiprinti evangelizmą bei gyventojų 
religingumą.

55 Wielhorski W. Min. veik. P. 10.

Po didžiosios vokiškosios kolonizacijos XVIII a. I pusėje 
bažnyčios poveikis lietuviams ir visiems Mažosios Lietuvos 
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gyventojams nevienareikšmis. Tose apskrityse, kuriose dau
giau apsigyveno vokiečių kolonistų - Gumbinės, Darkiemio 
(Darkehmert), Įsruties, Stalupėnų (Stalupohnen), Piliakalnio 
(Pillkallen), Geldapės - religinės apeigos lietuvių kalba nyko 
sparčiausiai. Bažnyčios istorikas A. Rogge XIX a. pastebėjo, 
kad iš pradžių lietuviai nesugyveno su kolonistais, o ilgainiui 
“juos suvienijo bendras tikėjimas”36. Anot K. Forstroiterio, 
religinė protestantų ir katalikų nesantaika (mažlietuvių ir 
didlietuvių) “labai pakenkė lietuvių tautybei”37, XIX a. tikėji
mo barjeras tarp Mažosios Lietuvos lietuvių protestantų ir 
Didžiosios Lietuvos katalikų tapo veiksmingesnis ir už bend
rinę kalbą. Taigi po kolonizacijos tapus sudėtingesniems 
socialiniams ekonominiams veiksniams ir kaime pakitus 
psichologinėms ir kitoms aplinkybėms, sąlygoms, - dėka ir 
bažnyčios lietuvininkai ėmė pamažu linkti į vokietybę ir dar 
labiau garbinti Prūsijos valdovą. Turėjo reikšmės net toks 
atrodo šalutinis dalykas: vokiečiams atliekamos pamaldos 
būdavo iškilmingesnės ir vykdavo iš ryto, lietuviams toje 
pačioje bažnyčioje - popiet, nepatogiu laiku. Į tai atkreipė 
dėmesį V. Vileišis: matydami, kad to paties, kaip ir jie, 
socialinio sluoksnio vokiečiai kolonistai lanko vokiškas pa
maldas, kurių klausosi drauge ir feodalai, bus jas pradėję 
lankyti ir lietuviai. Ypač tie, kurie gerai suprato vokiškai38. 
Lietuvių kultūros tyrėjas ir jų bičiulis Gotfrydas Ostermejeris 
(Gotfried Ostermeyer) sielojosi: “Lietuviai yra pagrindiniai, 
pirmykščiai krašto gyventojai ir daugelyje vietovių gausiausi. 
O vis dėlto leidžiama vokiškas pamaldas laikyti pirmiau už 
lietuviškas. Priežastis bene bus ta, kad jau iš seno lietuviai 
buvo laikomi vokiečių tarnais. Esama vietų, kur vokiečių taip 

56 Rogge A. Geschichte des Kreises und der Dioecese Darkehmen. S. 98.
37 Forstreuter K. Die deutsche Kulturpolitik im sogenannten Preussisch- 
-Litauen. S. 262.
38 Vileišis V. Min. veik. P. 141.
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maža, kad nėra prasmės jiems atskirai laikyti vokiškas pamal
das. Jie turėtų būti patenkinti, jei jiems pamaldos būtų 
laikomos kas antrą ar trečią sekmadienį39. Kitaip buvo XVII a. 
1638 m. atlikus bažnyčių generalinį patikrinimą, nustatyta: 
Klaipėdos, Tilžės, Ragainės, Įsruties, Labguvos ir Tepliuvos 
apskrityse reguliarios pamaldos vyksta lietuvių kalba ir tik 2 
kartus per mėnesį - vokiečiams. О XIX a. lietuviai pamokslų 
neretai klausėsi abiem kalbom. Dvasininkų gyvenimą ir 
pastoracinį darba tikrinę vizitatoriai jau XVIII a. I pusėje 
konstatavo, kad trūksta lietuviškų katekizmų ir kitokių reli
ginių knygelių, taip pat mokančių lietuviškai kunigų. Po 
maro, 1719 m., plote iki linijos Labguva - Dubeninkai liko 62 
tokie kunigai. O kunigų, atvykusių iš tikrų germaniškų kraš
tų, po kolonizacijos daugėjo. Tik didžiosiose parapijose (Klaipė
dos, Tilžės, Ragainės ir Karaliaučiaus) buvo atskiri pamoksli
ninkai lietuviams ir vokiečiams. Kadangi vos mokąs lietuviš
kai kunigas Dievo žodį parapijiečiams galėjo skelbti tik menkai 
suprantamu žargonu, labiau kolonizuotuose valsčiuose lie
tuvių jaunimas vis mieliau lankė vokiškas pamaldas.

•” Ostermeyer G. Ueber die Ostpreussischen Kirchen, in welchen Gottes- 
dienst im Litauischer Sprache gehalten wird //Preussisches Archiv. Koenigs- 
berg, 1795. Bd. 6. S. 342. Vertimas pagal: Skrupskelis I. Lietuviai XVIII a. 
vokiečių literatūroje. Roma, 1967. P. 21.
40 Die Kirchengemeinde und Synodalordnung. Bonn, 1912. S. 3-21; Gudas К. 
Min. veik. P. 56.

Valdžios politika po 1871 m. pasikeitė ir bažnyčios atžvil
giu. 1871-1875 m. Vokietijos reichstago, Prūsijos landtago 
įstatymais ir Kulto reikalų ministerijos potvarkiais bažnyčios 
poveikis valstybei ir visuomenei buvo gerokai apriboti40. 
Gumbinės ir Karaliaučiaus apygardose, kurios sudarė Rytų 
Prūsijos provinciją, 1871 m. buvo 78 bažnytinės bendruome
nės: 67 evangelikų, 7 katalikų ir 4 baptistų. 67-iose bažnyčio
se pamaldos vyko lietuviškai (kitu laiku vokiečiams vyko jų 
kalba). Kaip ir mokyklos, bažnyčios buvo dvikalbės. Vien 
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lietuviškos pamaldos iki 1877 m. vyko tik Tilžės Lietuvių 
bažnyčioje. Nuo 1877 m. gauta antro kunigo vieta, kuris 
rūpinosi vokiečių bei vokietkalbių sielovada. Beje, Tilžėje 
1679 m. įsteigta vienintelė skalvių žemėje reformatų bend
ruomenė. Šiaip bent iki 1871 m. visuose Mažosios Lietuvos 

bažnytkaimiuose ir daugelyje miestų pamaldos būdavo atlie
kamos atitinkamos tautybės gyventojams vokiečių ir lietuvių 
kalbomis. Po 1871 m. religinės apeigos lietuvių kalba išliko 
visose Klaipėdos, Šilutės, Tilžės, Ragainės apskričių bažny

čiose. Dėl spartesnės germanizacijos ir trūkstant lietuviškai 
mokančių kunigų kitų, anksčiau minėtų apskričių kai kuriose 
parapijose lietuviškų pamokslų buvo atsisakyta41. Nors baž
nyčių buvo statoma gana daug, XIX a. parapijos buvo didelės: 
po 6000 ir daugiau žmonių. Trūkstant kunigų (pvz., 1880 m. 
Gumbinės apygardoje trūko 27, Karaliaučiaus apygardoje 34 
evangelikų kunigų), Bažnyčios hierarchai į Rytų Prūsijos provin
ciją ir jos šiaurinę dalį Mažąją Lietuvą kėlė dvasininkus iš etninių 
vokiečių žemių. 1819 m. lietuviškose apskrityse kunigavo 69 
lietuviai, o 1890 m. - tik 4 (veikiausiai buvo daugiau, dalis 
politiniais ar ekonominiais sumetimais užsirašė vokiečiais). 
Galiausiai ir protestantų Bažnyčia, kaip matyti iš Iselin Gunder
mann pateiktų bažnyčių ir mokyklų vizitacijų pranešimų, įsiti
kino, kad lietuvių mažumos parapijiečiai XIX a. ėmė sparčiau 
pereiti į vokietybę; suprantama, pirmiausia dvikalbiai42.

41 Tetzner F. Die Slawen in Deutschland. S. 33; Gundermann L Op. cit. S. 
309, 312; Koop J. Op. cit. S. 203; Gudas K. Min. veik. P. 54, 63-65.
42 Gundermann I. Op. cit. S. 318, 388-389; Gudas K. Min. veik. P. 62, 63; Rimka 
A. Prūsų Lietuva ir lietuviai // Lietuvos žinios. 1914. Nr. 147. Plačiau apie 
protestantų bažnyčią: Federmann G. Quellen und Beiträge zur Geschichte der 
evangelisch-lutherischen Stadtgemcinde Tilsit von ihren Anföngen bis zur Ge
genwart. Tilsit, 1906; Moeller F. Altpreußisches evangelisches Pförrerbuch von 
der Reformation bis zur Vertreibung im Jahre 1945 //Sonderschriften des Vereins 
für Familienforschungen in Ost- und Westpreußen. Hamburg, 1968; Notbohm 
H. Das evangelische Kirchen- und Schulwesen Ostpreussen // Studien zur 
Geschichte Preußens. Heidelberg, 1959. Bd. 5.
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Evangelikų tikėjimas Prūsijos karalystėje turėjo valstybi
nės religijos statusą, o katalikų bažnyčios veikla Mažojoje 
Lietuvoje XIX a. buvo ribojama. Tiesa, ne taip stipriai, kaip 
Poznanės, Silezijos, Vakarų ir Rytų Prūsijos lenkų katalikų: 
Mažojoje Lietuvoje lietuvių katalikų buvo žymiai mažiau ir jie 
negalėjo būti opozicija Prūsijos valdžiai. Jau 1617 m. Sembos 
vyskupijos, apimančios Prūsijos šiaurinę dalį su Mažąja Lie
tuva, katalikai buvo priskirti katalikiškai Varmijos vyskupi
jai; vyskupas rezidavo Frauenburge (lenk. Frombork). Joje 
gyveno nemažai lenkų katalikų ir kurios teritorija, kaip 
minėta, 1466-1772 m. buvo Lenkijos karaliaus lenas. 1871 
m. Gumbinės apygardoje katalikybę išpažino apie 10 000 
žmonių, lietuvių ir lenkų. 1870 m. pamaldos lietuviams 
katalikams buvo laikomos 10-tyje Gumbinės ir Karaliaučiaus 
apygardų bažnyčių (8 kunigai Gumbinės apygardoje)43. Kul
to reikalų ir švietimo ministerijos 1874 m. reskriptu uždraus
ta religines bendruomenes skirstyti į lietuviškas ir vokiškas. 
Stiprėjo nesutarimai tarp evangelikų ir katalikų bažnyčių bei 
tikinčiųjų. Didžiausia katalikų bendruomenė buvo Tilžėje, 
turėjo savo bažnyčią; 1690 m. čia Drangovskis apgyvendino 
Geldapės katalikų jėzuitų. Lietuviai katalikai buvo kur kas 
atsparesni asimiliacijai negu lietuviai evangelikai, to paties 
tikėjimo kaip ir vokiečiai. XIX a. I pusėje - XX a. I pusėje 
lietuvių katalikų parapijos buvo įsteigtos: 1863 m. Viešvilėje, 
1877 m. Ropkojuose (Robkojen) prie Piktupėnų (Piktupöh- 
nen; į šiaurę nuo Pagėgių), 1930 m. Pagėgiuose, 1933 m. 
Smalininkuose. Pastarosios dvi įsteigtos Klaipėdos kraštui 
priklausant Lietuvos Respublikai44. O pasienio gyventojai 

43 Gudas K. Min. veik. P. 57, 59: Weiss A. Op. cit. Bd. 2. S. 3. Tab. III. S. 5. 
Tab. IV; Hubatsch W. Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens. Bd. 
1. S. 418; Gundermann I. Op. cit. S. 306.
44 Hubatsch W. Op. cit. S. 319; Gundermann I. Op. cit. S. 312, 320-321; 
Gudas K. Min. veik. P. 57, 59, 60.
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katalikai iš Mažosios Lietuvos melstis XVIII a. vyko j Didžio
sios Lietuvos artimesnes bažnyčias. Įdomu, kad tą patį daro 
Kaliningrado srities lietuviai, iki pastarųjų metų neturėję nė 
vienos bažnyčios (kaip ir kitų tautybių tikintieji). Bet katali
kams ten vykti draudė Prūsijos valdžia. Ir lietuvininkai pro
testantai, nepatenkinti kolonistais zalcburgiečiais (zalcbur- 
geriais), pasienio parapijose dėjosi prie katalikų45.

45 Deutsches Zentralarchiv. Potsdam. Abtl. Merseburg. Rep. 77, Tit. 4084. Bl. 
74; Matulevičius A. Mažojoje Lietuvoje lankomės pas lietuvius // Voruta. 
1993 09 22. Nr. 33-35.
46 Färber A. Geschichte der Kirchengemeinde Schirwindt. Pillkallen, 1926. S. 
70, 89; Muret E. Geschichte der französischen Kolonien in Brandenburg- 
-Preussen. Berlin, 1885. S. 235-236; Skaiweit A. Op. cit. S. 243; Hubatsch 
W. Masuren und Preussisch-Litthauen. S. 27; Gundermann I. Op. cit. S. 316.

Tėvai lietuviai vaikus krikštijo katalikiškai. Pvz., 1741 m. 
vizitacijos pranešimuose Konsistorijai tuo skundėsi Širvintos 
(Schirwindt; miestas priešais Kudirkos Naumiestį, anapus 
Šešupės) parapijos evangelikų dvasininkai. Dėl to lietuvių 
protestantų bendruomenė joje taip sumažėjo, kad 1760 m. 
neliko lietuvių konfirmantų. 1788 0616 Prūsijos vyriausybės 
ediktu uždrausta evangelikų reformatų vaikus perkrikštyti į 
katalikų tikėjimą, o katalikams kunigams uždrausta priimti į 
savo bažnyčias protestantus. Jau 1789 m. Širvintos parapijo
je, be 75 vokiečių, vėl atsirado 20 lietuvių konfirmantų. 
Katalikų lietuvių labai sumažėjo, o protestantai, klausyda
miesi vokiškų pamokslų, pamažu ėmė virsti vokiečiais. Lietu
vių tikėjimui poveikį darė ir mokykla: anksčiau dalis pasieny
je gyvenusių lietuvių pereidavo į katalikybę, o įsteigus kaimo 
mokyklas, jie virto liuteronais. Antai Tilžės ir Ragainės diece
zijų lietuviai XIX a. paskutiniais dešimtmečiais ėmė panėšėti 
į vokiečius, teigia I. Gundermann46. Kai 1881 m. Rytų Prūsijos 
provincijos 3-sis bažnytinis Sinodas Karaliaučiuje iš esmės 
pritarė, kad religinis auklėjimas mokykloje turi vykti gimtąja 
kalba, provincijos oberprezidentas Hornas užprotestavo: pa
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sirenkant religijos dalyko dėstomąją kalbą sprendžia mokyk
los, o ne bažnyčios vadovybė47.

47 Hubatsch W. Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens. Bd. I. S. 
410-411; Gudas K. Min. veik. P. 62-63.
48 Gundermann I. Op. cit. S. 319.

Bažnyčios hierarchų elgsena dėl dvikalbystės buvo skirtin
ga. Rytų Prūsijos Sinodo 1902 m. posėdyje siūlymas studijuo
jantiems teologiją dėstyti lietuviškai sukėlė diskusiją. Siūly
mas nebuvo priimtas, nors lietuviškai mokančių kunigų labai 
trūko. Buvo apsiribota lietuviškais pamokslais. Perėjimui j 
vieną - vokiečių kalbą pamaldose - priešinosi patys lietuvinin
kai. Antai 1892 m. Tilžės kunigą Kiunstlerj (Künstler) pasiū
lius pakelti į Tilžės diecezijos superintendentus, lietuviai tai 
įvertino kaip bažnytinės vyresnybės mėginimą pašalinti lietu
vių kalbą. Todėl 1897 m. mirus Kiunstleriui Konsistorija 
paskyrė superintendentu lietuvininkų pageidaujamą dvasi
ninką Nemirskiemio (į pietus nuo Gumbinės) kunigą Gudą 
(vok. Guddas). Daugiausia bažnyčių, kaip ir mokyklų, buvo 
statoma vokiečių po kolonizacijos apgyventose parapijose48.

Tarpukariu, W. Hubačo (Hubatsch) duomenimis, Tilžės- 
Ragainės jungtinėje apskrityje (kreize; sudarytas, 1920 m. 
Klaipėdos kraštą atskyrus nuo Vokietijos ir 1923 m. jam įėjus 
į Lietuvos Respubliką) 1928 m. lietuviškai šnekėjo 4865 
gyventojai. Tai oficiali Vokietijos statistika. Iš 12 parapijų 8- 
iose buvo lietuviškų pamokslų poreikis. Ragainės superinten
dentas Štrukas (Struck) 1925 m. konstatavo, kad nepakanka
mai tenkinami lietuvių bendruomenės poreikiai gimtąja kal
ba klausytis Dievo žodžio ir religijos tiesų. Trūko jaunų 
teologų, mokančių lietuviškai. Dėl to iš Lietuvos Respublikos 
buvo varoma stipri propaganda. Nacių viešpatavimo laikais, 
1937 m. Ragainės, Lenkininkų (? Lenkeningken), Lazdynų 
(Lazdėnų; Lasdehnen), Žilių (Szillen), Vederaitiškių (Wede- 
raitischken) ir Jurgaičių (Jurgaitschen) parapijose gyveno 
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mažiausiai po 15 lietuviškai šnekančių parapijiečių. Dėl to 
jose pamaldos vyko ir lietuvių kalba49. Pagal 1925 m. Klaipė
dos krašto statutą, įkurtas Pagėgių bažnytinis kreizas su 
Šilutės ir Klaipėdos diecezijomis sudarė bažnytinę sritį. Ad

ministravo Konsistorija Klaipėdoje (vadovavo generalinis 
superintendentas Franzas Gregoris, nuo 1933 m. Otto Obe- 
reigemas, buvęs Pagėgių superintendentas). Į kreizą buvo 
įjungta dalis Tilžės-Ragainės apskrities parapijų šiapus Ne
muno. Pagėgių kreizas liko ir Klaipėdos kraštą 1939 m. 
prijungus prie Reicho. O Bitėnų ir dar dviejų gretimų kaimų 
gyventojų sielovada rūpinosi Ragainės kunigas. Ir atvirkščiai, 
anapus Nemuno esančių Šilėnų (Schillehneri) su 2 kaimais 
gyventojų - Smalininkų kunigas50.

49 Hub at s ch W. Geschichte... S. 537; Gundermann I. Op. cit. S. 319-320.
50 Gundermann I. Op. cit. S. 320-321. Plačiau apie religijų santykius: 
Grigoleit E. Verzeichnis der Ostpreußischen und Danziger Kirchenbücher 
sowie der Dissidenten- und Judenregister. Görlitz, 1939; Gregor F. Zur 
Gechichte der evangelischen Kirche des Memellandes 1919-1933 // Jahrbuch 
für ostpreußische Kirchengeschichte. Königsberg, 1940. Jg. 6. S. 65-102.

Rusijos imperijos siaubiami didlietuviai ir lenkai nesuru
sėjo ne tik dėl skirtingų religijų (vieni katalikai, kiti pravos
lavai). Didžiojoje Lietuvoje mažai buvo rusų valstiečių kolo
nistų (šiek tiek buvo apgyvendinta Šiaurės rytų Lietuvoje po 
XIX a. sukilimų prieš carizmą). Lietuviai turėjo galingą vals
tybę - Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (XIII-XVIII a.). Vals
tybingumas - tautos išlikimo garantas. Siekimas jį atkurti - 
stimulas tautos energijai išsilieti. Be to, didlietuvių buvo 
keliskart daugiau už mažlietuvius, Didžiojoje Lietuvoje susi
formavo gana gausus inteligentijos sluoksnis, XIX a. vykusi 
aukštuomenės (bajorų) polonizacija buvo užkarda rusifika
cijai. Katalikybės nuopelnai čia dideli. Rusijos valdžia rusifi
kaciją visą laiką diegė prievarta. Dėl to lietuviai, vadovaujami 
bajorų ir inteligentų, pakilo į išsivadavimo kovą.
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Kaip asimiliuojami kitataučiai, Rusijai pavyzdys buvo 
Prūsija, bet Rusija su jais elgėsi kumščio teise. Vokietijos 
sėkmė (be aptartų prievartos veiksmų) - dvasinė ir kultūrinė, 
ekonominė galia, Rusijos nesėkmė - naikinamoji jėga, ekono
minis atsilikimas su azijietiška gyvensena51. Lietuvininkams 
didesnės reikšmės turėjo Vokietijos aukštesnis ekonominis ir 
kultūrinis lygis, vakarietiškos idėjos. Jie bijojo, jei susijungtų 
su didlietuviais, patekti j rusų priespaudą ir virsti rusais arba 
lenkais. Tiktai 1918 02 16 atsikūrus Lietuvos valstybei Mažo
sios Lietuvos tautinė taryba (Prūsų lietuvių tautos taryba) 
1918 11 30 Tilžėje deklaracijoje pareiškė reikalavimą Maža
jai Lietuvai susijungti su Didžiąja.

51 Matulevičius A. Vokiečių ir lietuvių tautų savitarpio supratimui //Lietuvos 
aidas. 1992 05 06.
52 Ostermeyer S. Ist es ratsam die litthauische Sprache zu verdrägen und die 
Littauer mit den Deutschen zu verschmelzen? Gumbinnen, 1817.

Mažlietuviai neturėjo savo valstybės, menki buvo elitiniai 
sluoksniai, o negausi inteligentija iš esmės konfesinė. Jie nuo 
XIX a. pabaigos siekė tik kultūrinės autonomijos.

Grįžtame prie lietuvių-vokiečių santykių ir lietuvių germa- 
nėjimo proceso bei išdavų. Oficialiajai propagandai skel
biant, neva Prūsijos etninių grupių (lietuvių, mozūrų bei kitų 
lenkų ir kitų tautelių) kalbos sudarančios kliūtį mokslo ir 
švietimo pažangai, Zygfrydas Ostermejeris (Siegfried Oster- 
meyer) (Gotfrydo sūnus) kėlė lietuvių kalbos svarbą Europos 
mokslui, kalbotyrai, švietimui, auklėjimui, dorovei; gyrė 
lietuvius už darbštumą, kilnumą52.

Teisūs žymūs XX a. vokiečių istorikai K. Forstroiteris, 
W.Hubacas, pripažindami, kad nevokiečiams kitoms dvasi- 
nio-kultūrinio gyvenimo (be religijos) sritims pasiekti vienin
telis tiltas buvo vokiečių kalba, vokiškumas. Kas jį norėjo 
pereiti, turėjo vokiečiu virsti. Otto Natau pažymi, kad tarp 
lietuvininkų susidarė nuomonė, kurią senoliai išreiškė šitaip: 
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“Su lietuvių kalba toli nenueisi”. XIX a. daugėjo dvikalbių, 
kurie palengva perėjo į vieną - vokiečių - kalbą. Sis procesas 
pirmiausia vyko ten, kur vokiečiai su lietuviais drauge gyve
no, kur lietuviški kaimai buvo greta vokiškų. Pirmiausia 
pradėjo asimiliuotis turtingesnieji valstiečiai, matydami vo
kiečių kalbos socialinį pranašumą. Tokie, pagal O. Natau iš 
XIX a. vidurio surinktų gausių faktų, savo vaikus ėmė leisti ne 
j mokyklose esančias lietuviškas grupes, o pirko vokiškus 
vadovėlius ir leido mokytis kartu su vokietukais vokiečių 
kalba. Šitokie lietuviukai būdavo vokiškai krikštijami, tėvai 
atiduodavo parapijos precentoriui vokiečiui, kad šis vokiškai 
išmokytų53. Šį procesą, kaip minėjome, smarkiai paspartino 

ir užbaigė Vokietijos valdžios 1872-1876 m. įstatymai, nuos
tatai ir potvarkiai, kuriais iš viešojo gyvenimo buvo pašalinta 
lietuvių kalba. Lietuvių virtimas dvikalbiais, po to vienkal
biais - vokietkalbiais, pabrėžia O. Natau, suskaldė lietuvių 
tautą bei tautinę kultūrą. Antra vertus, XIX a. pabaigoje - XX 
a. pradžioje sustiprėjo lietuvių tautinis sąjūdis ir priešinima
sis germanizacijai.

w Natau O. Op. cit. S. 218-220.

Tad iki XVIII a. vidurio lietuvininkai beveik nevokietėjo, 
iki XIX a. pabaigos vyko palyginti tolygus nutautimas, o 
vėliau - spartus. Dauguma jų integravosi į vokiečių naciją ir 
priėmė jų kultūrą. Lietuvininkų vokietėjimas - tai pasekmė 
Prūsijos valdžios, dvaro, mokyklos, spaudos, bažnyčios gerai 
organizuoto auklėjimo ir propagandos, varomos jų gimtąja 
kalba. Kaip lietuvininkai, savo krašte sudarydami absoliučią 
daugumą, po kelių šimtmečių tapo mažuma, matome iš 
oficialios statistikos. Beje, V. Vileišis tarpukariu nustatė, kad 
dvasininkų kai kurie pateikti duomenys rodo didesnį lietuvių 
procentą negu valdiškoji statistika. Pagal ją, 1736-1873 m. 
Lietuvos provincijoje lietuviakalbių gyventojų sumažėjo apie 
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35%. Tilžės apskrityje (kreize) XVIII a. viduryje - XIX a. 
viduryje, t. y. per 100 metų ir per 3 žmonių kartas, lietuvia- 
kalbių sumažėjo apie 33%, o 1861-1910 m., t.y. per 50 metų 
-17,5%. Kaip matome, tai sudaro truputį daugiau kaip pusę 
sumažėjimo, kuris įvyko per 100 metų. 1736 m. lietuviakal- 
bių Lietuvos provincijoje ir Labguvos apskrityje buvo iki 80%, 
1837 m. liko apie 1/3, o 1900 m. - apie 20%. M. Riomerio 
duomenimis, Mažosios Lietuvos 10-tyje apskričių (nuo Klai
pėdos iki Geldapės) XX a. pradžioje gyveno apie 120 250, 
arba apie 34% lietuvių. Veikiausiai skaičiai šiek tiek per 
dideli, kaip vokiečių statistikos - per maži (1910 m. - apie 95 
000). Matyt, tuomet toje teritorijoje lietuvių gyveno daugiau 
kaip 100 000. Dvikalbiai ėmė virsti vien vokietkalbiais, kurių 
daugelis save laikė “prūsais”, “baltais”, “rytprūsiečiais”. Til
žės apskrityje 1890-1910 (per 20 m.) lietuviakalbių sumažė
jo iki 10%. Apskritai Mažosios Lietuvos šiaurinėse (Klaipė
dos, Šilutės ir Tilžės) ir vidurinėse (Ragainės, Lankos, arba 

Pakalnės, Labguvos ir Pilkalnio) apskrityse 1897 m. lietuvia
kalbių liko apie 40%M. Šį procentą didina Klaipėdos krašto 

lietuviškumas. Gerokai mažesnis lietuvininkų procentas pie
tinėse apskrityse. Prisimintina, kad pastarosiose daugiausia 
įsikūrė vokiečių kolonistų.

Prūsijos gyventojų per maždaug 500 metų (XIII a. - XVIII 
a. pr.) suvokietėjo, W. Wielhorskio apskaičiavimais, apie 
7500 km2 plote, o per 180 metų (1719-1897) Mažosios 
Lietuvos gyventojų - apytikriai 3800 km2 plote. 2/3 Prūsijos 
teritorijos (apie 24 000 km2) - diduma Mažosios Lietuvos ir 

54 Fircks A. Die Preuszische Bevölkerung nach ihrer Muttersprache und 
Abstammung //Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus. 
Berlin, 1893. Jg. 33. H. III. S. 189-296; Vileišis V. Min. veik. P. 150-152, 
155-162, 165-168. Lent. 4, 6, 8; Roemer M. Litwa. 1908. S. 11. Pig.: Roemer 
M. Litwini w prusiech ksiąžęcych. 1911. S. 21.
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Mozūrija - XIX a. - XX a. pradžioje suvokietėjo55. Kitas lenkų 
istorikas S. Srokowskis apskaičiavo, kad nuo XVIII a. pra
džios iki 1937 m. Mažosios Lietuvos teritorija sumažėjo 8000 
km2 56. Mozūrijoje 1890 m. buvo 292 000 (51 proc.) kalban
tys lenkiškai arba tarmiškai mozūriškai, o 1925 m. - vos 
55 000 (9,5 proc. visų gyventojų). Vokiečiais joje 1910 m. 
užsirašė 52 proc., 1925 - 83 proc. gyventojų. Angerburgo, 
Geldapės apskrityse 1910 m. lietuviškai ar lenkiškai kalban
čių visai mažai beliko57. Žmonių tautinį supratimą parodė 

1920 m. plebiscitas: už susijungimą su Lenkija balsavo tik 10 
proc. Mozūrijos gyventojų; kitas dalykas, kokiom sąlygom jis 
vyko. Tai įrodymas, kad, nors Vokietija pralaimėjo Pirmąjį 
pasaulinį karą ir šalyje buvo ekonominė suirutė, mozūrų, 
kaip ir lietuvininkų dauguma, buvo provokiškos orientacijos, 
nemažai jų save laikė vokiečiais arba Prūsijos patriotais. 
Asimiliacijai atsparesni liko tų Mozūrijos valsčių gyventojai, 
kurie gyveno prie Lenkijos arba nesudarė mišrių lenkų ir 
lietuvių kalbų plotų (mišri zona apie Geldapę, Angerburgą, 
Alecką (Oletzko; lenk. Oleckö), Dubeninkus). Mažiau nutau
to Mozūrijos pietvakarinė dalis, labiau - šiaurrytinė, kurioje 
per 85 m. (1825-1910) sugermanėjo 40 proc. gyventojų.

!1 IVielhorski Min. veik. P. 13, 30. Pateikti duomenys, atrodo, netikslūs. Iki 
XIX a. pabaigos lietuvių suvokietėjo gerokai didesniame plote: plg. K. Vileišio 
sudarytą žemėlapi pagal 1905 m. oficialią gyventojų surašymo statistiką (nors 
ji lietuvių nenaudai, subjektyvi).
56 Srokowski S. Prusy Wschodnie. S. 61. Iš tikrųjų sumažėjo didesnis plotas: 
autorius nepaisė lietuviškos Labguvos apskrities, kitų apskričių gretimų 
lietuviškų valsčių.
S7 Wielhorski W. Min. veik. P. 20, 26-28.

Dėl vokiečių kolonistų antplūdžio Mažojoje Lietuvoje 
vyko atvirkščiai - greičiau germanėjo lietuvininkai, gyvenan
tys arčiau Didžiosios Lietuvos: Gumbinės, Stalupėnų, Pilkal
nio, Tolminkiemio (Tollmingkehmen), Širvintos apylinkės.

211



Kaip rašė Vydūnas, daugelis Mažosios Lietuvos vokiečių 
šeimų kraujo ryšiais susigiminiavę su lietuviais: 1900 m. iš 
650 000 gyventojų apie 450 000; o kitoje, pietinėje Prūsijos 
dalyje, - su prūsais. Kaip ir Riomeris, Vydūnas, atrodo, šiek 
tiek perdėjo, nurodydamas 1901 m. lietuvių buvus 115 000, 
o 1912 m. - iki 100 00058. Įvairių sričių mokslininkai nustatė 
įdomų dėsnį: žmonės, kalbą svetima kalba, tampa aistringais 
ta kalba kalbančios tautos gynėjais ir gėdijasi savosios.

Prūsų, lietuvių, lenkų germanizaciją kai kurie vokiečių 
mokslininkai laiko savaiminiu, būtinu ir neišvengiamu civili
zacijos procesu, siekimu aukštesnės vokiškos kultūros. XIX a. 
pabaigoje lietuvininkams sparčiai asimiliuojantis ir atrodant, 
kad tauta išmirs, pažangūs vokiečių mokslininkai sudarė 
tarptautinę komisiją Tilžėje. Ji skubėjo užfiksuoti busimo
sioms kartoms, kada lietuvininkų jau nebūsią, jų unikalias 
kultūros vertybes. Išgelbėti pačią tautą jau nesitikėjo. Bet po 
pusamžio Rytų Prūsijoje neliko ir vokiečių, dalį krašto po 
Antrojo pasaulinio karo apgyvendino Sovietų Sąjungos kolo
nistai. Militarizuota Kaliningradskaja oblast paversta Rusijos 
kolonija. Čia neliko senojo dvasingumo, o ir materialinės 

kultūros reliktai baigia nykti. Išsaugokime, kas dar nesunyko 
ar žmonių nesunaikinta. Vienykitės, dar gyvi esantys lietuvi
ninkai, taip pat vokiečiai rytprūsiečiai, save laikantys prūsų 
palikuonimis!

5* Vydūnas. Op. cit. S. 120.
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Algirdas
Matulevičius

TILŽĖS APSKRITIES 

LIETUVIAI IR 
JŲ PA VARDĖS 
PRIEŠ 3 AMŽIUS

Gyventojų demografijos duomenys yra labai svarbus isto
rijos šaltinis. Iš jų galima nustatyti ne tik šalies, krašto, 
regiono, apylinkės bendrąjį gyventojų skaičių, bet ir jų socia
linius sluoksnius bei grupes, tautybę, migracijos procesus, 
kaimo ir miesto gyventojų santykį. Tuo remiantis, tiriama 
tautos istorija, tautinė kultūra, tautiniai judėjimai.

Demografinės, arba gyventojų, statistikos pagrindiniai 
duomenų šaltiniai yra gyventojų surašymai ir gyventojų 
judėjimo (gimimo, mirimo, santuokų, ištuokų, migracijos) 
einamoji apskaita. Reguliarūs ir visuotiniai gyventojų surašy
mai pradėti XVIII a. pradžioje - XIX a. pabaigoje (Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje ir JAV 1790, Švedijoje 1800 m., 

Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Danijoje, Norvegijoje 
1801 m., Prūsijoje tikriausiai 1817 m., o gal ir anksčiau, 
Rusijoje - tik 1897 m., t.y. 100 metų vėliau negu išsivysčiusio
se šalyse). Tačiau jau 1825 m. Prūsijoje gyventojai buvo 
surašyti nurodant šnekamąją kalbą. Demografinės statistikos 
metodas yra svarbiausias etninėms teritorijoms nustatyti.

Iki XVIII a. pab. feodalinėje Europoje gyventojų apskaita 
buvo atsitiktinė, atliekama po kokių nors ypatingų įvykių 
(Prūsijoje, pavyzdžiui, po 1709-1711 m. didžiojo maro). LDK 
valstiečiai valstybei mokesčius mokėjo nuo dūmo (kiemo), 
Prūsijos - nuo turimo žemės ploto (nuo ūbų), o ne nuo 
kiekvieno šeimos nario vyro (nuo revizinio asmens), kaip 
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buvo Rusijos imperijoje, todėl žinoti tikslų jų skaičių LDK ir 
Prūsijoje nebuvo aktualu. Visi tos epochos demografiniai 
šaltiniai gana netikslūs. Pavyzdžiui, per 1787 m. gyventojų 
dalinį surašymą Prūsijoje, kuri turėjo palyginti gerą administ
racinį aparatą, kai kuriose apskrityse buvo praleista pusė 
gyventojų, 15-20% trūkumai buvo visuotinis reiškinys. Ir 
bažnyčiose atliekama gimimų, ypač mirimų, apskaita XVIII a. 
nebuvo išsami ir tiksli. Prūsijoje gyventojų tautybei nustatyti 
ji objektyvesnė negu oficialioji valdžios.

Šiame straipsnyje pateikiamos išvados, padarytos remiantis 

nepaprastai vertingu šaltiniu - Vokietijoje gyvenančio Horsto 
Kenkelio (Horst Kenkei) paskelbtais “Tilžės apskrities valstie
čių sąrašais prieš ir po 1709-1710 m. didžiojo maro”1. Sąrašai 
buvo pasiųsti į Berlyną 1711 m. vasaryje pirmojo Prūsijos 
karaliaus Friedricho (Frydricho) 1 (valdė 1701-1713 m.) reika
lavimu ir panaudoti maro nuostoliams nustatyti ir vokiečių 
kolonizacijos planams sudaryti. Mano apskaičiavimais, nuo 
1709-1711 m. maro ir bado Įsruties, Tilžės, Ragainės, Klaipė
dos ir Labguvos apskrityse mirė apie 160 000 (53%) žmonių, 
apie 9000 sodybų liko visai tuščios. Kaimo žmonės sudarė 
krašto gyventojų didumą. Minėtuose sąrašuose pagal atski
rus kaimus (jų 188) surašyti Tilžės apskrities valstiečiai 
lažininkai (činšininkų mažai) kaip sodybos šeimininkai, nu
rodant jų vardus, pavardes ir ūkio dydį (ūbų ir margų). 
Gyventojų pavardės ir vardai - svarbus istorinis šaltinis jų 
tautinei sudėčiai nustatyti. Beje, sąrašuose neįrašyti 7 kaimai.

' Bauernlisten des Amts Tilsit aus der Zeit vor und nach der großen Pest von 
1709/10 // Sonderschriften des Vereins für Familienforschung in Ost- und 
Westpreussen. Hamburg, 1968. Nr.9[hrsg. v. H.Kenkei].

Tilžės (vok. Tilse, Tilsit, dab. rus. Sovetsk) apskritis (žemė
lapis MG. 1989. Nr.ll) apėmė teritoriją abiejose Nemuno 
pakrantėse, diduma - anoje. Ribojosi su Klaipėdos (Memel), 
Ragainės (Ragnit, Neman), Labguvos (Labiau, Polesk) ir 
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Įsruties (Insterburg, Černiachovsk) apskritimis. Tilžės apskri
tis buvo suskirstyta į 4 nedidelius teritorinius vienetus - 
kreizus: Pagilijos ir Pašaltaigių (Pagilg undPaschalteigschen}, 
Linkūnų (Linkuhnen, Rževskoje), Katyčių, Kantšių ir Piktupė
nų (Coadjuth-Candtschen-undPicktupenenschen), Taurotėnų 
ir Argininkų (Tauro thenen-undArgeningschen; Kroty irNovo- 
kolchoznojė).

188 kaimuose, kurių tik keli pavadinimai vokiški, buvo 
3148 ūkiai, 1968 ūbai dirbamos žemės. 1 ūbas tuomet 
prilygo apie 17 ha; taigi iš viso - apie 33 456 ha. Vienam 
kaimui teko vidutiniškai 16,7 ūkio ir 10,4 ūbo (1768 ha), o 
1 ūkiui - vidutiniškai 0,6 ūbo (10,2 ha, arba beveik 1/2 
valako) dirbamos žemės. Skaičiuojant, kad 1 šeimyną (su 
samdiniais) vidutiniškai sudarė 8 žmonės (1790 m. LDK, L. 
Truskos ir R. Jaso apskaičiavimais, sudarė 7-8 žmonės)2, 
sužinome, jog Tilžės apskrityje pačioje XVIII a. pradžioje 
gyveno apie 25 000 žmonių - valstybinių valstiečių su šeimy
nomis, kurių absoliuti dauguma - lažininkai. Čia pravartu 

prisiminti, kad absoliuti dauguma žemių Mažojoje Lietuvoje 
buvo domenų, t.y. kunigaikščio, nuo 1701 m. karaliaus 
valdos. Vadinamųjų grynųjų činšininkų (Hochzinser), kurie 
lažo nėjo, bet užtai mokėjo didesnį činšą, buvo mažai - tik 
apie 138 ūkius (4,4% visų ūkių), 211 ūbų (3587 ha) dirba
mos žemės (1,7% visų ūbų). Tarp jų ir vokiečių, ir lietuvių. 
Taigi XVIII a. pradžioje Mažoji Lietuva (Prūsų Lietuva) dar 
buvo ištisai lažininkų kraštas. Kulmiškiai, t.y. turintys žemės 
nuosavybę pagal Kulmo teisę, buvo daugiausia vokiečiai. Bet 
kulmiškių sluoksnis buvo nedidelis.

- Jasas R., Truska L. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų surašy
mas 1790 m. V., 1972.

Per 1709-1711 m. marą Tilžės apskrityje visai išmirė arba 
liko apleistos sodybos 1307 ūkiuose (41,6% visų ūkių). Jų 
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ūkininkai turėjo apie 630 ūbų (10 700 ha; apie 32% visos 
apskrityje dirbamos žemės). Tačiau apskrityje žmonių mirė 
daugiau: j šiuos skaičius neįeina pavieniai asmenys, neturin
tys ūkių gyventojai, taip pat feodalai ir jų valstiečiai, mieste
lėnai, dvarininkai, administracijos aparatas, kariuomenė. 
Taigi minėtose Tilžės, Ragainės, Įsruties, Klaipėdos apskrity
se iš viso veikiausiai išmirė pusė gyventojų. Tai buvo didelis 
smūgis ir taip nedidelei lietuvių tautai. Po šios gaivalinės 
nelaimės karališkoji valdžia XVIII a. I pusėje suorganizavo į 
Mažają Lietuvą vokiečių valstiečių kolonizaciją, po kurios 
pasikeitė gyventojų etninė sudėtis ir kuri buvo viena iš 
lietuvininkų asimiliacijos priežasčių3.

J Apie tautinius, socialinius ekonominius santykius bei demografinį statistiką 
Mažojoje Lietuvoje ir visoje Prūsijoje žr. straipsnį šiame leidinyje: Matulevi
čius A. Prūsai, lietuviai, vokiečiai ir lenkai Prūsijoje.

Tilžės apskrities daugiau kaip 3000 valstiečių (šeimų 
galvų) sąrašas, sudarytas 1711 m., ir daugiau kaip 600 
valstiečių nevedusių sūnų 18-40 m. amžiaus sąrašas, sudary
tas 1703 m. su žmonių vardais ir pavardėmis - lobis kalbinin
kams. Tokių vertingų duomenų iš Didžiosios Lietuvos netu
rime. Tiesa, kai kurie vardai ir pavardės surašytojų truputį 
iškreipti, yra ortografijos klaidų. Tai akivaizdžiai matyti, 
lyginant netgi to paties kaimo gyventojus. 98-99% žmonių 
Tilžės apskrityje - lietuviškomis pavardėmis. Kadangi tuo 
laiku lietuviai dar nevokietėjo, galima teigti, kad jie buvo 
lietuviai. Priešingai,kai kurie vokiečiai tada lietuvėje. Iš sąra
še esančių valstybinių valstiečių su vokiškomis pavardėmis 
tebuvo 1-2%, o su lenkiškomis - tik apie 9 šeimų galvos ar 
mažiau (pvz., Jurg Sdbarauffsky). Bet ir tarp tų galėjo būti 
lietuvių. Tik Mažosios Lietuvos miestuose (Klaipėdoje, Tilžė
je, Įsrutyje, Karaliaučiuje, Geldapėje, Vėluvoje, Gumbinėje, 
Labguvoje ir kituose) daugiau negu lietuvių gyveno vokiečių. 
Tautine mažuma lietuvininkai tapo XIX a. pabaigoje.
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Yra pavardžių, kurių šaknis atsiradusi pagal žmogaus 
profesiją. Pavyzdžiui, Balnus, Kalwis, Kurpius, Milkeraitis. Iš 
vokiškų Schulmeister, Schulmeistreit, Schneider, Schuster su
sidarė sulietuvintos pavardės: Schulmeistris, Schulmeisis, 
Schusteraitis, Schneideraitis, Schneideris. Pastaroji pavardė 
šitaip įvairuoja: Kristup Schneiderait, Christoff, Christup, Kris- 
toff Schneidereit, lietuviškais vardais Mertschus Schneiderait, 
Endrig Schneidereit ir Schneideraitis, Jurg Schneiderait, Sch
neidereit ir Schneider, Milkus Schneideris, Willem Schneider. 
Tarp jų buvo ir vokiečių, ir lietuvių. Daugelis iš kelių tūkstan
čių suregistruotų vardų krikščioniški, daugybė jų sulietuvinti, 
grynų vokiškų nedaug, o ir tie neretai su lietuviškomis 
galūnėmis. Donelaičio giminės žmonių vokiški vardai (Han
sas, Kristupas, Friedrichas, Kristijonas) - labiau išimtis. Padė
tis pasikeitė XIX a., kai ėmė daugėti vokiškų vardų.

XVII a. lietuvininkai savo vaikus krikštijo šiais, daugiausia 
krikščioniškais ir rečiau senaisiais lietuviškais vardais. Vyriš
ki: Abbris, Abbries, Adam, Allies, Alexander, Annus, Anthun, 
Aschmis, Aschmies, Augstin, Balsis, Balsies, Baltzies, Bartel, 
Bartz, Bandsus, Bendschus, Bendzus, Brieds, Bridschus, Brietz, 
Bridžus, Bross, Dangei, Dannies, Dodtsies, Dotschies, Dodtzis, 
Domas, Elbies, Elisas, Endreus, Endrig, Endrik, Enskies, Ensis, 
Ensies, Ensel, Ensullis, Ehrants, Erbschas, Friedrich, Gailius, 
Gillus, Georg, Gerullis, Geruli, Grigai, Griegall, Hansas (įdo
mu, kad vieno iš Hansų pavardė lenkiška - Schekortzky), 
Hans, Heinrich, Henskies, Henskus, Jakis, Johnas, John, Jons, 
Joseph, Josup, Josef, Jurras, Jurgis, Jurg, Jusas, Casas, Cassi- 
mir, Kilius, Kilus, Cillut, Klimmas, Klims, Clinis, Chrisas, 
Crisas, Krisas, Kriesas, Krysas, Kristschus, Christup, Kristup, 
Kubas, Kubs, Lapies, Lepies, Lexis, Lohle, Lohl, Ludig, Ludsus, 
Ludzus, Mathes, Matigs, Matzas, Mertschus, Mertzus, Mertin, 
Migkas, Miks, Migkel, Migkehle, Migkelis, Milkus, Nikschas, 
Nikei, Ostwalt, Pallis, Palties, Paluk, Pallut, Patzus, Paul,
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Pesies, Petras, Peter, Selmies, Staschies, Schimkus, Thumas, 
Thums, Tumschas, Thumbschas, Thobis, Urban, Urbigs, Wal- 
lus, Wilm, Willus, Woytschies, Woytschus ir t. t.

Moteriški: Agutte, Annike, Annusche, Enutte, Bergsche, 
Briedse, Bridže, Busche, Edsutte, Edwiegke, Else, Grete, Grita, 
Grite, Ilutte, Cathrin, Kotre, Kerstena, Kerstina, Christine, 
Krigste, Magda, Margaritha, Urbe, Urthe, Urte ir 1.1.

Lietuvininkų pavardės nesuvokietintos, tik kai kurių nu
mestos galūnės. Kai kurios pavardės atsirado iš tėvavardžių 
(pvz., Pėteraitis iš Petro, Milkeraitis iš Milkaus, Adomaitis iš 
Adomo). O Didžiojoje Lietuvoje tais laikais, kaip žinome, 
nemažai buvo suslavintų pavardžių. Tiesa, Tilžės apskrityje 
buvo hibridinių lietuviškų-vokiškų pavardžių. Daugumos 
lietuvininkų pavardės su galūnėmis -s, -is, Gies, -ys), -as, -us, 
-a. Dažnai pavardės baigiasi -aitis, -atis, o merginų -aite, 
ištekėjusių moterų -ene, -iene. Originalios pavardės su galū
nėmis -szent, arba -szentis (t.y. žentas) ir -preugsch arba 
-preugschas (preikšas - sužadėtinis, jaunikis, 2-asis sutuokti
nis). Tokių dažnai būdavo tame pačiame kaime. Kuomet 
sutuoktinis ateidavo užkuriu gyventi pas svainį ir gaudavo jo 
pavardę: pvz., Endrig Kurmsent - Kurmio žentas (Užpirdžių - 
Uschpirden kaime gyveno Balsis Kurmis, Christof Kurmis ir 
Nikei Kurmis; be to, čia gyveno gražia pavarde Dotschies 
Ballandis), Bridrig Bajohrsendt - Bajoro žentas (Gudų - Gud- 
den kaime gyveno Dodtschies Bajohrs, Chritstschus Bajohrs, 
Abbris Bajohraitis), Jurg Schwilgsents - Svilgos ar Zvilgos 
žentas (Skėrių - Sekören, Gorodkovo kaime), Abbries Thun- 
naitsentis - Tunaičio žentas (Lumpėnų - Lumpöhnen kaime 
gyveno Jurgis Thunnaitis, Annus Thunnaitis, Jurg Thunnai- 
tis). Ensies Matschulpreugsch - našlės Mačiulienės antrasis 
vyras (Lumpėnų kaime), Thumbschas Pipirpreugschus - naš
lės Pipirienės antrasis vyras (Mantvilaičių - Mantwillaiten 
kaime), Baltzies Thumpreugschas - našlės Tumaitienės antra - 
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sis vyras (Gudų kaime). Šitokias pavardes gavo jų sūnūs. Tuo 
galima įsitikinti, pavarčius minėtą 18-40 m. amžiaus nevedu
sių valstiečių sūnų sąrašą, sudarytą 1703 m. karaliaus Fried
riche I įsakymu, išleistu 1702 m. Kelne. Pavyzdžiui, Ensies 
Preugschas iš Jurgio Subino (Jurg Subieri) kaimo, Krisas 
Preugschas iš Štremėnų (Schtremehnen), Jurgis Preugschat iš 
Urbantaičių (Urbantaiten, Poimy), Annus Preugschas iš Jonai
čių (Joneiten), Mertschus Preugschas iš Lumpėnų. Peršasi 
nuomonė, kad Didžiojoje Lietuvoje žinoma pavardė Preikšas 
atkeliavusi iš Prūsijos. Įdomi sudurtinė Milkaus (vardas) 
pavardė Schmuckpreugschszendt (Birštoniškių - Birschtonis- 
chken kaime): tai našlės Šmukienės (Schmukene} antrojo vyro 

žentas. O Jurg Raudsentene iš Skulbetvarnų (Skulbetwarri) - 
Raudžio žento našlė. XX a. I pusėje tokių pavardžių visais 
minėtais pavyzdžiais mažai beliko.

Įdomesnių pavardžių pavyzdžiai. Daug žemaičių: dilus 
Szameit iš Lazdynų (Lasdehneri), Kubs Szamaitis iš Žardų 
(Szarderi), Dodtschies Szamaitis iš Peteraičių (Peteraiten), 
Pallut Szameiteit iš Aleknaičių (Alleckneiteri), Christoff Sza- 
meitat iš Baltrušaičių (Baltruscheiten, Balten; Obchodnoje), 
Aschmies Szamaitait iš Senųjų Prūsų (Alt Preussen; čia gyveno 
ir toks Aschmis Kunigelies) ir 1.1. Veikiausiai tai atsikėlėliai iš 
Žemaitijos. Savotiška pavardė Aušra: Anigke Augschra iš 
Užpelkių (Uschpelken), Balsies Augschra iš Pakrakių (Pokra- 
ken, Leninskojė; iš to kaimo kilęs įdomia pavarde Nikei 
Wilkmedis), Matzas Augschra iš Urbantaičių. Yra pavardžių, 
padarytų iš senųjų lietuviškų asmenvardžių su šaknimi gud- 
trumpinių. V. Mažiulio nuomone, - iš baltiškos šaknies gud - 
“lenkti, keroti”. Pavyzdžiui: Ensies Gudas iš Birštoniškių (čia 
gyveno ir poniška pavarde Cristup Pohnelis), Jurg Gudaitis iš 
Versmininkų (Wersminingken; čia gyveno įdomesnių pavar
džių valstiečiai: Jurg Karalius, Grita Kirwelle), Aschmies Gu- 
dait iš Lapiniškių (Lappinischken), Annus Gudeit iš Pageldy- 
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nės (Pageldienen), Grita Gudaite iš Laugalių (Laugallen; čia 
gyveno ir Krigste Kurpaite, Urthe Medinaite), Illute Guddene iš 
Bredschneidern, Gerui Guddeit iš Pelėnų (Pellehnen). Beje, 
pavardė Gerulis (arba Geruli) kilusi iš šio vardo. Yra pavar
džių, kilusių iš luomo pavadinimo - bajoras: Ludzus Bajohrs 
iš Natkiškių (Natkischken), Ensies Bajohrait iš Naujųjų Prūsų 
(Neu Preussen). Yra pavardžių iš etnonimo kuršiai: Christoph, 
Jacob ir Milkus Kurschas iš Skėrių, David Kurschus iš Karceviš- 
kių (Kartzewischken, Ščiukino; čia gyveno ir toks Grigai 
Schlekta), Thomas Kurscheit iš Kakšaičių (Kackscheiten, Kozy- 
revo), Selmon Kurschellis iš Eistraviškių (Eystruwischken), 
Annus Kurschatis iš Juškos Budvaičių (Juschka Budweit; čia 
gyveno ir toks Micks Teweleitis), Migkel Kurschnoraitis ir 
Abbris Kuschnoraitis iš Trakėninkų (Trackeningken; čia gyve
no ir Abries su Jurg Matuli), Bridže Kurschneit iš Pupių 
(Puppen), Anusche Kurschene iš Macviečių (Matzwehten; čia 
gyveno Nickel Klusas, Jonas Oszies, Annus Gebinnus, Allexan
der Tauerage). Su Klaipėda veikiausiai susijusios pavardės: 
AndresKlaypedsus iš Ožnugarių (Oschnugarn, Šumnojė),Elbis 
Klaipedeit iš Šilkojų (Schillkojen, Šepetovka). Ir tokios: Abries 
Kaunus iš Naujųjų Vainučių, arba Naujųjų Vainočių (Neuwey
nutschen, Neu Weynothen, įstok), Ensies Kaunus iš Jėgeriškių 
(Jögerischken, Pereprava; vokiškas vietovardis su lietuviška 
galūne), Annus Piepien (buvo prūsų sukilėlių vadas Pipinas) 
iš Giniškių (Ginnischken; čia gyveno ir toks Pallis Trumpa), 
Jonas von Kameke iš Butkiškių (Budtkischken; čia gyveno ir 
tokie Clinis Kujus, Ensies Wowere), Milkus Gronau iš Lazdynų, 
Aschmis bei Kilius Lopą iš Bardėnų (Bardehnen; čia gyveno ir 
Abrris bei Kilius Matzullis, Sims Gerwiens, Willem Kaiweit), 
Aschmies Löpait iš Gudų, Annus Lempe iš Aleknaičių. Tarp tų 
pavardžių viena kita galbūt prūsiška. Iš Prūsijos valstiečių 
kategorijos knechtas kilo pavardė. Pvz., Aschmies ir Balsies 
Knechtis iš Lazdynų. Naujasėdžiai kartais gaudavo ir Nausė- 
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dos pavardę (Thomas Nausedeit iš Jurgio Subino), yra ir 
Nausėdų (Nauseeden, Privalovka; jame gyveno reta pavarde 
Dotschies Mesgalwis) kaimas. Matyt, šią prasmę turėjusi 
Naujoko pavardė; Johns Naujocks iš Vidutaičių (Widutaiteri). 
O Christoff Klausas iš Skulbėtvarnių, matyt, pavardė iš vokiš
ko asmenvardžio. Panašiai Migkel Krausas iš Eistraviškių. 
David Moy sės iš Jurgio Subino galbūt yra žydas. Tilžės apylin
kėse gyveno ir Вгакц, Milkeraičių, Blindų, Rickų, Putinų: Jurg 
Bracks iš Bartšaičių (Bartscheiten, Tumanovka), Aschmies 
Milkeraitis iš Lumpėnų, Georg Blinda iš Naujųjų Argininkų 
(Neu Argeningkeri), Kasas Ritzkus iš Natkiškių, Nickel Puttins 
iš Raukotynės (Rauckothieneri), Bergsche des Putins Witwe - 
Putino našlė Bergšė iš Bojėnų (Bojehnen). Turėjo Lokių ir 
Meškų: Ensies Lokies iš Sudkelnių (Szudkelnen; čia gyveno ir 
reta pavarde Endrig Lutwergis), Ensies Meschka iš Lazdynų, 
Balsies Meschka iš Pakrakių, Endrig Meschka iš Urbantaičių ir 
Annike Meschkene iš Senųjų Vainučių, arba Sen. Vainočių 
(Altweynutschen, Alt Weynothen, Oktiabrskojė). Iš žvėrių ir 
paukščių vardų atsirado ir daugiau pavardžių: Jacub Pelleda 
iš Akmoniškių (Ackmonischken, arba Akmenischken, Diunojė; 
čia gyveno ir toks Endrig Klumbies), Selmies Szwirblies iš 
Kreivėnų (Kreywöhnen), Erbschas Strasdas iš Taurotėnų, Jaks 
Gulbins iš Papušynės (Papuschienen, Čiugujevo), Christoff ir 
Chrisas Ganders iš Šiaulių (Schaulen), Paul Warna iš Leidva- 
rių, arba Laitvarių (Leidwaren; Leitwarren; Abrikosovkd), 
Jurg Wanags iš Naujųjų Vainučių, Peter Wilkus iš Versminin- 
kų, Nigschas Lappe iš Lumpėnų, Endrig ir Georg Kischkis iš 
Pamlėtų (Pammletten, Streločnojė), Merzus Bredis iš Plaškių 
(Plaschken), Annus ir Mickehl Bittins iš Būdviečių (Budweh- 
ten, Lučistoje), Dotschies Wischta iš Lazdynų, Jurg Gennies iš 
Lesių (Lessen), Jacub Stumbras iš Gallus Wilpin ir 1.1. Keletas 
retų pavardžių: Annus Augustas ir Andam Janies iš Klipšių 
(Klipschen, Skripačevo), Jurg Guttschait iš Budeninkų (Bude- 
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ningken, Budionovskoje), Crisas Peese iš Lesių, Annus Schnaps 
iš Vidgirių (Widgirreri), Annus Sckilandis išTarpšikynės (Tarps- 
chickinen), Ensies Schicknus iš Mėšlaukio (Meschlaugken), 
Kristup Letwa iš Piktupėnų (J^cktupöhneri), Thumas Quarks- 
chlies, Allies Kaiwischkies ir Jurgis Allisaitis iš Pagėgių (Poje- 
gen, Pogegen),Kotre Wirballaite iš Mediškiemio (Medischkeh- 
meri), Georg Laiwis ir Dotschis Lauksargis iš Bendiglaukio (Ben- 
diglaukeri), Thoms Wilnis iš Žemaitkiemio (Szamaitkehmeh).

Iš viso to galima kalbėti ne tik apie Tilžės žemės lietuviš
kumą. Daugelis šiame straipsnyje padarytų išvadų ir teiginių 
tinka bent jau lietuviškiausioms Klaipėdos, Tilžės, Ragainės, 
Įsruties, Labguvos apskritims - Mažosios Lietuvos branduo
liui. Netgi XX a. I pusėje Labguvos apskrities kaimuose 
gyveno daug žmonių (kai kur pusė) su lietuviškomis pavar
dėmis, tik vardai beveik visi vokiški4.

4 Von tohus. Heimatbrief des Kreises Labiau. Ottendorf-Niederelbe. Bundes 
Republik Deutschland.

Tilžės apskritis buvo iš mažesnių, kone dvigubai didesnė 
už ją buvo Įsruties apskritis. Skaičiuojant minėtas 5 kaip 6, 
gauname, kad jose buvo apie 150 000 žmonių (6 x 25 000), 
gyvenančių domenų valstiečių ūkiuose. Veikiausiai maždaug 
tokį pat skaičių sudarė likusieji visi gyventojai (kaimo ir 
miesto). Tuo labiau, kad Prūsijoje buvo gana tankiai gyvena
ma, žemės geros, todėl gausu buvo vargingų žmonių. O ir 
turima oficiali statistika nepilna. Taip skaičiuojant, gauna
me, kad Tilžės, Klaipėdos, Ragainės, Įsruties ir Labguvos 
lietuviškose apskrityse pačioje XVIII a. pradžioje (iki didžiojo 
maro) gyveno apie 300 000 žmonių. Absoliuti dauguma jų - 
lietuvininkai.
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...Nepamirškim 
Niekados: vis būt 
Širdingi, visiems teisingi, 

Mylėti kalbą motinos, 
Lietuvių vardą pakelt 
Į garbę. Lietuviais 
Pasilikti visados.

Vydūnas

Krikščioniškose šalyse religija visada buvo vienas svar
biausių veiksnių, lėmusių socialinio gyvenimo raidą, žmonių 
mąstyseną, tarpusavio santykius. Tačiau išskirtinę reikšmę ji 
turėjo liuteroniškame Klaipėdos krašte. Pirmiausia todėl, kad 
čia, kaip ir visoje Mažojoje Lietuvoje, susiformavo tik labai 
menkas savas pasaulietinės inteligentijos sluoksnis. Kraštas 
liko valstietiškas, be savo “trečiojo luomo”. XIX a. absoliuti 
dauguma lietuvininkų inteligentų buvo dvasininkai. Savo 
rankose jie turėjo ne tik bažnyčią, bet ir mokyklą. Maždaug 
250 metų toji buvo kunigų administruojama, jos mokymo 
turinį iš esmės sudarė tikybos dalykai. Tačiau tada tai buvo 
neprasta mokykla. Netgi gera, jei dar 1786 m. Mažosios 
Lietuvos kultūros tyrinėtojas Gotfriedas Ostermeyeris galėjo 
parašyti: dabar “iš šimto lietuvių vos vienas kitas skaityti 
nemoka”.



Lietuviškos mokyklos prie evangelikų liuteronų bažnyčių 
pradėtos steigti XVI a., įsigalėjus Reformacijai. Pirmoji tokia 
Klaipėdos krašte atidaryta Vilkyškiuose 1561 ar 1562 metais. 
1538 Rusnėje, 1588 ar kiek anksčiau Verdainėje (prie Šilutės; 

dab. miesto dalis). Prie Klaipėdos lietuvininkų bažnyčios 
mokykla įsteigta, manytina, ne vėliau, kaip minėtose kaimiš
kose parapijose. Palyginkime, Rusnėje evangeliška įsteigta 
1583, o katalikiškos Lietuvos labai panašioje žvejų gyvenvie
tėje Palangoje - tik 1804 m.

Bažnyčia ir mokykla artimai susijusios išliko ir vėliau, nors 
XIX a. mokykla tapo valstybės išlaikoma, o dirbo čia aukštes
nės kvalifikacijos mokytojai - Karalienės, Ragainės, Įsruties, 
Klaipėdos mokytojų seminarijų auklėtiniai. Mažlietuvių vai
kai ir toliau skaityti mokėsi iš religinio turinio skaitinių 
knygos, religijos tiesoms mokytis buvo skirta 4-5 savaitinės 
valandos. Beje, šio dalyko programos reikalavo atmintinai 
išmokti daugelį tekstų. Antai 1860 m. balandžio 16 d. Kara
liaučiaus apygardos bažnyčių ir mokyklų skyriaus aplinkraš
tis vertė mokyklose išnagrinėti bei išmokti 150 Biblijos posa
kių, 63 pasakojimas (siužetus), 24 giesmes. Negana to, 
mokyklų inspektoriai, atsižvelgdami į vietos sąlygas, užduo
čių sąrašą galėjo pildyti dar 30 Šventraščio sentencijų bei 6 

giesmėmis. Toks pat 1879 m. nurodymas reikalavo per 
aštuonerius mokymosi metus (Mažosios Lietuvos mokykla 
jau XVIII a. buvo aštuonmetė!) įsiminti net 180 Biblijos 
posakių ir 30 giesmių. Apskritai visa mokomoji medžiaga, be 
mokslo žinių, turėjo ugdyti krikščioniškąją moralę, formuoti 
jauno žmogaus charakterį, jo moralines savybes: teisingumą, 
gailestingumą, meilę artimui, darbštumą, pagarbą tėvams, 
vyresniesiems. Pateikiame porą pavyzdžių: eilėraštuką, ku
rio vaikai mokėsi, pradėję nagrinėti populiaraus J. Veiso 
“Naujo pibelio” (vok. die Fibel - elementorius) antros dalies 
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tekstus, bei tipiško, krikščioniškajai moralei ugdyti skirto 
straipsnelio dalį. Eilėraštis ragino:

Jau iš knygelių šitų mažų, 
Miels kūdiki, mokykis tu. 
Ką tose skaitęs, palaikyk 
Ir, kaip čia pamokyts, daryk. 
Venk visa pikta iš širdies - 
Tav’ Dievs tave mylėt galės.

Neeiliuotasis tekstas pirmiau pateikė klausimą, po to ir 
atsakymą:

Ką mums mokintis ir daryti puolas, jeib gerais, 
naudingais ir linksmais žmonėmis pastotumbim?

Mokintis ir daryti turim, ką Dievas nor. Dievs nor, kad 
visados daryčiau, kas teisu irger’yra, nes taktai jis paliepęs; bet 
kas neteisu bei pikta yra, tai man reik vengti; tai jis nenor, todėl 
man uždraudęs yra.

Dievs nor, kad ji, dangišką mano Tėvą, mylėčiau, jį garbin
čiau ir kaip kūdikis juomi nusitikėčiau. Taipo ir gimdytojus bei 
mokytojus mylėti man puolas.

Dievs nor, kad visus žmones mylėčiau, ko gero jiems pavely
čiau ir daryčiau [..J1.

1 Veisas J. Naujas pibelis. Karaliaučius, 1866.

Mylėti savo tikėjimą, krikščioniškos elgsenos vaikai moky
ti iš mažens šeimose. Pagrindinės evangeliškos tikėjimo 
normos sąmoningai buvo įgyjamos rengiantis Konfirmacijai 
(beje, žodis knyginis, kunigų; visi lietuviai vartojo - įžegnoji
mo - nuo vokiško Einsegnung - terminą). Tik 14-15 metų 
amžiaus jaunuoliai ir merginos, manyta, gali sąmoningai 
suprasti svarbiausias tikėjimo tiesas. Vienerius metus jie, 
nepaisant, jog tikybos jau mokytasi mokykloje, lankė religijos 
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pamokas, vedamas kunigo ar jj pavaduojančio asmens. Išsa
miai nagrinėtas Katekizmas, krikščioniškos moralės pagrin
dai, mokytasi Biblijos tekstų, Bažnyčios istorijos, pamaldų 
liturgijos, maldų, giesmių. Pačią šventę reikalinga panagri
nėti plačiau.

Įžegnojimo dienai - šventė vykdavo paprastai gegužės, 
birželio mėnesiais - ruošėsi visa šeima. Tėvai rūpinosi savo 
dukrą ar sūnų tinkamai aprengti, tat iš anksto siūdino rūbus. 
Kopininkų, pelkininkų, mažažemiųlaukininkų valstiečių vai
kams tai dažniausiai būdavo pirmieji “tikri”, suaugusiųjų 
žmonių drabužiai. XIX, o ir XX a. pradžioje lietuvininkų 
dukroms siūdintos tamsios, bet jau trečiajame, o ypač ketvir
tajame dešimtmetyje, nusižiūrėjus į kaimynus vokiečius, 
siūdintos, o dar dažniau pirktos ilgos baltos suknios. Vaikinų 
rūbai juodi arba pilki. Įžegnojamieji dabinti nuolat žaliuojan
čių mirtų ar rūtų šakelėmis: merginos didesne, vaikinai 
mažesne puokštele. Daugely vietų toliau gyvenę giminaičiai 
į įžegnojamojo namus atvykdavo iš vakaro, artimesni užeida
vo iš ryto. Prieš keliaudami bažnyčion, visi priklaupdavo 
trumpai maldai. Pakilę rengdavosi ir keliaudavo į savo para
pijos maldos namus. Jie atvykstančius pasitikdavo išpuošti 
beržų šakomis, gėlių vainikais, švytinčiais sietynais, uždegto
mis žvakėmis.

Įžegnojimas - graži ir prasminga viešo priėmimo bendruo- 
menėn šventė. Į bažnyčią su giesmių knygomis rankose 
Įžegnojamieji įeidavo su kunigu. Sugausdavo vargonai, pra
sidėdavo iškilmingos pamaldos. Priimtieji į bendruomenę 
tėvų, visos parapijos akivaizdoje laikydavo religijos žinių 
egzaminą. Tiesa, vėliau šios tikrintos atskiroje patalpoje iki 
pamaldų, o čia, bažnyčioje, tik simboliškai kiekvienas atmin
tinai pasakydavo du pasirinktos patikusios giesmės posme
lius. Įspūdinga ceremonija baigdavosi Šv. Vakarienės sakra

mentu. Komuniją tą dieną paprastai priimdavo ir tėvai arba 
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vienas jų: jei Įžegnodavo dukrą - mama, jei sūnų - tėvas. 
Atsiradus pirmiesiems fotografams, kartu su kunigu visi 
būtinai fotografavosi. Bet tai jau pamaldoms pasibaigus. 
Jaunuosius parapijiečius apspisdavo giminės, tėvai, pažįsta
mi, sveikindavo, linkėdavo laimės, gražios jaunystės metų. 
Tada visi būriu grįždavo į namus, čia vaišindavosi, įteikdavo 
iš anksto paruoštas dovanėles, dar kartą išsakydavo linkėji
mus. Svaigalų niekad nevartota. Gautas įžegnojimo pažymė
jimas saugotas visą gyvenimą. Neretai jis būdavo įdedamas į 
dailius rėmelius po stiklu ir pakabinamas ant sienos. Lietuvi
ninkų dukros savąją suknelę saugojo lygiai taip pagarbiai, 
kaip ir vestuvių rūbą.

įžegnotiesiems būdavo pripažinamos didesnės teisės šei
moje, jie galėjo jau ir vieni išeiti j miestą, pasisvečiuoti pas 
gimines, vėliau grįžti: atėjo laikas patiems atsakyti už savo 
poelgius. Daugely šeimų nuo tol dukros imdavo krauti kraitį, 
sūnūs rinkosi savo gyvenimo kelią. Jaunystė prasideda po 
įžegnojimo. Anoniminio autoriaus eilėraštyje, kuriame apta
riami keturi žmogaus gyvenimo - vaikystės, jaunystės, vyro ir 
senelio - tarpsniai, sakoma:

Potam kunigs įžegnojo 
Jį prie altoriaus šventojo. 
Per tai jis vyreliu pastojo, 
Labai pasidžiaugdams iš to2.

2 Šaknys Z. Pirmoji jaunystės šventė // Liaudies kultūra. 1991. Nr. 4. P. 16.

Klaipėdos krašto lietuvininkų pasaulėjautą labai veikė ir 
surinkimininkų idėjos. Jas platino Dievo žodžio sakytojai. Tai 
buvo pamaldūs vyrai, dažniausiai buvę mokytojai, amatinin
kai, šiaip šviesesni žmonės, kurie organizavo ir vedė pamal
das privačiuose namuose. Asmenys, kurie nuolat tokias pa
maldas - surinkimus lankė, vadinami surinkimininkais. Ši 
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religinė praktika atsirado velkama pietizmo (lot. Pietos - 
pamaldumas, dievobaimingumas). Jo skelbėjai tikėjimą stip
rino ne tiek aiškinimu, įtikinėjimu, kiek poveikiu žmogaus 
jausmams, ypač nupasakojant nusidėjėlių kančias pragare, 
pasaulio pabaigą, paskutinįjį teismą. Propaguotas santūru
mas, kuklumas, raginta atsisakyti prabangos: brangių daik
tų, puošnių apdarų, drausta gerti alkoholį, rūkyti. Nuodėmės 
šaltiniu laikyti net liaudiški žaidimai, rateliai, šokiai, pasau
lietiškos dainos. Tuo laiku lietuvininkų rūbai tamsėja. Mote
rys ryši juodas skaras, segi tik tokios spalvos sijonus. Juoda 
ir vyrų apranga. Pietizmui plisti Mažojoje Lietuvoje buvo 
palankios sąlygos: baudžiava, dideli mokesčiai, nuolatiniai 
karai, badmečiai, siaubingos maro epidemijos. Žmonės lio
vėsi linksminęsi, dainavę, vis dažniau meldėsi ir šaukėsi 
Dievo užtarimo.

Surinkimai, vykę gimtąja kalba, padėjo išlaikyti lietuviš
kumą. Neginčijama tiesa: ten, kur išliko surinkimai, išliko ir 
lietuvybė. Kur jie išnyko - lietuviškas žodis nutilo. Nutilo 
galutinai ir nesugrįžtamai. Deja, nėra gėrio be blogio. Saky
tojų propaguotas asketizmas, konseravatyvumas slopino tau
tinę kultūrą, tautinę sąmonę. Apie tai su širdgėla yra rašęs 
Mažosios Lietuvos istorikas, visuomenės veikėjas Ansas Bruo- 
žis: “Dievoti žmonės net dainavimą už nuodėmę laiko. Ypač 
tuomi yra atsižymėję [...] “surinkimininkai”. Per jų nelemtą 
veikimą pasisekė Prūsų Lietuvoje iš dalies lietuvišką dainavi
mą nutildyti, su juomi podraug lietuvių kultūrą supustyti ir 
tautos gyvastį apmarinti”3. Pirmiausia išnyko raudos, pama
žu primirštamos ir dainos. Dabar lietuvininkės verpdamos, 
ausdamos, eidamos kasdieninę namų apyvoką, niūniuoja 
giesmę. Net kūdikiai migdomi jau ne lopšine, o giesmelėmis. 
Giedama einant į bažnyčią, į surinkimą, iš jo grįžtant. Prieš 

3 Klaipėdiškių dainos. V., 1908. P. 3.
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kelis šimtmečius sudėti posmai savo senoviškomis lytimis 
skamba rūsčiai ir didingai, bet kartu ir guodžiamai, ramina
mai. Giesmė, ypač moterims, tampa esmine jų emocinio 
gyvenimo dalimi.

XIX a. vidury Mažojoje Lietuvoje galutinai susiformavo 
savitas lietuvininko tipas, bendros tikybos pagrindu visai 
priartėjęs (bet nesusiliejęs, individualybės nepraradęs!) prie 
vokiečių gyvenimo būdo. Galimybė po didžiojo 1709-1711 
m. maro artimai bendrauti su čia atsikėlusiais zalcburgie
čiais, šveicarais, škotais ugdė jų pilietiškumo, savigarbos 
jausmą. Na, o XVIII-XIX a. Prūsijos valstybėje sklindanti 
humanistinė Vakarų Eurpopos kultūra, Švietimo epochos 

idėjos veiksmingai plėtė jų akiratį, dvasios pasaulį. Tačiau 
patį didžiausią, lemiamą poveikį nedidelio išsilavinimo lietu
vininkams, be abejonės, darė religija. Evangelikų bažnyčia, 
reikalaudama laikytis evangelijose išdėstytų reikalavimų (iš 
čia ir jos pavadinimas), švelnino žmonių santykius, įtvirtino 
Dekalogu grįstą moralę. Mažojoje Lietuvoje beveik nežinota 
buitinių žmogžudysčių, kitų sunkių nusikaltimų. Mažiau čia 
neteisybės, piktumo, neapykantos, girtavimo. Neprireikė čia 
steigti M. Valančiaus blaivybės draugijos, visas jėgas įtem
pus, traukti tautą iš prasigėrimo liūno. Ypač norėtume akcen
tuoti: evangeliško tikėjimo normomis grįsta moralė žmogui 
buvo labai aiški, suprantama. Jos pagrindas - Šventraščio 
tiesos. O tąjį skaityti, nagrinėti protestantizmas žmones 
nuolat ragino. Šventraščio teiginiai plačiausiai nagrinėti per 
pamokslą, kaip esminę pamaldų dalį, surinkimuose; jie aiš
kinti leistoje gausioje religinėje literatūroje, rengiantis Kon
firmacijai. Mokyklose šios temos perteiktos sentencijomis 
(prisiminkime, jų atmintinai išmokti reikėjo 150 ar net 180). 
Tokia moralė nepripažino jokių prieštaravimų. Ir ne tik jų, 
nepripažino išlygų, svyravimų. Jokių apgaudinėjimų, netie
sos, žodžio netesėjimo. Viskas turi būti padaryta laiku, sąži
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ningai. Puritoniškos moralės normos kaip neištartas nuosp
rendis reikalavo santūrios laikysenos, bet paliko ir plačią 
veikimo laisvę, savo vertės supratimą. Protestantiška moralė 
nereikalauja nusižeminimo, savigraužos. Priešingai, visiems 
aišku, kad ką nors pasiekti gali tik triūsdamas, taupiai 
gyvendamas, viską laiku atlikdamas. Ištižimu, verkšlenimu, 
ašaromis - nieko nepeši. Būk taupus! Reikalauk iš kitų ir iš 
savęs, niekam jokių nuolaidų! Nenorėk svetimo turto, bet ir 
savo neužleisk! Nepavydėk, jeigu kitam dar geriau sekasi!

Tokia buitinė, supaprastinta “gyvenimo filosofija” buvo 
atspindys bendrosios reformuotos bažnyčios filosofijos, ku
rią kaip visumą, ko gero, tiksliausiai išreiškė du protestantiz
mo dvasios kultūros genijai: muzikas Sebastianas Bachas ir 
filosofas Imanuelis Kantas. S. Bacho muzikoje girdime subti
liai išreikštą dvasios taurumą, ramybę, harmoniją, susikaupi
mą, o kartu ir stebėtiną sudvasinto pasaulio paparastumą ir 
aiškumą. I. Kanto etinis mokymas pirmiausia nusakytas 
žinomuoju kategoriniu imperatyvu, vėlgi aiškiai materiali
zuoja dorovingo elgesio išraiškos formas: kiekvienas privalo 
elgtis taip, kad jo susidarytoji individualioji elgesio taisyklė 
galėtų tikti visiems: jeigu tu rengiesi pameluoti, pamąstyk, 
kas ištiktų visuomenę, kur visi meluotų; jeigu nori ką nors 
pasisavinti, pagalvok, kas būtų, jeigu visi taip elgtųsi. Šias 

esmines protestantiškos moralės nuostatas toliau gilino filo
sofai danas S. Kierkegoras, vokietis K. Jaspersas, Amerikos 
negrų politikos veikėjas Martynas Liuteris Kingas ir kiti. O juk 
jų draugijoje neprastai atrodo ir mažlietuvis, Klaipėdos kraš
to sūnus Vydūnas, propagavęs žmogaus dvasios tobulėjimą 
mokslo, meno, visuomenės veiklos formomis. Jo filosofiniai, 
publicistiniai darbai, skelbę tautų lygiateisiškumo, tautų 
bendradarbiavimo idėjas, ir šiandien išlieka reikšmingi, pa
mokantys.
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Antrasis pasaulinis karas, pokario trėmimai, 1958-1960 
bei vėlesnių metų emigracija j Vakarų Vokietiją labai išretino 
senųjų Klaipėdos krašto gyventojų lietuvininkų gretas. Iš 
daugiau kaip 140 000 čia gyvenusių iki karo šiuo metu jų 
buvusiame krašte ir likusioje Lietuvos Respublikos dalyje 
apytikriai beliko 7-8 tūkstančiai. Ar tiek pakanka, kad savita 
gyventojų grupė neišnyktų? Kas žino, gal tai paskutinieji 
autochtonų liudytojai...

Petras
Jakštas

TILŽĖS KATALIKŲ
IR LIETUVIŲ EVANGELIKŲ
BAŽNYČIOS

KATALIKŲ BAŽNYČIA

1925 m. Velykų pirmą dieną vyskupas Polencas (Potenz), 
kaip Martyno Liuterio pasekėjas, Karaliaučiaus katedroje 
pasakė pamokslą. Paskutinis Kryžiuočių ordino didysis ma
gistras Albrechtas Brandenburgietis vietoj Ordino katališki- 
kos valstybės Prūsijoje įsteigė liuteornišką hercogystę (kuni
gaikštystę). Katalikybę pakeitė Reformacija. 1555 m. Aus- 
burgo sutartimi buvo patvirtintas nuostatas: “Cuius regio, 
eius religio” - kieno valdžia, to ir religija, tikyba. Norom 
nenorom visi Prūsijos gyventojai turėjo tapti evangelikais 
liuteronais, o visos bažnyčios - liuteroniškos. Tik pagal 1666 
m. Olyvos taikos sutartį tarp Lenkijos, Švedijos, Brandenbur
go ir Danijos Brandenburgo-Prūsijos didysis kurfiurstas Frydri
chas Vilhelmas suteikė Prūsijos valdininkams tikybos laisvę.

Žemaičių dvarininkas katalikas Drangauskis (Drangowski 

ar Derengowski) įsigijo prie Tilžės Sentainių (Senteineri) 
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dvarą, kurį ėmė vadinti Drangauskine. Dvare įrengė koplyčią. 
1663 m. rugsėjo 27 d. Žemaičių vyskupas Jonas Steponas 
Vydzga davė leidimą koplyčioje laikyti pamaldas ne tik dvaro 
gyventojams, bet ir visiems Tilžės apylinkės bei miesto kata
likams.

1690 m. spalio 1 d. Tilžės domenų vadyba rado, kad 
Drangauskinės koplyčia jau ėmė griūti ir pamaldoms laikyti 
nebetinka. Kurfiurstas Frydrichas Brandenburgietis leido 
Žemaičių vyskupo atstovui kaunauninkui Stanislovui Semaš

kai perimti Drangauskinės sodybą su žeme ir daržu kaip 
paliekamą nuosavybę ir savo lėšomis pastatyti bažnyčią, 
kleboniją bei bažnyčios tarnams namą. Rūpintis sielovada 
visų katalikų, pasklidusių Žemaitijos pasienyje tarp Tilžės ir 
Klaipėdos. Kanauninkas Semaška ne tik pastatydino bažny
čią, bet dar jai išlaikyti 1699 m. liepos 14 d. aktu, sutinkant 
Ermlando (Varmijos) vyskupui (Prūsijos katalikai tuomet 
buvo Varmijos-Lenkijos karaliaus leno - vyskupo jurisdikcijo
je) Andriui Zaluskiui, paaukojo savo dvarus, buvusius Žemai

tijos pasienyje. Iš viso apie 200 ūbų (ūbas, priklausomai nuo 
žemės, prilygo 15-30 ha) žemės. 1700 m. rugsėjo 2 d. 
Ermlando vyksupo įgalioti kaunauninkas von Guustadtas ir 
Rėsselio, arba Rėšliaus (Rossel), dekanas Chrizostomas Ro- 
galis Drangauskinės bažnyčią ir parapiją perdavė vienuo
liams jėzuitams, 1701 m. spalio 3 d. naują bažnyčią konsek
ravo vyskupas Zaluskis. Tačiau bažnyčia neilgai buvo patva
ri. Be to, katalikų gausėjo. Reikėjo erdvesnės bažnyčios. 
Patogiau ją buvo statyti Tilžės mieste, ir parapija rūpinosi 
gauti karaliaus leidimą statyti naujai bažnyčiai.

1739 m. Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas I, vykda
mas iš Klaipėdos į Gumbinę, aplankė Drangauskinę: davė 
leidimą bažnyčiai statyti ir paaukojo 1000 talerių bažnyčios 
statybai pradėti. Tilžės Karališkajai karo ir domenų vadybai 
buvo įsakyta, susitarus su Tilžės miesto magistratu, surasti 
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bažnyčios statybai tinkamą žemės sklypą. 1739 m. gruodžio 
4 d. Ermlando vyskupas Zembekas (Sembeck) pavedė Kara
liaučiaus katalikų parapijos klebonui ir dekanui kunigui 
Petkevičiui (Petkewitz) dalyvauti padedant Tilžės katalikų 
bažnyčios kertinį akmenį. Tačiau 1740 m. gegužės 31 d. 
Frydrichas Vilhelmas I mirė, ir Prūsijos vyriausybė uždraudė 
statyti Tilžės bažnyčią.

Naujasis karalius Frydrichas II draudimą panaikino ir 
1740 m. liepos 20 d. leido toliau statyti bažnyčią. 1741 m. 
karaliui buvo įteiktas bažnyčios planas patvirtinti. 1742 m. 
sausio 13 d. parapijos atstovai nuvyko į Berlyną, bet ten 
karaliaus nerado, nes jis buvo išvykęs į kariuomenės stovyklą. 
1742 m. vasario 4 d. karalių surado Olmintze. Kadangi po 
ranka nebuvo rašalo, tai karalius leidimą pasirašė pieštuku. 
Kai vienas ten buvusių ministrų pastebėjo, kad plane numa
tyta bažnyčią su trimis bokštais, o Karaliaučiaus katalikų 
bažnyčia tik su vienu bokštu, karalius atsakė: “Jie gali statyti 
bažnyčią net ir su dvidešimt bokštų”. 1742 m. birželio 27 d. 
kunigas Petkevičius pašventino bažnyčios kertinį pamatų 
akmenį.

Ir vėl iškilo kliūtis. Tilžės burggrafas Falkas prikibo, kad 
prie leidimo pridėti nepriimtini sielovados nuostatai, ir leidi
mas negalioja. Paskui prasidėjo Septynerių metų (1757- 
1763) karas. Kraštą okupavo rusų kariuomenė. Parapija 
neteko kaunauninko Semaškos paliktų dvarų ir pristigo lėšų. 
Bažnyčios statyba sustojo visam šimtmečiui.

1773 m. buvo panaikintas Jėzuitų ordinas. Paskutinis 
jėzuitas tėvas Willichas buvo paskirtas eiliniu klebonu. Buvu
sius kun. Semaškos dvarus valdė Lietuvos edukacinė komisi
ja. Po dešimtmečio derybų iš Vilniaus generalinės kasos 
Drangauskinės parapija ėmė gauti kasmet po 4950 lenkiškų 
guldenų, arba 825 prūsiškus talerius. Kai Lietuvą 1795 m. 
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prijungė prie Rusijos, nepaisant visų protestų ir derybų, 
parapija nieko nebegaudavo.

Iš senesnių laikų bažnyčioje buvo išlikę: labai vykusi 
Rubenso paveikslo “Kristaus nuėmimas nuo kryžiaus” kopija, 
Drangauskių aliejiniai portretai, kai kurie medžio drožiniai ir 
biblioteka. Parapija sunkiai vertėsi ir nuolat skųsdavosi lėšų 
stoka. Pagaliau Prūsijos valdžia ėmė mokėti kasmet po 750 
markių pašalpos.

Tik valdant Frydrichui Vilhelmui IV Tilžės katalikų para
pija vėl galėjo pradėti bažnyčios statybą. 1843 m. po dviejų 
tiesioginių prašymų gavo karaliaus leidimą tęsti bažnyčios 
statybą. Tačiau kas pirma buvo padaryta, nebetiko. Viską 
reikėjo pradėti iš naujo. 1849 m. dėl lėšų stokos statyba stojo. 
Vis dėlto 1851 m. ji buvo baigta, spalio 5 d. Ermlando 
vyskupas Grosmanas ją pašventino. Bažnyčios bokšto projek
tą padarė statybos paterėjas Kapickis (Kapitzki), ir jį pastaty
dino tik 1882 m. Kleboniją pastatė Tilžės Fabriko gatvėje 
(.Fabrikstrasse) daugiausia iš nugriautos Drangauskinės baž
nyčios plytų. Drangauskinėje liko tik katalikų kapinės, kurio
se buvo klebono Schmidto ir prancūzo, 1870 m. karo belais
vio, kapai. Klebonijos sodybą ir žemę pardavė.

Jėzuitai buvo įsteigę pradinę katalikų mokyklą privačia
me miestelėno Hinco (Hinz) name. Mokytojavo studentas. 
Metinis mokestis už mokinį būdavo 12 guldenų. Evangeli
kams ši mokykla nepatiko. Pagal Įsruties evagelikų supe
rintendento skundą 1749 m. birželio 26 d. Karališkosios 
Prūsijos Lietuvos Gumbinės vadybos potvarkiu mokykla bu
vo uždaryta. Bet spalio 6 d. karalius Frydrichas II įsakė leisti 
ją vėl atidaryti. Valdžiai įvairių priekabių ieškant, pagaliau 
1825 m. mokykla perorganizuota į mišrią: joje mokėsi ne tik 
katalikai, bet ir evangelikai. Tačiau klebono Tydingo (Thie- 
ding) ir Ermlando vyskupo kunigaikščio Hohencolerno 
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(Hohenzollern) pastangomis 1857 m. vėl buvo atidaryta 
dviejų klasių katalikiška mokykla.

1871-1890 m. Prūsijoje vyko vadinamoji kultūrinė kova 
(Kulturkampf), kuriai vadovao Prūsijos vyriausybės galva 
Otto Bismarkas, pramintas “geležiniu kancleriu”. Jis bandė 
suvalstybinti katalikų bažnyčią, kaip tai buvo padaryta su 
evangelikų bažnyčia. Daugelis katalikų vyskupų ir kunigų 
buvo nušalinti nuo savo pareigų, nubausti piniginėmis baudo
mis arba kalėjimu, nutraukti diplomatiniai santykiai su Ro
mos popiežiumi, uždaryti vienuolynai, panaikintos privačios 
mokyklos ir organizacijos. Pagal 1872 m. kovo mėn. Prūsijos 
landtago (Seimo) priimtą įstatymą Kulto ir švietimo minist
ras Falkas įsakė Tilžės katalikų parapijos mokyklą uždaryti ir 
jos vietoje atidaryti valstybinę miesto pradinę mokyklą.

Katalikų pasyvaus pasipriešinimo remiama spauda ir viešoji 
nuomonė kovą laimėjo. 1886 m. katalikų parapija trečią 
kartą atidarė savo mokyklą buvusios katalikų ligoninės name 
Vandens g. (Wasserstrasse) Nr. 19. Prieš pat Pirmąjį pasaulinį 
karą ją perkėlė į miesto mokyklos pastatą Fabriko g. Nr. 22. 
Čia ji veikė, rodos, iki 1945 m. 1918 m. pradžioje ją lankė 90 
mokinių. Mokytojai buvo vargonininkas Proišofas (Preuschoff) 
ir mokytoja Klara Kruger. Tilžės užmiesčio katalikų vaikams jų 
lankomose Tilžės ir Spitrės (Spitter) priemiesčio mokyklose 
buvo dėstomas tikybos mokslas (Stationsunterricht).

Per kultūrinę kovą, kai katalikams buvo nutrauktos pašal
pos ir varžoma jų veikla, dvasininkai vertėsi sunkiai, labdara 
susilpnėjo. Vėliau padėtis pagerėjo. Parapija buvo didelė. 
1905 m. statistikos duomenimis, Tilžės mieste katalikų buvo 
1052 ir apskrityje 1410. Didžiojo karo (1914-1918) metais 
parapijiečių pagausėjo. Atsirado mišrių šeimų, karo ir civilių 
lenkų, bet daugiausia lietuvių. Parapijai priklausė ne tik 
Tilžės miestas ir didesnė apskrities dalis, bet ir Ragainės, 
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys. Taigi katalikai buvo 
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išsisklaidę dideliame plote, sielovados darbas buvo gana 
sunkus, reikalaująs didelio kunigų atsidavimo, rūpestingu
mo ir darbštumo.

Katalikų parapijos kapinės buvo vakariniame miesto pak
raštyje, Stulbeikio g. (Stoibeckerstrasse') Nr. 27. Jose buvo 
palaidotas mažažemis ūkininkas Jonas Buka (Jochanas Bu
ka), nukautas Didžiojo karo pradžioje, kai rusų kariuomenė 
puolė Spitrę. Be keturių rusų kareivių, žuvusių Tilžėje, čia 
buvo ir rotmistras Vladimiras Krasnovas (Vladimir Krast- 
now). Jis buvo 52-ojo Dono kazokų pulko eskadrono vadas, 
žuvo patrulių kautynėse prie Britanijos (Britanieri) kaimo 
(Pakalnės apskrityje). Ant jo kapo buvo pastatytas marmuri
nis paminklas su rusišku įrašu. Rusų kariuomenės įgula 
pastatė ir bendrą paminklą su rusišku įrašu žuvusiems šioje 
apylinkėje savo kariams atminti. Vokiečių ir rusų kariams 
laidoti buvo įrengtos atskiros kapinės. Kasmet Vėlinių dieną 
jose vykdavo gedulingos pamaldos. Daugelis parapijiečių 
pažino žuvusius karius.

Be minėto jėzuito Willicho, Tilžės klebonai buvo: Cibalis 
(Zyball), Tydigas (Thiedig), Šmitas (Schmitdt), Cabermanas 

(Zabermann), Gerigas, Kluthas, Januskowskis, Wronka.
Iš šių klebonų pravartu nors trumpai paminėti kun. Caber- 

maną ir kun. Wronką. Pirmasis buvo tikras vokietis, o antrasis 
- suvokietėjęs mozūras ar serbas. Gyvendami Didžiosios 
Lietuvos pasienyje ir santykiaudami su savo parapijiečiais 
lietuviais, jie gerai numanė Rusijos valdžioje esančių lietuvių 
padėtį ir kiek galėdami jiems padėdavo. Kun. Johanas Caber
manas (vokiečiai jo pavardę tardavo Cabermann, o lietuvių 
literatūroje jis - Zabermanas) padėjo Žemaičių vyskupui M. 

Valančiui Mažojoje Lietuvoje leisti ir platinti lietuviškas 
knygas. Jis savo vardu išleido, kaip spėjama, M. Valančiaus 
parašytas knygas:
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1. Wargai Bazniczos Katalikų Lietuwoj ir Zemaijcziusi su 
pawelijimu Wirausibiu par Kunigą Jona Zabermann. Tilžėj, 
1869. Drukawotos ir perkamos pas Albregs ir Comp.

2. Apie atpuskus Jubileizkus, arba Belensza su pawelijimu 
Wierausibiu par Kunigą Jona Zabermann. Im Selbstverläge 
der Varfassers (paties autoriaus leidykloje). Tilžėj, 1869. 
Spaustuweje Albregs ir Comp.

З. Таур turite melstis, arba Senas ir naujas Auksą Altorius. 
Katalikiszma maldų kniga, kuroj wisokios maldos ir giesmes 
atsiranda. Nug Dziakono J. A. Zabermann panveizėta ir antra 
karta isszpausta (Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. Nun- 
desgesetz vom 11 Juni 1870) - Perspausdinimas teismo 
baudžiamas. 1870 m. birželio 11 d. imperinis įstatymas 
Tilžėj, 1873, pas Reilenderi ir Sunu.

4. Kalendorius, arba Metskajtlius Ukiszkasis nuog užgimi
mą Wieszpaties 1889 365 dienas turenzzio. Raszitas per 
Kunigą Z. Wilno. Nakladen i drukiem J. Zawadzki. 1889. Iš 
tikrųjų šis kalendorius buvo išspausdintas Tilžėje, V. Maude
rodes spaustuvėje iš dalies kun. Cabermano lėšomis.

Per šnipus ir skundikus rusų valdžia greitai sužinojo, kad 
nelegalios spaudos rėmėjas yra vyskupas M. Valančius. Ra
seinių apskrities karo viršininkas, rinkdamas apie jį žinias, iš 
Batakių dekano E. Montvilos išgirdo, kad Tilžės katalikų 
klebonas kun. J. Cabermanas yra svarbiausias M. Valančiaus 
pagalbininkas. Sujudo ne tik rusų policija ir žandarai Lietu
voje, Vilniaus generalgubernatorius ir gubernatoriai, bet ir 
Rusijos imperijos vidaus ir užsienio ministerijos.

1869 m. balandžio 3 d. Rusijos pasiuntinys Berlyne d’Oub- 
rilis įteikė notą Prūsijos kancleriui O. Bismarkui, prašydamas 
uždrausti lietuvių spaudą gabenti j Rusijos imperiją, o jos 
leidėją kunigą Cabermaną patraukti baudžiamojon atsako
mybėn. Prasidėjo susirašinėjimas tarp Prūsijos ir Rusijos 
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vyriausybių. Prašyta, jog Prūsijos vyriausybė įsakytų Ermlan
do vyskupui uždrausti kun. Cabermanui verstis knygų leidy
ba. Tačiau Prūsijos valdžia rusų prašymų ir reikalavimų 
nepatenkino. Pagaliau 1873 m. birželio 30 d. Vokietijos 
pasiuntinys Peterburge Rusijos užsienio reikalų ministerijai 
pranešė, kad jau kelinti metai kun. Cabermanas esąs griežtai 
administracijos prižiūrimas. Norint kitokių priemonių imtis, 
reikią smulkesnių ir tikslesnių kaltės įrodymų. Vidaus reikalų 
ministras, pranešdamas apie tai Vilniaus generalgubernato
riui A. Potapovui, pažymėjo, kad tęsti diplomatinį susirašinė
jimą tuo reikalu esą beprasmiška. Potapovas dar mėgino 
ieškoti įkalčių, pateikė 10 lietuviškų brošiūrų, bet susidoroti 
su kun. J. Cabermanu nepajėgė.

Kun. Johanesas Wronka klebonavo jau tuo metu, kai rusų 
valdžia nuo 1904 m. nedraudė lietuvių spaudos. Jis parašė 
vokiečių kalba naudingą Lietuvai knygą “Kurland und Li
tauen. Ostpreussens Nachbarn. Von Johannes Wronka. Frei
burg im Breisgau, 1917. Herdersche Verlagshandlung”. Šioje 

knygoje skirta: Latvijai - 62 psl. ir Lietuvai -114 psi. 1916 m. 
lapkričio mėn. rašytoje knygos pratarmėje autorius, be kitko, 
teigė: “Nors aš pagal kilmę nesu lietuvis, bet manau, kad 
turėjau gerą progą pažinti lietuvių tautos esmę”, o toliau 
pridūrė - “nes manau, kad šiuo darbu padarysiu paslaugą 
mūsų Tėvynei ir savo Bažnyčiai, taip pat ir žmonėms anapus 
sienos”. Ir iš tikrųjų jis sąžiningai aprašė lietuvių tautos 
praeitį, jos likimą bei smukimą ir pastarųjų laikų Lietuvos 
padėtį. Tuo jis padėjo Vakarų tautoms susipažinti su Lietuva, 
kovojančia dėl nepriklausomybės.

M. Valančius “Žemaičių vyskupystės” I d. § 108 rašė, kad 
rusų kariuomenei įsibrovus į Žemaitiją, Žemaičių vyskupas 

Aleksandras Horainas (vyskupu buvo 1715-1735) ir jo sūnė
nas, pavyskupis, tituliarinis Herenėjos vyskupas, taip pat 
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Aleksandras Horainas pasitraukė į Prūsiją. Dėdė įsikūrė 
Šilgaliuose, o sūnėnas Tilžėje ir iš čia jis faktiškai valdė 
vyskupiją. Vyskupas A. Horainas 1735 m. mirė Tilžėje ištiktas 
paralyžiaus.

Po Antrojo pasaulinio karo Tilžės katalikų parapija, kaip 
ir visų kitų tikybų bendruomenės, išnyko. Bažnyčios bokšto, 
kuris, pasak Cveko, buvęs gotiškos statybos ir miesto papuo
šalas, ir žymių nebeliko.

Minėtina buvusi Tilžės parapijos filija - Ropkojai (Robko- 
jen), kaimas, pirma priklausęs Įsruties, paskui Tilžės, paga
liau Pagėgių apskričių, Baubliškės valsčiui, o dabar priklau
sąs Šilutės rajono Natkiškių apylinkei, 4 km nuo Natkiškių.

1863-1864 m. sukilimo dalyvis kun. Antanas Brundza po 
sukilimo nuslopinimo pabėgo į Prūsiją ir atsidūrė Tilžėje. 
Pakeitė pavardę į Bundžio ir kun. J. Cabermano globojamas, 
įsikūrė Ropkojų kaime, vos 1,5 km nuo sienos su Didžiąja 
Lietuva. 1867 m. čia buvo pastatydinta kelbonija, o 1869 m. 
bažnyčia. Žemaitijoje nupirko seną medinę bažnyčią, išardė, 
pervežė per sieną ir be valdžios leidimo ją skubiai pastatė. 
Tilžės apskrities valdyba susitaikė su įvykusiu faktu ir bylos 
nekėlė. Ropkojuose prisiglaudęs sukilimo dalyvis Karolis 
Rimkevičius nutapė bažnyčios paveikslų ir padirbo altorius. 
1869 m. buvo pašventinta šv. Jono krikštytojo bažnyčia, kuri 
ir dabar tebestovi. Tais pačiais metais prie bažnyčios atidarė 
privačią katalikų mokyklą.

Ropkojai buvo ne tik katalikų filijos, bet trumpą laiką ir 
svarbus draudžiamos lietuvių spaudos platinimo centras. 
Nuolatiniai gyventojai buvo evangelikai, o katalikai ateiviai 
iš Lietuvos - žemės ūkio darbininkai, amatininkai arba besis- 
lapstą nuo rusų valdžios persekiojimų. Tačiau šventadieniais 
į Ropkjus ateidavo iš anapus daug žmonių pasiklausyti kun. 
A. Brundzos pamokslų. Čia jie galėdavo įsigyti pigiai arba 

nemokamai lietuviškų spaudinių sau arba savo pažįstamiems, 
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kaimynams. Nors turėdavo grįžti per Sartininkų užkardą, ten 
smulkios kratos nedarydavo. Pats kunigas A. Brundza rizi
kuodavo per sieną atvežti lietuviškų leidinių pažįstamiems 
pasienio kunigams, o kartais jo vežėjas vežimu su dvigubu 
lentų dugnu nuveždavo nemažus leidinių kiekius į Sartinin
kus, iš kur jie patekdavo net į tolimas Lietuvos vietas. Į 
Ropkojus spaudą atsiųsdavo kun. J. Cabermanas.

Rusų policijai nesunku buvo išaiškinti, kas yra Ropkojų 
kunigas. Į Prūsijos pasienį iš Peterhofo (prie Leningrado) 
atvyko žandarų korpuso kapitonas Pikaris su dideliais įgalio
jimais. Jis tuojau surado gerą talkininką - Tauragės policijos 
nuovados viršininką, pavarde Bekas, vokiečių kilmės (Beck), 
kuris palaikė artimus ryšius su Tilžės policija. Šiuo atveju 

susitarti nereikėjo diplomatinio susirašinėjimo. Užteko susi
tarti su Tilžės apskrities viršininku ir pasienio apsaugos 
komisaru Heinrichu Šlenteriu (Schlenthef), Baubliškės (vok. 

Baubeln, dabar Būbliškė) dvaro savininku. Jis su policija 
padarė kratą Ropkojų klebonijoje, suėmė kun. A. Brundzą, 
varpininką, kalvį Simoną Kulakauską ir klebono vežėją Simo
ną Peteraitj. 1870 m. rugpjūčio 5 d. Tilžėje perdavė juos 
Tauragės policijai.

Kun. Cabermanas įteikė Prūsijos landtagui skundą, kuria
me įrodinėjo, kad Tilžės apksrities viršininkas neteisingai 
pasielgė, ir prašė kun. A. Brundzą, S. Kulakauską ir S. 
Peteraitį leisti stoti į teismą. 1871 m. sausio 20 d. landtago 
skundų komisija svarstė kun. J. Cabermano prašymą ir balsų 
dauguma nutarė jį palaikyti. Kadangi tuo metu Prūsija karia
vo su Prancūzija, tai Prūsijos vyriausybė, nenorėdama erzinti 
rusų, jokių žygių nedarė. Tačiau Prūsijos pareigūnai buvo 
atsargesni ir nebe tokie paslaugūs Rusijos policijai, nes 
Prūsijos vyriausybė turėjo skaitytis su landtago nutarimais ir 
įstatymais.
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Carinė rusų valdžia nemėgdavo teismų, nes kai kada teisėjai 
vadovaudavosi įstatymais ir neklausydavo pareigūnų nurody
mų, o mieliau susidorodavo administracine tvarka. Ir sakytu 
atveju pagal Vilniaus generalgubernatoriaus A. Potapovo įsaky
mą Brundza buvo ištremtas į Archangelsko guberniją, o jo 
pagalbininkai nubausti švelnesne bausme savo krašte.

Po kun. A.Brundzos Ropkojuose buvo kunigai Erdmanas, 
Marguardtas, Anhutas, Skowronskis, Nadolny, Šachtas (Scha
cht). Kai 1914 m. šį kraštą užėmė rusų kariuomenė, kun. 
Fransas Šachtas su dauguma savo parapijiečių buvo išvežtas 

j Rusiją, atsidūrė Voroneže ir mokytojavo Voronežo lietuvių 
gimnazijoje. Pasibaigus karui, 1918 m. su Švedijos konsula

tu, vokiečių karo belaisviais ir tremtiniais jis grįžo į savo 
kraštą ir parapiją. Po kurio laiko jį paskyrė Šilutės parapijos 
klebonu, o į Ropkojus buvo paskirtas kun. Richardas Riševs- 
kis (Rischewski).

1920 m. atskyrus Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos, buvo 
įsteigta Klaipėdos prelatūra, kurios prelatas buvo Telšių 
vyskupas. Ropkojų filija buvo atskirta nuo Ermlando vysku
pijos bei Tilžės parapijos ir tapo savarankiška parapija. Kun. 
R.Riševskis neoptavo Vokietijos pilietybės ir pasiliko čia 
klebonauti. Klebonavo, rodos, iki 1944 m.

Po Antrojo pasaulinio karo klebonu buvo paskirtas lietu
vis. Šiuo metu, sumažėjus Lietuvoje kunigų, Ropkojų parapi
ja liko be kunigo. Ją aptarnauja Sartininkų klebonas, kun. 
Petras Venckus (g. 1908 m.), bet nežinia, kiek dar jis pajėgs 
aptarnauti dvi parapijas.

Iki 1990 m. Ropkojai buvo Natkiškių tarybinio ūkio sky
riaus gyvenvietė. Joje yra gyvenamasis namas, pastatytas 
1870 m. ir įrašytas į vietinės reikšmės paminklų sąrašą. 
Bažnyčia į tą sąrašą neįrašyta. Tačiau iš tikrųjų ir ji yra 
paminklas, primenąs tragišką mūsų tautos 40-ties metų kovą 
dėl lietuviškos spaudos.
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LIETUVIŲ EVANGELIKŲ BAŽNYČIA

1552 m. Tilžė gavo miesto teises, o 1553 m. įrengta 
pirmoji lietuvių bažnyčia. Kryžiuočių ordino laikais pastatyta 
bažnyčia buvo vadinama Miesto, arba Vokiečių, bažnyčia. 
Stinga žinių, kokia buvo Lietuvių bažnyčia. Žinoma tik, kad 

po 200 metų, t.y. 1753 m., ji pradėjo griūti. Tačiau naują 
bažnyčią pastatė tik Septynmečio karo metu, kai kraštą buvo 
užėmusi rusų kariuomenė. Ją statė 1757-1760 m. Leidimą 
bažnyčiai statyti davė Rusijos imperatorė Elžbieta (Jelizave- 
ta). Ji paaukojo bažnyčios statybos reikalams 1383 talerius iš 
asmeninės kasos. Matyt, ji buvo palanki lietuviams ir žinojo, 
kad jos motina imperatorė Kotryna I (Jekaterinai) buvo tikra 
lietuvė Morta Skauronskaitė, gimusi 1684 m. balandžio 5 d. 
Žagarės valsčiuje, lietuvio valstiečio Samuelio Skauronskio 

duktė (nėra tikra, ar jis buvo lietuvis - Red.).
Ne tik liaudies pasakose vargdienės našlaitės tampa gra

fienėmis, kunigaikštienėmis ar karalienėmis, bet taip esti ir 
tikrovėje. Morta buvo našlaitė. Tarnavo Latvijoje pas evange
likų kunigą vokietį Ernstą Gliuką (Glück). Jo šeima buvo 
bevaikė ir jis Mortą įdukrino. Kai rusų kariuomenė per 
Šiaurės karą (1700-1721) okupavo Latviją, kariuomenės 

vadas generolas Aleksandras Menšikovas apsistojo kleboni
joje. Patiko jam Morta, ir jis ją išsivežė į Petrapilį. Caras Petras 
I, atėjęs pas Menšikovą, pamatė jo įnamę, susižavėjo ja ir 
pasiėmė į rūmus. Caras savo žmoną Jevdokiją Lopuchiną 
uždarė moterų vienuolyne, ir 1703 m. faktiškai žmona tapo 
Morta. 1712 m. ją pakrikštijo pagal stačiatikių apeigas, davė 
Kotrynos (Jekaterinos) Aleksejevnos vardą ir sutuokė su 
Petru I, o 1724 m. vainikavo imperatorienės vainiku. Ji 
pagimdė aštuonetą vaikų, bet iš jų išaugo tik dvi dukterys - 
Ona ir Elžbieta. Kiti mirė dar kūdikystėje.
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1725 m. sausio 28 d. mirė Petras I, nepaskyręs sosto 
įpėdinio. Gvardijos pulkai, vadovaujami Menšikovo, Rusijos 
imperatore paskelbė Kotryną. Faktiškai imperiją valdė Men- 
šikovas, arklininko sūnus, tapęs generalisimu ir Petro I arti
miausiu patikėtiniu. Kotryna I neilgai sėdėjo imperatorių 
soste. 1727 m. gegužės 5 d. ji mirė, sosto įpėdiniu prieš kelias 
dienas paskyrusi Petrą II, Petro I vaikaitį. Jos duktė Elžbieta 
į sostą įžengė tik 1741 m. lapkričio 25 d. per rūmų perversmą, 
kai sosto įpėdinis nepilnametis Jonas (Ivanas) VI buvo įkalin
tas tvirtovės kalėjime. Ji mirė 1761 m. gruodžio 25 d.

Lietuvių bažnyčia buvo bizantiško stiliaus: apvalaina ir iš 
oro panaši į rusišką cerkvę. Ji išliko tokia iki 1944 m. rudens, 
kol ją apgriovė aviacijos bombos (nugriauta vėliau). Tiesiant 
gatvę, ta vieta, kur stovėjo bažnyčia, atsidūrė gatvės viduryje 
ir tebėra jos žymės.

Nors Tilžėje buvo Miesto, arba Vokiečių, bažnyčia, bet, 
įsigalėjus Reformacijai, lietuviams pastatydino atskirą baž
nyčią. Joje iki 1877 m. būdavo tik lietuviškos pamaldos. Kai 
1871 m. buvo sukurta Vokietijos imperija ir jos vyriausybei 
vadovavo griežtas vokietininkas O.Bismarkas, tada valdžia 
pasiryžo lietuvius, kaip ir kitas tautines mažumas, suvokie
tinti. Lietuvių kalbą pamažu ėmė stumti ir iš bažnyčios. 1877 
m. lietuvių bažnyčioje buvo įvestos ir vokiškos pamaldos, 
paskirtas antras kunigas. Bet pagal seną tradiciją vis dar ją 
vadindavo Lietuvių bažnyčia, o lietuvių kalba joje išsilaikė iki 
bažnyčios sugriovimo 1944 m.

Nors Tilžėje buvo Lietuvių bažnyčia, bet joje nebuvo 
lietuvių kunigų. Paprastai lietuvių kunigus skirdavo į perdėm 
vokiškas parapijas, kad jie patys suvokietėtų. Vokiečiai, gimę 
Mažojoje Lietuvoje, neblogai mokėdavo lietuviškai, o vokie
čiai iš kitur ir lenkai mozūrai, kurie norėdavo gauti kunigų 
vietas lietuviškoje parapijoje, galėdavo pramokti lietuvių 
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kalbos Karaliaučiaus ir Halės universitetų lietuvių kalbos 
seminaruose.

Lietuvių bažnyčios kunigai:
1. Johanas Karbas (Carbo), kilęs iš Klaipėdos. Klebonavo 

1553-1576 m. Čia mirė.

2. Zakarijus Blotnas (Blothno) vyresnysis -1576-1602 m. 
Vienas J.Bretkūno Postilės redaktorių.

3. Ambrosius Hartwichas - 1602-1614 m.
4. Zakarijus Blotnas jaunesnysis -1614-1629 m. Dalyvavo 

komisijoje,kuri tikrino J.Bretkūno išverstą ir J.Rėzos perre
daguotą leidinį “Psalteras Dovido wokischkai ir lietuwisch- 
kai. Metosu Christaus 1625”.

5. Gregorius Pretorijus (Praetorius) -1629-1637 m. Prieš 
tai buvo Įsės klebonas.

6. Danielis Kleinas gimė 1609 m. gegužės 30 d. Tilžėje. 
Baigęs Karaliaučiaus universitetą, 1637-1666 m. čia klebo
navo ir mirė. Pirmosios spausdintos lietuvių kalbos gramati
kos autorius, giesmyno ir maldaknygės rengėjas.

7. Michaelis Engelis, pirmasis Piktupėnų klebonas nuo 
1666 m. 1667 m. čia mirė.

8. Michaelis Engelis, pastarojo sūnus,iš tėvo paveldėjęs 
parapiją ir 1707 m. čia miręs. Jis ar tėvas išvertė į lietuvių 
kalbą vokiečių giesmę “Herr lesu Christ war Mensch und 
Gott”, kuri liko rankraščiu “Jesa Christe szmogau Diewe...”

9. Georgas Erhardas Rosochatinas tapo kunigu 1706 m., 
o 1709 m. ča mirė.

10. Johanas Šulcas (Schulz) apie 1684 m. gimė Katinavo- 
je, 1707 m. paskirtas Nybūdžių parapijos klebonu, 1709- 
1710 m. klebonavo Lazdėnuose (Lazdynuose). 1710 m. 
persikėlė į Tilžę ir čia po 4 savaičių mirė maru. Jis pirmasis 
Ezopo pasakėčių vertėjas į lietuvių kalbą. Jo verstos pasakė
čios 1706 m. išspausdintos Karaliaučiuje. Tai buvo pirmoji 
lietuviška pasaulietinio turinio knyga.
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11. Reinholdas Rozenbergas (Rosenberg) -1710-1726 m. 
Vienas 1755 m. išspausdinto Karaliaučiuje Naujojo Testa
mento vertėjų.

12. Hiobas Naroninas nuo 1695 m. buvo Ragainės lietuvių 
klebonas. 1726 m. persikėlė į Tilžę ir 1730 m. čia mirė. Jis, 
kaip ir jo pirmtakas, padėjo versti Naująjį Testamentą.

13. Johanas Christianas Švarcas (Schwarz), kilęs iš Kara
liaučiaus. Į Tilžę paskirtas 1730 m., mirė 1757 m. Joneikiš- 
kiuose. Talkininkavo rengiant D.Ploniaus (Plonus) Mišių 
knygas.

14. Reinholdas Ortlybas (Ortlieb) - 1758-1766 m. Nuo 
1766 m. Gumbinės superintendentas ir klebonas.

15. Wilhelmas Regė (Regge) - Kalniukų klebonas, nuo 
1767 m. Tilžėje. Čia 1791 m. sausio 15 d. mirė. Vertė į lietuvių 

kalbą giesmes ir knygas, bendradarbiavo su K.G.Milkum, jam 
rengiant giesmyną.

16. Johanas Jakobas Prešas (Presz), Kretingalės precento- 
rius, nuo 1784 m. Tilžės kunigas ir W.Reges padėjėjas. Nuo 
1800 m. rugpjūčio 10 d. klebonas. 1807 m. mirė.

17. Gottfriedas Samuelis Morgenas, gimė 1776 m. sausio 
12 d. Tilžėje. Kurį laiką buvo Lapynų precentorius, 1807 m. 
lapkričio 22 d. paskirtas Tilžės lietuvių parapijos klebonu. 
1820 m. liepos 31 d. čia mirė.

18. Friedrichas Gottliebas Hassensteinas gimė 1786 m. 
balandžio 29 d. Būdviečiuose. Tilžės klebonu paskirtas 1821 
m. balandžio 4 d. Mirė 1830 m. rugpjūčio 3 d. Talkininkavo 
L.Rėzai leidžiant 1824 m. 4-tąjį Biblijos leidimą.

19. Johannas Erhardas Acpodinas (Atzpodin), pirmas 
Kaukėnų precentorius, Tilžės klebonu paskirtas 1831 m. Čia 
1846 m. mirė.

20. Carlas Wilhelmas Otto Glogau 1846 m. paskirtas 
Tilžės klebonu ir Tilžės diecezijos superintendentu. 1875 m. 
čia mirė. Išvertė j lietuvių kalbą M.Liuterio Mažąjį katekizmą, 
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sudarė ir išleido lietuviškoms mokykloms giesmyną. Rinko 
lietuvių tautosaką, bendradarbiavo su G.H.F. Neselmanu ir 
A.Šleicheriu.

21. Waldemaras Hofheincas (Hoffheinz) 1876-1890 m. 
buvo Tilžės klebonas ir superintendentas. Pasitraukęs į poilsį 
gyveno Tilžėje ir čia 1897 m. mirė. Bendradarbiavo leidžiant 
1825 m. K.H. Mertikaičio sudaryto Giesmyno III leidimą. 
Žinomas kaip Rytprūsių kultūros istorikas. Lietuvių literatū

rinės draugijos pirmosios valdybos narys.
22. Otto Julius Šteinas (Stein) klebonavo nuo 1891 m. 

Apie jo įpėdinius stinga duomenų.
Lietuvių bažnyčioje paskyrus kunigo pareigybę, juo 1877 

m. buvo paskirtas Adolfas Kuselis. 1865-1877 m. buvo šios 
bažnyčios precentorius. Kadangi Tilžės lietuvių parapijos 
viena dalis buvo kairiajame, o kita dešiniajame Nemuno 
krante, tai kairysis krantas priklausė pirmajam kunigui, o 
dešinysis - antrajam.

Antrieji kunigai buvo:
1. Adolfas Kuselis - 1877-1891 m.
2. Siegfriedas Dembowskis -1891-1895 m. Po to jis buvo 

paskirtas Tilžės apskrities mokyklų inspektoriumi.
3. Paulis Barthas - 1897-1905 m. Po to perkeltas į Kara

liaučių.
4. Hantas Bartšaitis (Bartschat) -1905-1915 m. Čia mirė.

5. Johannesas Todtenhauptas Tilžėje kunigavo nuo 1915 
m. Apie kitus kunigus stinga žinių.

Turimoje literatūroje žinios apie precentorius labai šykš
čios. Be minėto A.Kuselio, 1832-1864 m. precentorius buvo 
teologijos kandidatas Ernstas Ludwigas Salchowas, matyt, 
suvokietėjęs rusas.

Iš Tilžės lietuvių parapijos buvo sudarytos dvi atskiros 
parapijos: Pakrokių (Pakraken) ir Naujųjų Argininkų (Neu 
Argeninken). Pravartu prisiminti čia minėtas gyvenvietes.
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Pakrokių vietovardis kilęs iš upėvardžio Krakė ar Kroką, o 
upėvardis - iš bendrinio žodžio krakė, kroką, kroke - “žuvis 
karosas”. Gyvenvietė minima 1614 m., kai Bartelis Heiniche- 
nas čia gavo 6 ūbus atliekamos žemės. Nuo 1645 m. šią žemę 
valdė Knypavos (vok. Kneiphoff) miestas, kuris nuo 1724 m. 
sudarė Karaliaučiaus (Kenigsbergj miesto centrą. Burmistras 
Christophas Polkeinas.

Nuo 1739 m. Pakrokių dvarelį valdė leitenantas von 
Piligrimas. Tada buvo Senieji ir Naujieji Pakrokiai, kurie 
sudarė kulminį dvarelį - iš viso 6 aleckinius ūbus ir 29 margus. 
Už tai kasmet valdžiai reikėdavo mokėti: 94 talerius genera
linės nuomos mokesčio, 47 talerius kariuomenės pašarui, 9 
talerius kariuomenės aprūpinimui, 8 talerius činčo mokesčio 
- išviso 158 talerius. 1861 m. balandžio 11d. Pakrokius, kaip 
sutuoktinių Rosenfeldų palikimą, su 115 margų žemės už 
9000 talerų įsigijo kilmingas kulmiškis (kulmėnas) pirklys ir 
rūmininkas Schwenneris. Tais pačiais metais pastatydino 
vėjo malūną. Paskui čia įsikūrė kaimas.

1831 m. Pakrokiuose gyveno 212 žmonių, tarp jų 183 
lietuviai (86,32%). 1905 m. lygiai tiek pat buvo gyventojų, 
tarp jų lietuvių tik 46 (23,5%). Iš to matyti, kaip sparčiai buvo 
vokietinami lietuviai. Kad gyventojams būtų lengviau ir 
patogiau dalyvauti pamaldose, nuo 1850 m. kas mėnesį į 
Pakrokius atvykdavo Tilžės Lietuvių bažnyčios kunigas ir 
laikydavo pamaldas. 1890 m. čia buvo įsteigta atskira para
pija, kurią sudarė: Pakrokių, Naujadvariškių (Naudwargeris- 
cheri), Urbantaičių (Urbanteiteri), Senųjų Jėgeriškių (AltJä- 
gerischkeri), Naujųjų Jėgeriškių (.Neu Jägerischken), Naujųjų 
Vainočių (Neu Waynothen) ir Šančinės (Schanzenkrugj kai
mai. Nuo 1890 m. lapkričio 1 d. klebonu paskirtas Carlas 
Redmeris, pirma kunigavęs Klaipėdoje, o 1905 m. iškeltas į 
Tilžę. 1905-1915 m. klebonavo Konradas Wolffas, paskui 
paskirtas Rusnės klebonu. Nuo 1917 m. klebonavo buvęs
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Indijos misionierius Johanas Tenikaitis (Tennigkeit). Apie 
paskesnius klebonus stinga žinių.

Pirmasis precentorius iki 1892 m. buvo mokytojas Liepa 
(Lepa), kuris daugiausia rūpinosi parapijos įsteigimu. 1892- 
1905 m. buvo Kunas (Kuhn), kurį perkėlė į Šakūnus. 1906- 
1918 m. precentorius buvo mokytojas Lencas (Lenz), paskui 
iškeltas į Enciūnus. Jį pakeitė mokytojas Hoffmannas, kuris 
nuo 1918 metų Sekminių tapo vargonininku. Apie paskes
nius precentorius stinga žinių.

Buvo dveji Argininkai. Vietovardis atsirado iš upėvardžio 
Argą (Arge), Lauknės (Laukne) intako. Neaiški Argos vardo 
kilmė. Galimas dalykas, kad jis kilo iš baltų prokalbės. 
Lietuvių Argą sietina su veiksmažodžiu argoti - mušti, plėšyti, 
draskyti.

Bene pirmą kartą Argininkų seniūnija kartu su Taurutė- 
nais (Taurothenen) minima 1630 m., kai jos gyventojai 
įpareigojami uoliai atlikinėti lažo prievolę ir mokėti mokes
čius. 1639 m. Martinas Milleris pagal Prūsijos kurfiursto 
Georgo Wilhelmo duotą privilegiją pagal Kulmo teisę čia 
gavo 3 tuščius ūbus žemės. Pirma Argininkus valdė Friedri- 
chas Flubachas. Ilgainiui kaimas prasiplėtė ir buvo vadina
mas Naujaisiais Argininkais, tapo parapijos ir valsčiaus cent
ru. Kitus Argininkus vadindavo Argininkais-Graudžiais (Ar- 
geningken-Graudszen). 1663 m. Tilžės burmistras Georgas 
Svarneris (Schwarner) įsigijo 5 ūbus žemės, iš jų 2 ūbai buvo 
Argininkuose, o 3 ūbai Trakuose (Traken). Už Argininkų 
žemę jis turėjo mokėti po 15 markių už ūbą ir už Trakų žemę 
po 10 markių už ūbą. Pastaroji žemė 5 metams buvo atleista 
nuo mokesčių. 1724 m. Argininkų-Graudžių dvarelį gavo 
Johannas Baltrschas, ir 4 metams buvo atleistas nuo karo ir 
domenų mokesčių. Tačiau jam nesisekė ūkininkauti. Todėl 
valdžia dvarelį iš jo atėmė. 1764 m. Albies Stanulis, matyt, 
lietuvis Albinas Stanulis, čia gavo 4 ūbus tuščios žemės, 
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įsipareigojo vieną ūbą išdirbti ir mokėti po 14 talerių činčo 
mokesčio. Jam buvo suteikta žemės paveldėjimo teisė. 1779 
m. kai kuriems kampininkams čia leido įsikurti. Gyventojų 
skaičius padaugėjo. 1785 m. kaime jau buvo 13 sodybų. 1816 
m. Šnekių (Schnecken) girioje kaimas gavo 10 margų atlieka

mos žemės, kulmiškis Gešvenderis (Geschwender) 6 margus 
ir dar 4 kulmiškiai 119 margų žemės, už kurią sumokėjo 57 
talerius ir turėjo kasmet mokėti po 6 talerius nuomos mokesčio.

1895 m. buvo įsteigta Naujųjų Argininkų parapija ir 
pastatyta bažnyčia. Šiai parapijai priklausė: Naujieji Arginin- 

kai, Bartkiai (Bartken), Laukantai (Laukandten), Senieji ir 
Naujieji Lenkoniškiai (Alt und Neu Lenkonischken), Žemait

kiemiai, arba Ąžuolkaimis (Szameitkehmen, oder Eichen
dorf) , Vilkiškiai, arba Bublaukiai (Willkischken, oder Bublau- 
ken), Baumgartai (Baumgardten) ir palivarkas Miškadvaris 
(Waldhof).

Kunigai buvo:
1. 1895-1905 m. Stephanas Rudolfas Reinholdas Neu- 

mannas.
2. 1905-1908 m. Karlas Friedrichas Ewaldas Gerhardtas.
3. 1910 m. Karlas Franzas Trautmannas. Kas buvo jo 

įpėdiniai, nežinia. Parapija buvo maža ir precentoriaus netu
rėjo.

Argininkuose 1905 m. buvo 631 gyventojas, tarp jų 
lietuvių tik 86 (13,6%). Argininkų valsčių sudarė anksčiau 
minėti kaimai. 1905 m. surašymo duomenimis, valsčiuje 
buvo 1226 gyventojai, tarp jų 70 (13,9%) lietuvių, taigi 
kadaise buvusi lietuviška parapija suvokietėjo, o po pastaro
jo karo neliko ne tik lietuvių, bet ir vokiečių. Nebėra ir 
buvusių gyvenviečių. Argininkai-Graudžiai priklausė Ero- 
maičių (Eromeiten) valsčiui. 1905 m. juose buvo 212 gyven
tojų, tarp jų lietuvių 26 (12,3%).
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Janina
Janavičienė

LIETUVININKŲ IR 
ŽEMAIČIŲ RYŠIAI

Jau nuo viduramžių Mažosios Lietuvos gyventojus su 
Žemaitija (ypač pasienio) siejo glaudūs ekonominiai ir pre
kybiniai ryšiai, abiejų pusių gyventojai intensyviai migravo iš 
vienos pasienio pusės j kitą. Gyvai prekiauta (ypač medie
na!). O kur dar Lietuvai svarbūs lietuviškos spaudos gabeni
mo keliai iš Mažosios Lietuvos, tautinės ir kultūrinės sąmonės 
žadinimas?

Pirmiausia verta grįžti į tolimą, kad ir miglotą praeitį. 
Vokiečių riterių puolimai ir lietuvių priešpuoliai nuniokiojo ir 
apnaikino per ilgą laiką dabartinės Mažosios Lietuvos gentis: 
sūduvius, nadruvius, skalvius, kuršius. Dalis gyventojų žuvo 
kovose, kiti, manytina, pasitraukė į Lietuvą. Apytuščiai kraš
tai tarp Nemuno ir Priegliaus ligi Suvalkijos užžėlę tankiais 
neperžengiamais miškais, atsirado dykuma, žinoma Vildnis 
vardu. Tik Melno taikos derybose (1422) buvo nustatyta riba 
tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos, kai Vytautas sutiko 
pasidalyti tą Vildnis su Ordinu. Siena ėjo nuo Vištyčio ežero 
lygiagrečiai su Nemunu į vakarus ligi Klaipėdos.

Ilgą laiką ta siena liko formali. Per ją pabėgę nuo riterių 
žiaurumo lietuviai grįždavo j savo iš seno gyventas žemes.
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1500 m. nemažai jų jau gyveno visoje Mažosios Lietuvos 
teritorijoje iki pat Karaliaučiaus.

Po 1620 m. sieną pradėta saugoti, o vėliau, kai Didžiąją 
Lietuvą užėmė Rusija (nuo 1795 m.), ji (rubežius) skyrė 
abiejų Lietuvų ekonomiką ir kultūrą: lietuvininkai gyveno 
atskirą savo istorijos laikotarpį. Tačiau ir tais laikais ryšiai 
buvo palaikomi. Mažosios Lietuvos kraštas buvo natūralus 
visos lietuviškai baltiškosios teritorijos tęsinys.

1558 m. laiške, rašytame kunigaikščiui Albrechtui, kuni
gas Martynas Mažvydas mini, kad iš Žemaitijos ir iš Lietuvos 

atvyksta bernai, kuriuos samdąs ir jis pats. Tame pačiame 
laiške jis rašo, kad ir lietuvininkai, jau priėmę liuteronų 
tikėjimą, gausiai traukia į atlaidus Žemaitijon, lanko katali
kiškas bažnyčias ir po pamaldų pasaulietiškai nepadoriai ten 
linksminasi. Kitoje vietoje Mažvydas skundžiasi, kad lietuvi
ninkai veža savo vaikus krikštyti j katalikų bažnyčias, esan
čias kitoje Nemuno pusėje. Tas žemaičių ir lietuvininkų 
bendravimas gana glaudus turėjo būti, kad prireikė kreiptis 
į kunigaikštį pagalbos.

Ir vėlesniais šimtmečiais į liuteronišką Mažąją Lietuvą 
traukė žemaičiai, ieškodami geresnio gyvenimo. Ne veltui 
1725 m. išleidžiamas karaliaus įsakymas, kad “negalima 
priimti tarp kolonistų žemaičių, lenkų ir gudų, kurie gyvena 
anapus sienos”. Palei sieną su Žemaitija daugely vietų stovėjo 
katalikų bažnyčios. Tai liudijimas, kad ten gyventa daug 
katalikų - žemaičių (Šilutė).

Migracijos būta abipusės. Bene didžiausias lietuvininkų 
kėlimasis į Žemaitijos pusę buvo XIX a. pradžioje. Tą faktą 

mini ir K. Alminauskis žodyno “Germanizmai lietuvių kalbo
je” pratarmėje. Mat panaikinus baudžiavą Rytprūsiuose (ge
rokai anksčiau negu Didžiojoje Lietuvoje) ir įvykdžius žemės 
reformą, lietuvių valstiečių, buvusių baudžiauninkų, padėtis 
žymiai pablogėjo. Susikūrę stambūs junkerių ūkiai supirko jų 
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ūkelius. Sunkus lažinis darbas, rekrūtų prievolė, prūsiškas 
muštras vertė dalį lietuvių valstiečių jau nuo XVIII a. pradžios 
keltis į kitą sienos pusę. Neatsitiktinai Karaliaučiaus valdžia 
1708 m. kreipėsi į karalių Frydrichą I, siūlydama priemones 
lietuvių bėgimui į Lietuvą sustabdyti. Po baudžiavos panaiki
nimo, nebeturėdami žemės sklypelių ir nebegalėdami išsilai
kyti be papildomų pajamų, dalis lietuvių pradėjo traukti į 
Žemaitiją vasaros darbams. Ten jiems už darbą stambiuose 

ūkiuose buvo gerai mokama. Tuos laikus neblogai prisimena 
senieji Paprūsės žemaičiai ir patys lietuvininkai. Jie pasakoja, 
kad dabartinių lietuvininkų protėviai iš už Nemuno traukda
vę į Žemaitiją uždarbiauti su spragilais ir dalgiais ant pečių. 

Daugiausia tai būdavę vyrai nuo Tilžės ir Ragainės. Atvykda
vę jie vasarą į dvi Šilutės rajono Vainuto ir Žemaičių Naumies

čio apylinkes. Antai vainutiškis P. Vaičiulis pasakoja, kad iš 
savo senelio girdėjęs, kaip 5-6 vyrai, atėję iš Prūsijos, spragi
lais iškuldavę visą ūkininko “kūlę”. Dirbdavę gerai, buvę 
tvarkingi. Jiems buvo atlyginama ne pinigais, o grūdais. 
Gyventi anapus Nemuno buvę sunku, todėl ir traukdavę į 
žemaičius uždarbiauti. Daugelis jų pasilikdavo ir įsikurdavo 
ten. Pavyzdys - Žemaičių Naumiesčio lietuvininkai, kurių 

protėviai kėlėsi į patį miestelį ir jo apylinkes, nes čia iš seno 
gyveno evangelikų-liuteronų, veikėjų bažnyčia. Iš pradžių jie 
pigiai nusipirko Pauparių trakuose žemės, pasistatė molinius 
trobesius. Vėliau prasigyveno, pasistatė didesnius ir gražes
nius namus. Kūrėsi jie taip pat Sugintų, Rimženčių, Gardamo 
apylinkėse. Apie lietuvininkų (ir vokiečių!) kūrimąsi tose 
vietose byloja ten išlikusios žemaičiams nebūdingos pavar
dės (Einikys, Beta, Fetingis, Valius, Majus, Burzdžius, Berniu
kas, Ulerkis). Net kaimo pavadinimas Paupariai (iš lotynų 
kalbos pauper “vargšas”) liudija, kad senovėje tai buvęs 
elgetų kaimas.
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Kita priežastis, vertųsi nemaža lietuvininkų keltis j Žemai

tiją, buvo šimtmečiais vykdoma Mažojoje Lietuvoje germani
zacija. Jos pagrindai ten padėti XVIII a. pradžioje. Vėliau, XIX 
a., vyko sistemingas lietuvių germanizavimas per mokyklas, 
kariuomenę, bažnyčią. Nuo 1872 m. lietuvių kalba buvo 
išguita net iš kaimo mokyklų. Todėl daugelis nutautėjo, o kiti 
bėgo anapus sienos.

Yra duomenų, kad gyventojų lietuvių skaičius carinėje 
Lietuvoje pasieny su Prūsija, didėjo, o Mažojoje Lietuvoje 
mažėjo. Galbūt dar todėl, kad savo noru ar prievarta jie buvo 
užrašomi vokiškais vardais ir suvokietintomis pavardėmis, 
taip pat dėl jų migracijos j Lietuvą. Vyko ir atvirkščias 
procesas. Nuo pat viduramžių ligi pat Antrojo pasaulinio karo 
mažažemiai ir bežemiai iš Žemaitijos traukdavo į Rytprūsius 

uždarbiauti, kaip bernai ir mergos. Ne vienas ten pasilikdavo 
vedęs, ypač prijungus Klaipėdos kraštą. Apskritai keldavosi 
žmonės iš vienos pusės j kitą asmeniniais sumetimais: ištekė
davo ar vesdavo lietuvininkaitę ar žemaitę, merginai atsitik
davo nelaimė ir kt.

Be migracijos, tarp Didžiosios ir Mažosios Lietuvos žmo
nių buvo šimtmečiais nusistovėję ekonominiai ir kultūriniai 
santykiai.

Nors siena (rubežius) XIX a. buvo rūpestingai saugoma iš 
rusų pusės, vokiečiai tam vieno metro pločio ir gylio grioviui 
mažai teskyrė sargų (1830-1870). Kadangi sodybos iš abiejų 
pusių buvo prie pat sienos, buvo patogu tą griovį peršokti ir 
greitai ten pasislėpti. Rusų kareiviai, saugoję “rubežių”, už 
sumuštinį su lašiniais ar silkę praleisdavo žmones pereiti 
sieną. Esant blogam orui, naktį per sieną eidavo ir važiuoda
vo abiejų pusių gyventojai, daugiausia pasipelnyti. Kita ka
tegorija žmonių buvo šmugelininkai, vertęsi kontrabanda. Dau
gelis žmonių vykdavo į svečius pas ten nusikėlusius giminaičius.
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Prūsuose buvo mėgstamos medinės klumpės. Dideli jų 
turgūs buvo Priekulėj. Bet Klaipėdos krašto žmonės mieliau 
vykdavo j Kretingą, Gargždus, Veiviržėnus, nes ten jos buvo 
kur kas pigesnės. Pirkdavo žemaičiuose jie medines statines, 
šaukštus, samčius, molinius puodus.

Taip pat važiuodavo jie į Žemaitiją karšti vilnų, spausti 
alyvos iš sėmenų, dirbti odą. Vilnų karšyklų Mažojoje Lietu
voje jau nebebuvo, alyva buvo spaudžiama tik fabrikuose. 
Ūkininkai užsimokėdavo muito mokestį tik vykdami j Žemai
tiją. Už išdirbtas odas, sukarštas vilnas, išspaustą alyvą, kaip 
už grįžtančius produktus, muito mokėti nereikėdavo.

Važiuodavo lietuvininkai į Žemaitiją pirkti medžių žemes
nėmis kainomis. Mediena ištisais šimtmečiais iš Klaipėdos 
buvo vežama į Vokietiją ir į Angliją. Trūko jos taip pat 
pačiame Klaipėdos krašte statyboms. Neretai klaipėdiškiai 
vykdavo į Žemaitijos miškus padirbėti patys. Daugelis jų 

grįždavo su rąstais per muitines, kiti - tiesiai per sieną.
XX a. pradžioje ypač klestėjo kontrabanda arkliais. Arklia

vagiai Žemaitijoje dieną slapstydavosi miškuose ar pas ūki
ninkus, naktį atjodavo arklius į “prūsus”. Čia arkliai būdavo 
parduodami. Ir Žemaitijoje, ir Klaipėdos krašte pas nesąži
ningus ūkininkus buvo vogtų arklių laikymo punktai. Šilutės 

rajone, Makių kaime, buvo pagarsėjęs vogtų arklių laikytojas 
S. Mockus. Apylinkės žmonės jo labiausiai nekentė ir niekino.

Prūsuose buvo kitokių vagių, kurie vogdavo audeklus, 
drabužius, kailinius ir nešdavo parduoti į Žemaitijos turgus. 
Prūsuose taip pat buvo vagiami arkliai, kol imta naudoti 
užrakinami geležiniai pančiai.

Per sieną vykdavo ir gerai organizuota kontrabanda. 20- 
ties vyrų grupės nešdavo linus iš Žemaitijos. Jie būdavo 

ginkluoti, todėl sargai vyrų neliesdavo. Didelė kontrabanda 
vykdavo Minijos upe. Ant plaustų būdavo plukdoma rūkyta 
mėsa, linai, sėmenys, druska, cukrus.
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Šiam laikotarpiui priskirtinas 1864-1904 m. lietuviškos 
spaudos draudimas, kai tam darbui pasiaukojusieji, taip pat 
tie patys šmugeliai nešė į Lietuvą Tilžės ir Bitėnų spaustuvėse 
spausdintas lietuviškas knygas, maldaknyges. Bet tai kita 
tema, plačiai aprašyta kituose šaltiniuose.

Vytautas
Šilas

TILŽĖS AKTUI 75 METAI

Ne vien Rusija norėtų amžiams būti Mažosios Lietuvos 
didžiausios dalies - Karaliaučiaus krašto šeimininke. Godžiai 
į jį žvelgia Lenkija. O Vokietija? Kol kas ji sakosi turinti tik 
ekonominių ir turistinių interesų. Patrauklus šis baltiškas 
kampelis ir kitoms šalims. Tiesa, daugeliui Baltijos valstybių 
rūpestį kelia sukauptas rusų militaristinis potencialas. Tik 
niekam nė motais čia nuo amžių gyvenę žmonės ir jų lietuviš
ka šneka. Ar apie tokią savo tėvynės ateitį mąstė tikrieji slavų 
kolonija tapusio krašto šeimininkai - lietuvininkai? Ir ką 
dabar pasakytųjų, bolševikinio genocido išvytų į kitus kraš
tus, palikuonys?

Dėl Prūsijos karalių, o vėliau Vokietijos kaizerių vykdytos 
etnocido politikos XVIII a. pradžioje lietuvininkai, sudarę 
Mažosios Lietuvos gyventojų daugumą, XX a. prieangyje 
paėmus viršų kolonistams vokiečiams ir pagausėjus nutautė- 
jusiam elementui, pasijuto tautine mažuma savo etninėje 
žemėje. Vokiškoji krašto administracija nustojo skaitytis su 
lietuviais. Vilties prošvaistė mažlietuviams nelauktai nušvito 
1918 m.

Didžiojoje Lietuvoje tebešeimininkavo Vokietijos kariuo
menė. Lietuvos Taryba, paskelbusi atstatanti Lietuvos valsty-
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bę, dar vengė aiškiau pasisakyti Mažosios Lietuvos klausimu, 
tik tvirtino, kad Lietuvos valstybė turėtų sujungti visas lietu
vių gyvenamas, t.y. etnines, žemes. Radikalesni buvo Ameri
kos lietuviai. Į Amerikos lietuvių Seimą 1918 m. kovo 13-14 
d. susirinkę, apie 1200 jų delegatų kreipėsi j JAV vyriausybę 
pripažinti nepriklausomą Lietuvą ir kartu pasisakė už Mažo
sios ir Didžiosios Lietuvos sujungimą.

Vokietija jau buvo 1918 m. kovo 3 d. sudariusi su Sovietų 
Rusija Bresto taiką. Išvedusi savo kariuomenę iš Ukrainos, ji 
vasarą pabandė pasiekti persilaužimą Vakarų fronte, tačiau 
nelabai sėkmingai. Spalio pabaigoje 400 km ilgio ruože 
prasidėjo lemtingas Antantės jungtinės kariuomenės puoli
mas prieš Vokietiją ir jos sąjungininkes. Pagaliau iš karo 
pasitraukė Vokietijos sąjungininkė Austrija-Vengrija, buvo 
sumušta Bulgarija, kapituliavo Turkijos armija. Vokietija 
kreipėsi j JAV paliaubų, o 1918 m. lapkričio 9 d. joje kilo 
revoliucija. Vokietijai grėsė visiškas krachas. Lapkričio 11d. 
Prancūzijoje, Kompjeno miške, Antantė su Vokietija pasirašė 
Kompjeno paliaubas. Vokietija prisipažino nugalėta ir sutiko 
su padiktuotomis sąlygomis: nutraukti karo veiksmus, išvesti 
savo kariuomenę ne tik iš šio karo metu okupuotų teritorijų. 
Tai buvo Versalio taikos sutarties (1919 m.) rengimo pradžia.

Taikos deryboms artėjant, JAV prezidentas T.W.Wilsonas 
1918 m. rudenį įteikė Amerikos lietuvių Tautos tarybos 
pirmininkui raštą, pažadantį sujungti nepriklausomoje Lie
tuvos valstybėje visas etnines Didžiosios ir Mažosios Lietuvos 
žemes iki Karaliaučiaus ir garantuoti Lietuvai išėjimą į jūrą 
per Klaipėdos uostą. Minėtąjį dokumentą Wilsonas vėliau 
pridėjo prie trečiosios savo notos Vokietijai.

Wilsono pažadai labai papiktino Ragainės ir Tilžės vokiš
kąją administraciją. Tilžės magistratas išleido nervingą atsi
šaukimą prieš Rytprūsių padalijimą (“Mes buvome ir norime 
likti vokiečiais”). Ragainės valdžia per laikraštį “Tilsiter

256



Allgemeine Zeitung” (Nr. 263) pakvietė 1918 m. lapkričio 10 
dieną miestelėnus j evangelikų liuteronų bažnyčią “pareikšti 
protesto dėl Wilsono pažado atskirti Rytprūsių dalį nuo 
Vokietijos ir prijungti ją prie nepriklausomos Lietuvos, nes tas 
pažadėjimas yra skaudus antausis vokiečiams, o kartu ir 
Vokietijos lietuviams”.

Į vokietininkų protestus po kelių dienų spaudoje atsiliepė 
patys lietuvininkai: “<...> vokiečių valdininkai padarė visų 
Vokietijoje gyvenančių lietuvių vardu pareiškimą. Mes šį 
akiplėšiškumą atmetame...”. Pasirašė birutininkai L.Deivi- 
kas, M.Jankus, E.Simonaitis, J.Stranglys ir J.Vanagaitis. Šie 
šaunūs vyrai nieko nelaukdami susiorganizavo į Prūsų Lietu
vos tautinę komisiją ir po kelių dienų dideliu tam metui 100 
000 egz. tiražu lietuvių ir vokiečių kalbomis išleido atsišau
kimą “Lietuviai, pabuskit!” Atsišaukimas, pavadintas “Pašau
kimu lietuvininkams”, 1918 lapkričio 19 d. buvo pakartotas 
Klaipėdoje leidžiamoje “Lietuviškoje Ceitungoje” (Nr. 139) ir 
Priekulėje išeinančiame “Konservatyvų draugystės laiške” 
(Nr. 93). Šis kreipimasis tebėra aktualus, bet kadangi jis labai 
ilgas, pateiksime tik kelias sujungtas ištraukas iš jo.

Pašaukimas lietuvininkams

Pabuskit! Klausykit! Padabokit!

Dabar svarbiausias laikas mūsų giminės nusidavimų. Kara
lystės griūna ir žmonių iki šiol prispaustos giminės prisikelia iš 
vergystės.

Pons Dievs aiškiai nor mus visus lietuvininkus suvienyti j. 
valną Lietuvą, kuri daugiaus nebus draskyta, bet stipri ir 
galinga karalystė, kurioje mūsų brangioji kalba ponavos.

Pono Dievo sūdai ant pasididžiuojančios Vokietijos užgriu
vo. Jis atitraukė Vokietijai savo pagalbą ir jos vaiskai turėjo po 
daug laimėjimų atgal trauktis. Amerikos prezidento Wilsono 
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reikalavimus ji priėmė, kad tik per greitą pakajų nuo visiško 
sugriuvimo išsigelbėtų. O Wilsonas reikalauja, kad kiekviena 
giminė pati valnai savo politišką būvį taisytųsi. Taip jau ir 
mums adyna atėjo savo valnybę įgyti. Ciesorystės kancleris 
atvirai pasakė, kad pakajaus derėjimais reikalaujant, Vokietija 
savo sienas atgal statysianti, taipjau ir Lietuvos karalystei jos 
lietuviškąsias dalis atiduosianti.

Ar tad mes dar tylėsim, snausim, miegosim? Antai jinai 
valni, čekai valni, lenkai valni, vengrai valni, Ukrainai valni, 
slovėnai valni, ar tikt mes, prūsiški lietuvininkai, vieni toliaus 
gėdysimės savo lietuvystės ir lįsime toliaus po vokišku dangalu, 
kurie jau 500 metų mūsų brangią kalbą spaudžia ir naikina, 
mūsų vaikus per mokyklas atsvetina, visokiose įstaigose mus 
žemina ir niekina? Ten, kur Labguva, Vėluva, Įsrutis, Darkie
mis, Geldapė, tai vis yra lietuviški kraštai, kur mūsų tėvų tėvai 
savo gražiąją kalbą vartojo ir lietuviškai gyveno. Dabar valan
da parėjo pasauliui apsakyti, kad mes dar gyvi, kad mes su 
Didžiąja Lietuva esame vienos motinėlės vaikai, kad ką mūsų 
priešininkai per šimtmečius ardė, dabar laikas vėl suvienyti.

Mes be jokios širdperšos skiriamės su Vokietija: ji nebuvo 
mums kaip motina, bet kaip kieta, neširdinga ir svetima 
pamotė.

Nesiduokite persikalbėti vokiškų valdininkų. Balsuokit, kai 
laikas pareis, tiktai už prisiglaudimą prie Didžiosios Lietuvos.

Prūsų Lietuvos tautinė komisija

Tautinės komisijos iniciatyva, 1918 m. lapkričio 16 d., 
šeštadienį, pirmąją Atsišaukimo į lietuvininkus pasirodymo 
dieną, Tilžės mieste susirinko 50 patikimų lietuvių, tautinio 
atgimimo veikėjų, ir įsteigė Prūsų lietuvių tautinę tarybą, 
kurią netrukus imta vadinti Mažosios Lietuvos tautine tary
ba. Buvo išrinktas darbo prezidiumas - V.Gailius, E.Simonai
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tis ir J.Vanagaitis (visi iš Tilžės). Tarybos pirmininku vienin
gai buvo išrinktas susirinkime nedalyvavęs, bet davęs tam 
sutikimą Prūsijos landtago deputatas, filosofijos daktaras, 
evangelikų liuteronų kunigas iš Katyčių V.Gaigalaitis. Tary
bos būstinė buvo tuomet vadinamojoje Mažosios Lietuvos 
sostinėje Tilžėje, spaustuvininko E.Jagomasto bute, Aukštoji 
g-vė 78. Ne tik lietuvių, bet ir vietos vokiečių laikraščiai, pvz., 
“Tilsiter Zeitung” paskelbė informaciją apie Tarybos susikū
rimą.

Mažosios Lietuvos taryba ėmėsi ginti savo krašto autoch
tonų lietuvininkų reikalus ir atstovauti jų interesams prieš 
Vokietijos valdžią ir Antantę. Tarybos veiklai remti, vieti
niams reikalams tvarkyti buvo steigiamos Apskričių tarybos. 
Pirmoji tokia susikūrė pačioje Tilžėje.

Kadangi Mažosios Lietuvos tautinės tarybos veiklos pra
džioje buvo ir toliau uoliai platinamas Prūsų Lietuvos tauti
nės komisijos “Pašaukimas lietuvininkams”, tuoj susilaukęs 
irzlios aršesnių vokietininkų reakcijos, tai dr. V.Gaigalaitis, 
pabūgęs skelbiamo radikalumo, po kelių dienų per vokišką 
Karaliaučiaus laikraštį “Koenigsberger Allgemeine Zeitung” 
atsisakė būti tarybos pirmininku. Visi Tautinės tarybos na
riai, išskyrus V.Gaigalaitį, susirinkę į Tilžę lapkričio 30 d., 
nutarė naujo pirmininko nerinkti, jo darbą pavesti darbo 
prezidiumui. Buvo priimta tezių pobūdžio ir santūraus turi
nio Deklaracija, išgarsėjusi Tilžės akto vardu. Štai ji:

Mažosios Lietuvos tautinės tarybos aktas

Atsižvelgdami į tai, kad viskas, kas yra, turi teisę gyvuoti, ir 
į tai, kad mes, Lietuviai, čionai Prūsų Lietuvoj gyvenantieji, 
sudarome šio krašto gyventojų dauguomenę, reikalaujame, 
remdamiesi ant Wilsono Tautų paties apsisprendimo teisės, 
priglaudimą Mažosios Lietuvos prie Didžiosios Lietuvos. Visi 

259



savo parašu šitą pareiškimą priimantieji pasižada visas savo 
jėgas už įvykdymą minėto siekio pašvęsti.

Tilžėje, lapkričio 30 d. 1918 mt.
Prūsų Lietuvos Tautinė Taryba

Tilžės aktą pasirašė 24 asmenys: J.Vanagaitis, M.Deivi- 
kas, M.Banaitis, K. Kiupelis, J. Lėbartas, J. Gronavas, M. 
Mačiulis, J. Juška, V.Gailius, (A.) Smalakys, M. Lymantas, D. 
Kalniškis, (E.) Jagomastas, L. Deivikas, E. Bendikas, M. 
Klečkus, M.Jankus, K. Paura, F. Sūbaitis, J. Arnašius, J. 
Užpurvis, M. Reidys, V. Didžys, J. Margis. Nebuvo dr. V.Gai- 
galaičio ir E. Simonaičio parašų. Pasigendame ir Vydūno-V. 
Storostos parašo - tuo metu jis docentavo Berlyno seminare 
ir gal net nebuvo tarybos nariu. Aktas buvo pasirašytas 7 ar 8 
egzemplioriais (vienas Merkinės mokyklos kraštotyros muzieju
je). 1936 m. meniškai paruoštą Aktą, aštuonių spalvų, didelio 
formato išspausdino ir paskelbė visuomenei J.Vanagaitis. Tai 
ir yra platesnei visuomemei žinomas Akto variantas.

Tilžės aktas, kaip ir Tautinės komisijos kreipimasis, buvo 
pastebėtas ir komentuojamas ne tik neutralių valstybių, bet 
ir Antantės spaudoje. Matydamas lietuvininkus nenurims- 
tant, Tilžės magistratas 1919 m. kovo 19 d. išleido savo 
atsišaukimą, teigiantį miestelėnams, kad Tilžė vis tiek liks 
Vokietijai.

1919 m. balandžio 8 d. Mažosios Lietuvos tautinė taryba 
parašė laišką Paryžiaus Taikos konferencijos pirmininkui G. 
B. Klemanso (Clemenceau). Jį perdavė per Lietuvos taikos 
delegacijos pimininką prof. A.Voldemarą. Laiške buvo nužy
mėta lietuvių gyvenama teritorija Mažojoje Lietuvoje, api
manti ir Darkiemį su Geldape. Prašoma tas lietuvių žemes 
sujungti su Didžiąja Lietuva. Savo ruožtu ir pati Lietuvos 
delegacija buvo pareikalavusi, be Klaipėdos ir Šilutės apskri

čių, prie Lietuvos valstybės prijungti dar Ragainės, Tilžės,
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Pakalnės (Lankos; centras Gastos), Labguvos, Pilkalnio, Sta
lupėnų, Gumbinės, Įsruties, Vėluvos, Darkiemio ir Geldapės 
apskritis su 0,6 min. gyventojų (1919 m. kovo 3 d. pareiški
mas “Lietuvių reikalavimai Paryžiaus taikos konferencijo
je”). Deja, į mažlietuvių ir juos rėmusių didlietuvių balsą 
tuomet nebuvo Įsiklausyta. Dėl lenkų Įtakojamų prancūzų ir 
anglų priešingavimo bei ėmusio dvejoti Wilsono pozicijos 
Versalio taikos sutarties 39 straipsniu Vokietija turėjo atiduo
ti tik Klaipėdos kraštą. Mažosios Lietuvos didžiausioji dalis - 
Karaliaučiaus kraštas liko militarinės grėsmės Baltijos šalims 
forpostu, lietuvių etnocido vieta. Klaipėdos kraštui 1923 m. 
grįžus Lietuvos valstybei, daugumas Mažosios Lietuvos tau
tinės tarybos narių persikėlė gyventi Į jį, ir Taryba liovėsi 
veikus. Tarybos balsas privertė ne vieną abejingą lietuvį 
susimąstyti, su kuo eiti: su sava pakylančia tauta ar su 
dvasiškai ją prievartavusia Vokietija.

1946 m. lapkričio 8 d. Vokietijos Šlezvigo-Holšteino že

mėje perkeltųjų asmenų stovyklose gyvenę sovietinio geno
cido iš gimtųjų vietų išvyti lietuvininkai parašė ir išplatino 
Deklaraciją, žinomą Fuldos akto vardu. Joje pakartojo savo 
valią dėl Karaliaučiaus krašto prijungimo prie Didžiosios 
Lietuvos, atitraukiant iš jos okupacinę rusų kariuomenę. 
Deja, ir tuomet į tikrųjų Mažosios Lietuvos žemės šeimininkų 
balsą nebuvo įsiklausyta. Praėję 75 metai nuo Tilžės akto 
paskelbimo beldžiasi į mūsų sąžinę klausdami, ką padarėme, 
kad įvykdytume lietuvininkų priesaką.
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Vilius
Ašmys

KLAIPĖDOS LIETUVIŲ 

GIMNAZIJA

Mintis įsteigti Lietuvių gimnaziją Klaipėdoje kilo prasidė
jus kovai už lietuvių kalbos lygiateisiškimą Klaipėdos krašte 
per prancūzų okupaciją (1920-1923). Po Versalio taikos 
sutarties (1918), kai kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos ir 
Antantės valstybių pavestas valdyti prancūzams, čia buvo 
palikta visa Vokietijos kaizerinė administracija. Tebeveikė 
Vokietijos įstatymai bei tvarka ir švietimo sistemoje. Viskas 
buvo skirta tęsti germanizaciją.

Nenorėdami su tuo sutikti, vietos lietuviai, besivadinantys 
lietuvininkais, iš pradžių pradėjo kovoti už savo gimtosios 
kalbos lygiateisiškumą. Reikalauta, kad lietuvių kalba būtų 
grąžinta į mokyklas ir į viešas valstybines įstaigas. Dėl šios 
kovos prancūzų karinė administracija ir jos paskirtoji kraštą 
valdyti Direktorija buvo priverstos 1920 07 06 išleisti potvar
kį. Jame skelbiama: “Ponui Vyriausiajam Komisarui šio mė
nesio 6 d. paliepus, įsakome visiems lietuvių kalbą mokan
tiems mokytojams nuo ateinančių mokslo metų... žemutinių 
klasių vaikams, kurių gimtoji kalba yra lietuvių, tikybos 
pamokas dėstyti lietuviškai. Aukštesnėse klasėse lietuvių 
vaikai turi būti mokomi lietuviškai skaityti ir rašyti. Iš jų reikia 
reikalauti įsisavinti reikalingą medžiagą lietuviškai konfir
macijai. Mažiau gabiems mokiniams galime šias religines 
pamokas vokiečių kalba sutrumpinti”1.

1 Klaipėdos krašto valdžios žinios. J920. Nr. iii.
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Paskatinti šios, kad ir nedidelės, pergalės vietos lietuviai 
pradėjo galvoti, kaip įsteigti ir savo aukštesniąją mokyklą. 
Pirmąją šio kilnaus sumanymo kibirkštį įžiebė 1920 09 03 
“Prūsų lietuvių balso” laikraštyje išspausdintas straipsnis 
“Mažosios Lietuvos mokytieji”. Straipsnio autorius, pasivadi
nęs pseudonimu “Lietuvininks”, stipriai puola aukštąjį moks
lą įsigijusius šio krašto vyrus. Dalį šių žmonių jis kaltina 
suvokietėjimu, o tie, kurie liko ištikimi savo tautai, nededa 
reikiamų pastangų, kad tautiečiai galėtų moksliškai kilti ir 
lietuviai galėtų pakankamai proto darbininkų turėti. Kaip 
pavyzdį jis pateikia kunigą J. Pipirą, kuris šio šimtmečio 
pradžioje Klaipėdoje buvo suorganizavęs gabesniems lietuvi
ninkų vaikams mokyklą. Čia pradinį išsilavinimą gavo ir 
dabartinis aktyvus lietuvininkų veikėjas dr. V. Gaigalaitis. 
Autorius teigia neseniai teiravęsis pastarojo, ar šis neketinąs 
steigti Klaipėdoje lietuvių gimnaziją arba bent progimnaziją. 
Anoniminis korespondentas baigia straipsnį šiais žodžiais: 
“Jūsų, mielieji, Mažosios Lietuvos mokytieji, užduotis yra už 
tuos dalykus pagal savo išgalę ir dvasios dovaną rūpintis, o 
kai jūs kaipo pirmieji rūpinsitės, o mes jus sulyg mūsų išgalę 
pašelpsim, tai nepraeis jokie saulės amžiai, kaip mes turėsi
me savo inteligentiją”2.

2 Prūsų lietuvių balsas. J 920. Nr. 189. P. 3.

Netrukus tame pačiame laikraštyje pasirodė dr. V.Gaiga- 
laičio atsakomasis straipsnis, kuriame rašoma: “Lietuvininks” 
savo straipsnyje kelia klausimą, ar ne mokytieji lietuvininkai 
to kalti, kad mes per menkai mokytų lietuvių teturime, ir, 
atrodo, įrodinėja, kad labiausiai mokytų lietuvių pareiga 
esanti už aukštesnį lietuvių parengimą rūpintis... Aš džiau
giuosi ir esu dėkingas už tokį paraginimą. Pažadu dėl to 
dalyko daugiau pasirūpinti”. Kartu dr. V. Gaigalaitis priešta
rauja minėtam straipsnio autoriaus teiginiui., kad iki šiol tuo 

263



reikalu nieko nebuvo daroma. Jis primena, kad jau prieš 20 
metų, kunigaudamas Priekulėje, o vėliau Katyčiuose, ragino 
vietos lietuvininkus savo jaunuosius sūnus ir dukras leisti j 
mokslus. Be to, priminė, kad jau prieš daugelį metų yra 
išleidęs pradinėms mokykloms vadovėlį - “Pyveles” su pa
veikslais. Jos buvo išspausdintos Tilžėje O.Mauderodės spaus
tuvėje 5000 egz.tiražu ir buvusios greitai išpirktos. V. Gaiga
laitis nurodė dar ir tai, jog krašto ūkininkai nepakankamai 
rūpinasi savo vaikų mokymu, nes, pavyzdžiui, į ankstesnį jo 
sumanymą įsteigti Klaipėdoje pensionatą lietuvių gimnazis
tams beveik nė vienas ūkininkas neatsiliepė. Tačiau dabar, 
pasikeitus aplinkybėms, dr. V. Gaigalaitis mano, kad: ’’...apie 
įtaisymą lietuviškos aukštesnės mokyklos reikia būtinai ir 
rimtai svarstyti”3.

•* Prūsų lietuvių balsas. 1920. Nr. 194. P. 3.

Po šios trumpos diskusijos vietinėje lietuvių spaudoje 
įvyko Gaigalaičio vadovaujamos kultūrinės labdaros draugi
jos “Sandora” susirinkimas. Jame tarp kitų klausimų buvo 
aptartas ir lietuviškos gimnazijos steigimo reikalas. Susirin
kusieji, įvertinę susidariusią padėtį krašte, konstatavo, kad 
lietuviai, be abejonės, greit įgis lygias teise su vokiečiais ir 
tada prireiksią valdininkų, kurie turėsią lietuvių kalbą gerai 
mokėti. Dėl to reikia lietuviškos aukštesnės mokyklos. Kai 
kurie kalbėtojai nurodė, kad Didžiojoje Lietuvoje jau yra apie 
20-30 lietuviškų gimnazijų. Todėl Klaipėdos krašto lietu
viams reikia bent vieną turėti. Knygų bus galima pasirūpinti. 
Vokiečių kalba lietuvių gimnazijoje galės taip pat deramą 
vietą užimti. Pasigirdo ir susirūpinusių balsų: ar atsiras 
pakankamai mokinių?

Todėl vietinėje lietuvių spaudoje pradėta plačiai rašyti 
apie mokslo reikšmę tautos ir žmogaus gyvenime. Pasirodė 
straipsnių, pavadintų: “Siųskime savo vaikus į mokslą”, “Moks- •* 
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lo reikalingumas”, “Mums reikia mokytų žmonių lietuvių”, 
“Lietuviškoji mokykla” ir pan. Juose skaitytojams supranta
ma kalba buvo aiškinama, kad didesnioji dalis mokytojų 
šiame krašte tebėra vokiečiai, lietuviškumo priešai, ir nėra 
kam jų pakeisti. Nelaimingas tas kraštas, kurio jaunoji karta 
svetima kalba svetimiems tarnauti eina. O neleisdami savo 
vaikų į aukštesnius mokslus, užgniaužiame savo vaikų slap
tus gabumus. Juos tikrai išlaisvinus, galėtų lietuvių vaikai 
tapti žymiais darbininkais savo tautos dirvoje ir atnešti 
visuomenei daugiau naudos, negu pasilikę namuose su savo 
tėvais.

Į kovą už lietuvių kalbos lygiateisiškumą ir jos įtvirtinimą 
vidurinėse mokylose bei mokytojų seminarijoje įsijungė ir 
vadovaujanti lietuvių politinė organizacija Prūsų lietuvių 
tautos taryba (Mažosios Lietuvos tautinė taryba 1918-1924). 
Posėdyje 19211217Taryba priėmė rezoliuciją: “Mes griežtai 
prieš nesiliaujančią germanizaciją mokyklose ir reikalaujame 
iš okupacinės karinės valdžios, kaip ir iš krašto Direktorijos, 
mūsų mokyklose įvesti tokią tvarką, kad lietuviškųjų tėvų 
vaikai būtų savo motiniškoje kalboje pamokyti ir nenutauti
nami savo kalbos ir tautos atžvilgiu, kas yra didžiausias 
nusikaltimas doros atžvilgiu ir jos įstatymams. Kartu mes 
reikalaujame, kad būtų pradėtas lietuvių kalbos fakultatyvi
nis dėstymas Klaipėdos vokiečių gimnazijoje ir mokytojų 
seminarijoje”4.

4 Prūsų lietuvių balsas. 1921. Nr. 301. P. 3.

Pagaliau 1922 01 28 “Sandoros” draugijos susirinkime 
buvo pranešta, kad kreiptasi j krašto Direktoriją su prašymu 
leisti steigti lietuvių gimnaziją Klaipėdoje ir kad tam neprieš
tarauta. Todėl galima tikėtis, jog po Velykų švenčių pradės 
veikti šios vidurinės mokyklos pirmoji klasė. Ta proga “Prūsų 
lietuvių balse” paskelbtas “Pašaukimas dėl lietuviškos gimna
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zijos Klaipėdoje”: “Kiekvienas žino, kad mums, lietuviams, 
būtinai reikalinga žmonių, turinčių aukštą išsilavinimą, kaip 
mokytojų, kunigų, teisėjų, daktarų, inžinierių, kvalifikuotų 
valdininkų ir t.t. Kai kuriose parapijose nėra kunigų, kitose 
yra tokie, kurie nieko lietuviškai nesupranta. Jų pamokslai, 
tat, vietoje pagraudenę ar atgaivinę, klausytojus netgi pra
juokina; o jaunuoliai, kurie ateina ruoštis priimti pirmą 
komuniją, t. y. pasiruošti konfirmacijai, norom nenorom yra 
vokietinami; teisėjų, neskaitant dviejų ar trijų puslietuvių 
advokatų, neturime nė vieno, ir tiktai vokiečiai, mus dažnai 
nesuprasdami ir mūsų būdo nepažindami, teisia mūsų nusi
kaltėlius. Su gydytojais negalime kaip reikiant pasikalbėti ir 
jiems apie savo ligą papasakoti. Inžinierių, kurie mums 
namus, tiltus, fabrikus statytų, taip pat lietuvių nėra. Mūsų 
krašto Vyriausias Komisaras G. Petisnė jau ne kartą prašė jam 
pasiūlyti lietuviškų aukštų valdininkų, kaip, pavyzdžiui, paš
to, muitinės, girininkijos, apskričių viršininkų pareigas užim
ti - o mes jų kaip neturėjome, taip ir neturime. O kodėl 
neturim? O todėl, kad neturime savo aukštesnės mokyklos, 
kurioje mūsų vaikai be jokio pažeminimo ar pajuokimo iš 
vokiečių pusės galėtų pasimokyti iki abitūros ir po to eiti 
studijuoti kur nori ir ką nori. Todėl dabar yra nutarta nuo šių 
metų balandžio mėnesio Klaipėdoje įsteigti tokią mokyklą, 
kurioje mūsų vaikai visų reikalingų mokslų bus pamokinti, 
taip lietuviškoje, kaip ir vokiškoje kalboje. Yra jau buvę 
pasikalbėjimų su krašto Direktorijos pareigūnais, kurie priža
dėjo valdžios pašalpą bei pripažinimą. Reikia bet pasirūpinti 
patalpomis ir mokiniais. Vietą ir nebus per sunku rasti. Buvo 
išrinktas ir iniciatyvinis komitetas, kuris tais reikalais rūpin
sis. Jis pasirūpins taip pat dėl pensionato, kur vaikai galės 
gyventi, o tai kiek galint už mažesnį apmokėjimą. Mokestis už 
mokslą bus nedidelis. Neturtingesni bus nuo mokesčio atlei
džiami. Dabar svarbiausia yra, kad kuo greičiau užsiregist
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ruotų reikalingas skaičius vaikų, norinčių mokytis, o tai apie 
30-40 nuo 11 iki 14 metų amžiaus; bet tokie, kurie gerą galvą 
turi, nes su kietagalviais mažai ką galima pakeisti. Taigi yra 
užprašomi visi tėvai, kurie turi tokių vaikų, o ir labiau pasiturį 
yra (dabar jog mūsų ūkininkai bendrai paėmus yra gana 
turtingi), kad leistų savo vaikus į šią mokyklą. Užsiregistruoti 
reikia pas G. Juozapaitį “Lietuvos Banke”, Liepojos g. 20. 
Mokiniai neprivalo būtinai nusiteikti studijoms. Jie gali kele
tą metų pasimokę tapti valdininkais, pereiti į kitą mokyklą, 
arba, jei nepajėgs toliau mokytis - galės grįžti namo pas tėvus 
į ūkį. Mokslas bus toks pat, kaip ir gimnazijoje. Užsiregistruo
ti reikia tuoj pat, vėliausiai iki kovo 1 d. Kas pirmiausiai 
užsirašys, bus ir pirmiausiai priimtas, o pasivėlinę gali būti ir 
nebepriimami. Priimami bus berniukai ir mergaitės. Tėvai, 
pasinaudokite šituo pasiūlymu, duokite savo vaikams gerą 
mokslą, jis yra brangesnis už pinigus. Jūsų vaikai Jums už tai 
bus dėkingi, o mes per tai pakelsime savo kultūrą ir pasiruoši
me savo valdininkų. Praneškite apie tai ir kaimynams ir paragin
kite juos, kad savo vaikus siųstų į mokslą Klaipėdoje”5.

5 Prūsų lietuvių balsas. 1922. Nr. 40. P. 2.

Kai šitas “Pašaukimas” buvo paskelbtas, 1922 02 18 
Klaipėdoje “Ryto” bendrovės viešbučio salėje iniciatyvinis 
komitetas lietuvių gimnazijai steigti sušaukė susirinkimą 
kurti draugijai, kuri rūpintųsi tolesniais lietuvių gimnazijos 
reikalais. Susirinko 20 žmonių, daugiausia iš miesto. J. 
Stikliorius iniciatyvinio komiteto vardu papasakojo susirin
kusiems maždaug tą patį, kas buvo išdėstyta anksčiau pateik
tame “Pašaukime”. Papildomai pasakė, jog pradžioje moki
nius būtų galima mokyti “Sandoros” salėje. Mokestis už 
mokslą būtų 50 markių. Atsižvelgiant, kad tuo metu buvo 
viskas labai brangu, tektų šios mokyklos išlaikymui dar daug 
pridėti. Jeigu čia susirinkusieji įkurs tam atitinkamą draugiją, 
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tai ji ir rūpinsis šiais reikalais. Po to J. Stikliorius pareiškė, kad 
iniciatyvinė komisija tuomi baigia savo darbą ir kad reikia 
išrinkti susirinkimo vedėją ir raštvedį. Vedėju buvo išrinktas 
J. Stikliorius, o raštvedžiu G. Juozapaitis. Atsakydamas į 
susirinkusiųjų klausimus, J. Stikliorius informavo, jog moks
las steigiamoje gimnazijoje tęsis 9 mėnesius per metus. Po 
keliolikos neesminių klausimų buvo pradėta svarstyti steigia
mos draugijos įstatai. Apsvarsčius jie buvo patvirtinti. Pabai
goje slaptu balsavimu išrinkta steigiamos draugijos valdyba 
tokios sudėties: J. Stikliorius, G. Juozapaitis, E. Simonaitis, 
dr. V. Gaigalaitis, J. Strėkys ir M. Krukis. Naujai įsteigta 
draugija pavadinta “Valdžios pripažinta Lietuvių mokyklos 
draugija”. Visi susirinkime dalyvavusieji tapo šios draugijos 
nariais6.

* Prūsų lietuvių balsas. 1922. Nr. 44. P. 2.

Tų pačių 1922 metų balandžio 1 d. vietinėje lietuvių 
spaudoje buvo paskelbta, kad stojamieji egzaminai į naujai 
steigiamą Lietuvių gimnaziją Klaipėdoje įvyks balandžio 8 d. 
11 vai. Mokytojų seminarijoje. Pamokos prasidedančios ba
landžio 20 d. Į egzaminus atvykstantieji turi turėti gimimo 
metrikus. Pamokoms prasidėjus bus parūpintos mokslui rei
kalingos knygos. Nelabai turtingų tėvų vaikai galės gauti 
pašalpą iki 1200 markių metams. “Mums ateityje labai pri
reiks lietuviškų aukštų valdininkų, todėl labai protingai daro 
tie tėvai, kurie siunčia savo vaikus į Lietuvių gimnaziją” - 
sakoma šitame skelbime.

Pagaliau 1922 04 20 Klaipėdos lietuvių gimnazija atidary
ta. Tą dieną “Sandoros” salėje susirinko 23 busimieji moki
niai, tarp jų 4 mergaitės. Viena mergaitė ir du užsirašiusieji 
berniukai dar nebuvo atėję. Gal todėl, kad buvo suklaidinti 
skelbimo, jog mokslas prasidės Mokytojų seminarijoje, Sto
ties gatvėje. Kadangi Lietuvių gimnazijai tenai skirtos patal
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pos nebuvo dar laisvos, tai kokias dvi savaites mokinius 
numatoma mokyti “Sandoros” salėje. Pirmuoju Lietuvių gim
nazijos direktoriumi buvo paskirtas dr. V. Gaigalaitis. Daly
vaujant tėvams ir svečiams bei mokiniams, pagiedota giesmė 
“Didelis Pranaše”. Tada gimnazijos direktorius paskaitė iš 
Psalmės 118,24 ir trumpa kalba pasveikino tėvus, mokytojus 
ir mokinius. Pasitarus dar visokiais mokyklos reikalais, buvo 
pagiedota giesmė “Taigi, mielam Dievui”. Tuo baigėsi gimna
zijos atidarymo iškilmės. Pateikdamas informaciją apie Lie
tuvių gimnazijos atidarymą Klaipėdoje, “Prūsų lietuvių bal
so” korespondentas savo pranešimą baigia žodžiais: “Yra tai 
tikrai istorinė valanda mums, Prūsų lietuviams. Šita gimna

zija yra pirmoji mūsų Mažojoj Lietuvoj. Garbė tenka už tai jos 
steigėjams. Visada palaiminti yra mokytojai, kurie kaip pir
mieji stojo j darbą, nelaukdami iš to kokio didelio uždarbio; 
palaiminti yra tėvai, kurie suprato reikalingumą suteikti savo 
vaikams vidurinį mokslą, palaiminti yra patys mokiniai. Pirm 
visų palaiminta yra mūsų tauta. Jai ir visai žmonijai tikrai bus 
iš šitos mūsų mokyklos daug naudos”7. Po keturių mėnesių 
šio krašto lietuviai, kovoję už savo gimtosios kalbos lygiatei
siškumą, pasiekė dar vieną svarbų laimėjimą. Krašto okupa
cinės valdžios komisaras prancūzas G. Petisnė buvo privers
tas paskelbti, kad “Namiškės vokiečių ir lietuvių kalbos 
Klaipėdos krašte yra lygiai teisėtos. Kiekviename susirinkime 
ir posėdyje iš abiejų kalbų kiekvienas gali kalbėti tąja, kurią 
vartoti nori...8. Teisė įsteigti Lietuvių gimnaziją ir iškovotas 
lietuvių kalbos lygiateisiškumas buvo tos gairės, kurios nuro
dė šio krašto lietuviams, kokiu keliu reikia eiti, kad galutinai 
išsivadavus iš 700 metų trukusios svetimųjų priespaudos.

7 Prūsų lietuvių balsas. 1922. Nr. 93. P. 2.
s Klaipėdos krašto valdžios žinios. 1922. Nr. 94.
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Lietuvių gimnazija pavadinta Vytauto Didžiojo vardu. 
1930 metai nepriklausomos Lietuvos vyriausybės nutarimu 
buvo švenčiami kaip Vytauto Didžiojo metai. Tada sukako 
500 m. nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties. Ši 
data buvo švenčiama visuose Lietuvos miestuose bei mieste
liuose, buvo organizuojami iškilmingi minėjimai bei įvairūs 
renginiai. Kaip liudija dokumentai, pagerbė šią datą ir Klai
pėdos miesto švietimo darbuotojai. 1930 01 21 dienraščio 
“Lietuvos keleivis” 16 numerio 2 puslapyje skaitome: “Lietu
vių gimnazijos mokytojų taryba nutarė gimnaziją pavadinti 
“Vytauto Didžiojo Gimnazija”. Šis nutarimas buvo pasiųstas 

krašto Direktorijai patvirtinti. Direktorija šį nutarimą neat
metė”. Direktorijos sprendimo originalas skamba šitaip: “Pas
kelbimas. Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto pirm 500 
metų mirties paminėjimui Direktorija savo š. m. sauso 16 d. 
posėdyje nutarė Klaipėdos lietuvių gimnazijai duoti vardą 
“Vytauto Didžiojo Gimnazija”. Klaipėda, 1930 m. sausio 
mėn. 18 d. Klaipėdos krašto Direktorija; pasirašė: Kadgynas, 
Vorbeck”9.

’ Klaipėdos krašto valdžios žinios. 1930. Nr. 16.

Vytauto Didžiojo gimnazijos 10 m. sukak
ties minėjimas. Iškilmės įvyko 1932 06 27. Minėjimas 
prasidėjo iškilmingu posėdžiu Mokytojų seminarijos salėje. 
Jame, be gimnazijos mokytojų, dalyvavo Klaipėdos krašto 
gubernatoriaus patarėjas V. Gailius, Direktorijos narys Wal
gahnas, Viktorijos mokyklos direktorius Schmidtas, Luizės 
gimnazijos direktorius Scharfetteris, Mokytojų seminarijos 
direktorius M. Krukis, dr. V. Gaigalaitis, dr. Vydūnas ir kiti 
garbingi svečiai, dalis baigusių Vytauto Didžiojo gimnaziją 
studentų bei abiturientų ir gimnazijos mokiniai. Gimnazijos 
direktorius dr. K. Trūkanas, pradėjęs posėdį, pasveikino 
susirinkusius ir paprašė gimnazijos chorą pagiedoti Tautos 
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himną. Pasiklausius dar porą choro padainuotų gražių dainų, 
K. Trūkanas apibūdino gimnazijos įkūrimą ir per 10 metų 
atliktą darbą. Trumpai papasakojęs Lietuvių gimnazijos Klai
pėdoje įkūrimo istoriją, jis paminėjo, kad 1922 m. balandžio 
22 d. ši gimnazija buvo iškilmingai pašventinta.

1923 metais Klaipėdos kraštas susijungė su Lietuvos Res
publika. Nuo 1923 m. balandžio menesio gimnazijos direk
toriumi buvo paskirtas M. Krukis. Tuo metu joje jau buvo dvi 
klasės, kuriose mokėsi 54 mokiniai. Nuo 1924 m. balandžio 
mėnesio gimnazijos direktoriaus vietą užėmė visiems Lietu
voje žinomas pedagogas Pranas Mašiotas. Per penkerius 
vadovavimo mokyklai metus jis galutinai nustatė mokyklos 
kryptį ir programą. Per tą laiką gimnazija išsiplėtė. 1928 m. 
gimnazija turėjo 182 mokinius, buvo išleista pirmoji abitu
rientų laida. 1930 m. gimnazija pasipuošė Vytauto Didžiojo 
vardu. Tuo norėta pabrėžti, kad šioje gimnazijoje turi klestėti 
Vytauto Didžiojo dvasia ir idealai. Tais pačiais metais buvo 
atliktos kai kurios programinės ir organizacinės reformos. 
Taikantis prie šio krašto autonominio švietimo sistemos, 
gimnazijoje buvo įvestas devynerių metų mokymo kursas, 
klasės pavadintos įprastais vardais, mokslo metus nustatyta 
pradėti nuo balandžio 1 d. Žodžiu, įvesta šio krašto aukštes
niųjų mokyklų tvarka ir papročiai. Gimnazija tapo realine 
gimnazija su sustiprintu vokiečių kalbos dėstymu. Nuo Ž.III 
(ketvirtos klasės) programa numatė dvi kryptis: vieną su 
lotynų kalba, antrą su komercijos mokslo dalykais, be to, 
pradedant nuo Ž.II (šeštos klasės) norintiems dėstoma grai
kų kalba kaip fakultatyvas.

Ką per 10 metų paruošė gimnazija? 1922-1932 m. gimna
zijoje mokėsi 798 mokiniai. Buvo išleistos 4 abiturientų 
laidos. 83 jaunuoliai, įskaitant ir eksternus, gavo brandos 
atestatus. Be to, keturių klasių pažymėjimus gavo 69 moki
niai, penkių klasių - 31, šešių klasių - 29 ir septynių klasių - 
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8 mokiniai. Kai kurie buvę gimnazijos mokiniai baigė ir 
aukštąjį mokslą. Tarp jų buvo 4 evangelikų liuteronų kunigai, 
4 teisininkai, 3 miškininkai, keli mokytojai ir 1.1. Dauguma 
baigusiųjų gimnaziją, jai švenčiant savo dešimtmetį, tebesi
mokė įvairiuose universitetuose: pavyzdžiui, Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete studijavo 23, Austrijos universitetuose 
4, Vokietijos 3, Čekoslovakijos ir Prancūzijos - keli. 1932 
gimnazijoje buvo 11 klasių: 9 normaliosios ir 2 spartesnio- 
sios. Iš viso jose mokėsi 316 mokinių, iš jų 186 berniukai ir 
130 mergaičių; evangelikų liuteronų 149, katalikų 148 ir kitų 
religijų - 19; iš Klaipėdos krašto mokėsi 275, iš Didžiosios 
Lietuvos - 41; gimusių Mažojoje Lietuvoje buvo 135, Didžio
joje Lietuvoje 89 ir kitur - 92. Savo pranešimą direktorius K. 
Trūkanas baigė apibendrinimu: “ Čia mano pateikti statisti
niai duomenys parodo, kad mūsų mokykla 10 metų gyveno 
ne veltui. Daug jaunimo joje jau įsigijo žinių, nemaža ir dabar 
tebesimoko. Augant ir besiplečiant mūsų mokyklai atsiranda 
vis naujų reikalavimų, kuriems patenkinti reikalinga valdžios 
ir visuomenės parama. Mums trūksta pirmoje eilėje tinkamų 
patalpų. Tuo tarpu gyvename ankštai susispaudę kampinin
ko teisėmis Mokytojų seminarijos namuose. Krizės metai 
neduoda mums galimybės įsigyti savų namų, įrengti tinkamų 
laboratorijų, apsirūpinti mokslo priemonėmis. Tačiau mes 
tikimės, kad mūsų valdžia ir visuomenė priims širdin mūsų 
mokyklos reikalus ir padės jai toliau normaliai augti. Iki šiol 
visuomenė mus parėmė, atiduodama ir patikėdama mūsų 
mokyklai brangiausią savo turtą - jaunimą. Gimnazijos ir 
mano kolegų vardu galiu pažadėti, kad mes, kiek tik išgalė
sime, stengsimės vesti patikėtą mums jaunimą šviesos, doros, 
žmogiškumo ir valstybingumo keliais. Mes rūpinsimės, kad iš 
mūsų mokyklos išeitų šviesūs, dori ir sąžiningi žmonės, geri 
mūsų tėvynės piliečiai ir naudingi visuomenei darbuotojai”10.

10 Lietuvos keleivis. 1932. Nr. 148. P. 5.

272



K. Trūkano kalbą sekė sveikinimai. Pirmasis sveikino 
krašto gubernatoriaus padėjėjas V Gailius. Ypač nuoširdus 
buvo jo kreipimasis į jubiliejų švenčiančioje gimnazijoje 
besimokančius mokinius: “O Jus, mieli mokiniai ir mokinės, 
norėčiau šiandieną nuoširdžiausiai sveikinti. Jums šiandieną 
tenka pergyventi momentą, kurio reikšmę Jūs tikrai įvertin
site vėliau, kada savarankiškai įsijungsite į mūsų tautos 
gyvenimą. Tuo tarpu šiandien į jus žiūri mūsų tauta, kaip į 
savo ateitį. Ypač laukia Jūsų Mažoji Lietuva (išsk. cituojant - 
V. A.). Elkitės taip ir parodykite rimtu savo darbu mokykloje 
ir visame savo gyvenime, kad Jūs esate verti to mūsų tautos 
didvyrio, kurio garbingą vardą Jūs, kaipo Vytauto Didžiojo 
gimnazijos mokiniai, nešiojate”11. Gerb. dr. Vydūnas sveiki
nimo kalboje pasakė: “Atvežiau Jums linkėjimus iš to krašto, 
kur 400 metų atgal hercogas Albrechtas pradėjo rūpintis 
lietuvių išsimokslinimu. Dėl to, kuomet ateinu į tą įstaigą, 
kuri yra pačių lietuvių susirūpinimu jų reikalams įsteigta, tai 
manau, kad čia yra atgarsis nuo pasistengimo. Gera būtų ir 
labai velytina, kad tas atgarsis išaugtų tikru žmoniškumo 
apsireiškimu ir kad vienas kitame nematytume savo priešą, o 
savo draugą. Tik tuomet žydėtų tikrasis žmogiškumas. Šiame 

kultūros židinyje norint taipjau ko pasiekti, reikia sužadinti, 
kas yra gera ir gražu. Mes, lietuviai, turime atsiekti to, kas yra 
skaistu, malonu ir tvirta. Jei mokiniai patys pasitengs įsigyti 
tų brangiųjų turtų, kuriuos jiems perduoda mokytojai, tai 
juose susiburs aukščiausias žmogiškumas. Gelbėkis patsai, 
tai gelbės ir Aukščiausias. Linkiu Jums laimės ir pasisekimo 
iš aukštybės visame Jūsų darbe!”12 Iškilmingo posėdžio metu 
sveikinimo kalbas dar pasakė dr. V. Gaigalaitis, Mokytojų 
seminarijos direktorius M.Krukis, Direktorijos atstovas Wal- 

11 Ten pat. P. 6.
12 Ten pat.
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gahnas, Viktorijos mokyklos ir Luizės gimnazijos direktoriai 
Schmidtas ir Scharfetteris. Buvo perskaityta sveikinimo tele
gramų. Vakare įvyko didelis gimnazijos mokinių koncertas.

Naujieji Vytauto Didžiojo gimnazijos 
rūmai Klaipėdoje. Atšventus gimnazijos dešimtmetį, 
dar intensyviau buvo susirūpinta statytis nuosavus rūmus. 
1933 m. gegužės mėnesį Lietuvos Vyriausybė ir Švietimo 
ministerija paskyrė komisiją Klaipėdos Vytauto Didžiojo gim
nazijos rūmams statyti: buvęs Ministrų tarybos pirmininkas 
inž. E. Galvanauskas, trečius metus gimnazijos direktoriumi 
dirbantis ir padėjęs daug pastangų, kad būtų pradėti statyti 
šie gimnazijos rūmai dr. K Trūkanas ir Klaipėdos pašto 
viršininkas inž. R. Aukštuolis. Vėliau ši komisija buvo papil
dyta dar keliais nariais. Naujieji gimnazijos rūmai numatyti 
statyti šalia Raudonojo Kryžiaus ligoninės.

1933 09 04 jų statybai vadovauti komisija surengė varžy
tynes, kuriose dalyvavo 12 statybos firmų. Pigiausiai, už 
1 130 000 litų, ėmėsi statyti L. Romo firma iš Kauno. Jai ir 
buvo patikėti statybos darbai. Statyti buvo nutarta pagal 
architekto A. Nixdorfo ir inžinieriaus H. Reissmanno projek
tą. Numatyta, kad statybos darbus prižiūrės minėta komisija. 
Ji kartu su miesto architektu H. Reissmannu netrukus išvyko 
į Kauną pasirašyti sutartį.

Pasirašius sutartį tuoj prasidėjo sparti rūmų statyba. Praė
jus mėnesiui jau buvo iškasti grioviai pamatams ir atlikti kiti 
sienų mūrijimo parengiamieji darbai. Ligi žiemos buvo nu
matyta pastatyti sienas iki stogo, o ne vėliau kaip 1934 m. 
rugsėjo mėnesį užbaigti visą statybą. Gimnazijos rūmai buvo 
suprojektuoti trijų aukštų su vienu pusaukščiu apačioje. 
Trijuose aukštuose bus gimnazijos klasės ir fizikos bei chemi
jos kabinetai. Apatiniame pusaukštyje numatoma įrengti 
įvairias gimnazijos dirbtuves, rankdarbių klases, mergaitėms 
pavyzdingą virtuvę ir mokiniams bufetą-valgyklą. Be to, 
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ketvirtame pusaukštyje numatyta įrengti patalpas atvykstan
tiems mokiniams-turistams, iš viso 150 asmenų. Kairėje 
statomų rūmų pusėje pagal projektą numatoma įrengti di
džiulę salę su 800 sėdimų vietų ir balkonu. O žemiau - 
pirmame aukšte - sporto salę su visais sporto įrenginiais bei 
patogumais, pavyzdžiui, dušais ir pan. Rūmai buvo statomi 
pagal principą “kuo daugiau saulės ir oro”. Gimnazijos klasių 
langai visi nukreipti į saulėtą, t. y. rytų-pietų pusę ir tokie 
dideli, kad užima beveik visą sieną. Antroje rūmų pusėje 
suplanuoti erdvūs, taip pat pakankamai šviesūs bei gerai 
vėdinami koridoriai.

Iškilmingas statybos momentas buvo 1933 02 29, kai buvo 
dedamas Vytauto Didžiojo gimnazijos kertinis akmuo. į 
iškilmes atvyko Klaipėdos krašto gubernatorius dr. J Nava
kas, Direktorijos pirmininkas dr. O. Schreibens, miesto vy
riausias burmistras dr. Brindlingeris, uosto direkcijos pimi- 
ninkas Vysockis, dalis Seimelio atstovų ir daug svečių. Staty
bos komisijos pirmininkas inž. E. Galvanauskas pradėdamas 
šias iškilmes pasakė, kad statomieji gimnazijos rūmai užima 
per 32 000 kubinių metrų; jų statyba kainuos daugiau kaip 
1,5 milijonų litų. Šiame pastate bus 20 klasių, jose mokysis 
600-700 mokinių. Reikalui esant galės mokytis ir 800. Tatai 
bus viena iš moderniausių ir didžiausių gimnazijų ne tik 
Lietuvoje, bet ir trijose Baltijos valstybėse. E. Galvanauskas, 
kalbėdamas apie kertinio akmens dėjimo tradicijas priminė, 
jog senovėje tokiais atvejais būdavo atnašaujamos aukos: 
gyvuliai, grūdai, pinigai, kad tik išgavus dievų palankumą ir 
palaiminimą. Dabar kertinio akmens dėjimas yra tiktai sim
bolis to, kas buvo senovėje. Ir toliau paaiškino: “Mes šiandie
ną įmūrysime į šių būsimų rūmų kertinį akmenį Vytauto 
Didžiojo medalį ir tuo pagerbsime mūsų garbingų protėvių 
atminimą. Jį dėdami mes norime semtis jėgų ir stiprybės iš 
mūsų garbingos praeities. Įmūrysime visą seriją mūsų valsty
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bės piningų nuo 5 centų iki 5 litų, tuo išreikšdami ne tik, kad 
šiandieninė mūsų vyriausybė yra mums palanki, bet, kad ir 
ateities vyriausybės būtų tokios palankios švietimo sistemai. 
Be to, bus įdėtas ant pergamento parašytas aktas ateities 
kartoms”. Po to E. Galvanauskas visų Klaipėdos krašto gyven
tojų vardu padėkojo Vyriausybės ir vietos valdžios atstovams 
už visokeriopą paramą statant šiuos rūmus. Tada atėjo šių 
iškilmių svarbiausias momentas. Vytauto Didžiojo medalis iš 
bronzos, pinigai ir aktas, parašytas ant pergamento, buvo 
įdėti į stiklinį cilindrą, šis įdėtas į metalinį, užlydytas ir 
įmūrytas į statomų rūmų kertinį akmenį.

Įmūryto akto turiny s: “Metais tūkstantis devyni 
šimtai trisdešimt trečiaisiais ir ketvirtaisiais /1933-34/ Lietu
vos vyriausybė, kurios priešakyje stovėjo mūsų tautos vadas, 
Respublikos prezidentas Antanas Smetona, Ministerių kabi
netui vadovavo Juozas Tūbelis, Švietimo ministeris buvo inž. 
Konstantinas Šakenis, patatydino Mažosios Lietuvos jauni
mui šiuos Didžiojo Lietuvos Kunigaiščio Vytauto gimnazijos 
rūmus, kad juose jaunimas semtųsi žinių iš amžinojo mokslo 
ir pažangos šaltinio ir mokytųsi karštai mylėti lietuvių tautą 
ir savo tėvynę Lietuvą. Šio garbingojo kunigaikščio vardo 

mokslo židinys Lietuvos pajūryje teskelbie visos lietuvių 
tautos vienybę.

Šių rūmų statybos komisiją sudarė: inž. Ernestas Galva

nauskas, inž. Rapolas Aukštuolis irdr. Kazys Trūkanas. Rūmų 
planą paruošė: architektas Alfredas Nixdorfas ir inž. Herber
tas Reissmannas, statybos darbus atliko rangovas L. Romas. 
Po to seka 43 parašai.

Klaipėda, 1933 m. lapkričio mėn. 29 d. “13

11 Lietuvos keleivis. 1933. Nr. 278. P. 1.

Atlikus kertinio akmens įmūrijimo ceremonialą, kalbas 
pasakė Klaipėdos krašto gubernatorius, Direktorijos pirmi
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ninkas, miesto vyriausias burmistras, buvęs pirmasis Klaipė
dos lietuvių gimnazijos direktorius dr. V. Gaigalaitis ir dabar
tinis Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius dr. K. Trūkanas.

Praėjus devyniems mėnesiams po kertinio akmens padė
jimo, 1934 09 10, rūmai jau galėjo priglausti savo šeiminin
kus: Vytauto Didžiojo gimnazija persikėlė j naujas patalpas. 
Tą dieną Mokytojų seminarijos, kur iki tol buvo prisiglaudusi 
gimnazija, auloje susirinko visi mokytojai, mokiniai ir dalis jų 
tėvų. Dalyvaujant seminarijos direktoriui M. Krukiui, gimna
zijos direktorius dr. K. Trūkanas pasakė trumpą atsisveikini
mo kalbą. Jis prisiminė, kad pirmoji Lietuvių gimnazija, 
įsteigta Klaipėdoje, turėjo tik 23 mokinius, o dabartinėje 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje yra jau per 350 mokinių. Dvy
lika metų visi jie rado prieglobstį Mokytojų seminarijos 
patalpose. Kalbėtojas pabrėžė, kad šios dvi mokyklos išsitek- 
damos vienuose namuose, visada gerai sutarė. Todėl labai 
svarbu, kad šios dvi mokslo įstaigos taip pat gražiai bendra
darbiautų ir po to, kai gimnazija išsikelia į savo nuosavus 
rūmus. Savo atsakomojoje kalboje Mokytojų seminarijos 
direktorius M. Krukis palinkėjo gimnazijos mokytojams ir 
mokiniams kūrybingai ir laimingai dirbti savo šviesiuose ir 
erdviuose rūmuose. Tada mokiniai sušuko tris kartus “Valio” 
jų nuoširdžiam globėjui direktoriui M. Krukiui. Tuo ir baigėsi 
trumpas atsisveikinimo ceremonialas. Paskui mokiniai kartu 
su mokytojais išsirikiavo seminarijos kieme, iš kur, miesto 
įgulos pulko orkestro lydimi, nužygiavo į naujuosius Vytauto 
Didžiojo gimnazijos rūmus.

O naujieji rūmai jau laukė jaunųjų šeimininkų visu savo 
gražumu. Rūmų išorės spalvos: dažytos plytos iš apačios ir 
kylančios aukštyn sąsparomis, toliau skaisčiai balta sienų 
spalva sudarė pirmą džiuginantį, patrauklų įspūdį. Rausvais 
plytų laiptais įžengiame į neparastai šviesius koridorius, 
kurie savo langais žiūri į kiemą. Laiptai, koridoriai ir klasės, 
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laboratorijos, mažesnės ir didžioji salė pastatyti ir įrengti 
nepaprastai linksmų spalvų, visur šviesu ir higieniška. Mels- 
vai-žalsvai dažytos, lietuviškais ornamentais papuoštos kolo
nos, tikro lietuviško ąžuolo parketo grindinys, natūralios 
spalvos baldai, žalsvų spintelių viršutiniams mokinių rūbams 
kabinti eilės koridoriuose - viskas labai svetingai nuteikė čia 
atvykusius įsikurti mokinius ir jų pedagogus. Pažymėtina 800 
sėdimų vietų gimnazijos didžioji salė su balkonu ir erdvia 
scena. Virš scenos melsvais tonais ovale pavaizduotas Vytau
tas Didysis, šios gimnazijos patronas ir globėjas. Paveikslą, 
taip pat aukštų salės sienų lietuviško stiliaus papuošimus 
sukūrė prof. M. Dobužinskis. Šis pasaulinio garso dailininkas 
dekoruodamas sienas susiejo spalvų ramybėn įvairius liau
dies raštus. Melsva, pereinanti į žalsvą, o kai kur ir rusvas 
atspindys veikė žiūrovo akį labai raminamai, o kartu ir 
įspūdingai. Paišybos salės projektą ir papuošimą paruošė 
mokytojas dailininkas ir lietuvininkų veikėjas A. Brakas. 
Gimnastikos-sporto salė irgi neatsiliko racionalumu. Ji buvo 
įrengta dviejuose auštuose, natūraliai apšviesta pro didelius 
langus, turėjo visus reikalingus sporto įrenginius. Mokytojų 
ir direktoriaus kambariai praktiški ir erdvūs. Odiniai baldai 
kvietė poilsiui po įtempto darbo.

Šitaip pasitiko naujieji rūmai įkurtuvininkus. Mokiniams 
ir mokytojams susirinkus didžiojoje gimnazijos salėje, direk
torius dr. KTrūkanas pasveikino visus jau savuose namuose. 
Sveikinimo kalboje jis, tarp kita ko, pasakė: “Šie rūmai yra 

gražūs savo išorine išvaizda. Tačiau reikia, kad ir jų vidus 
būtų gražus, o jis bus toks, kai savyje turės tyrias ir šviesias 
sielas. Todėl aš ir linkiu, kad iš čia išeinantieji mokiniai būtų 
pilni dorovinio ir tautinio idealo”14. Bet įsikėlimas į naujas 
patalpas, kur po poros dienų prasidėjo pamokos, neženklino 

14 Lietuvos keleivis. 1934. Nr. 210. P. 5.
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šių rūmų galutinio įrengimo pabaigos. Praėjo dar beveik du 
mėnesiai, kol buvo baigtos įrengti patalpos, skirtos Prekybos 
institutui. Todėl ir iškilmingas Vytauto Didžiojo gimnazijos 
įkurtuves nutarta surengti tik 1934 m. lapkričio 3 d.

Tą dieną, prieš atidarymo iškilmes, į gimnazijos rūmus 
buvo susirinkę daug Klaipėdos miesto ir viso krašto šviesuo
menės. Gimnazijos auklėtiniai laimingi, švytinčiais veidais 
lakstė ir būriavosi koridoriuose bei klasėse. Jiems ši diena 
buvo itin reikšminga. Juk jiems Tėvynė, nesigailėdama lėšų 
nei pastangų, pastatė tuos rūmus, kad juose galėtų semtis 
gyvenimui šviesos, kad galėtų tapti kilniais ir šviesiais tautos 
vaikais. Tuojau po 12-os valandos, kai visi susirinkusieji į 
iškilmes buvo susėdę puošnioje didžiojoje salėje į kėdes, 
užgriežus orkestrui sutikimo maršą, salėn įėjo garbės svečiai 
ir susėdo scenoje už stalo. Čia buvo Klaipėdos krašto guber
natorius dr. J. Navakas, krašto Direktorijos pirmininkas M. 
Reizgys, miesto vyriausias burmistras E. Simonaitis, Švieti
mo ministerijos atstovas S. Kairiūkštis, Vytauto Didžiojo 
gimnazijos diretorius dr. KTrūkanas, rūmų statybos komisi
jos pirmininkas inž. E. Galvanauskas ir kiti garbingi svečiai. 
Nutilus sutikimo maršo garsams, prabilo gimnazijos direkto
rius K Trūkanas. Jis pasveikino valdžios ir visuomenės atsto
vus, mokytojus ir mokinius bei jų tėvus. Tada visi susirinku
sieji, orkestrui pritariant, sugiedojo Tautos himną. Po to E. 
Galvanauskas oficialiai perdavė Vytauto Didžiojo gimnazijos 
rūmus direktoriaus K. Trūkano vadovybei. Klaipėdos krašto 
gubernatorius dr. J. Navakas, be kita ko, pasakė: “Dalyvau
jame reikšmingose iškilmėse, apie kokias lietuviui prieš 20 
metų ir svajoti neteko. Mes dabar dalyvaujame mokslo 
židinio įkūrime. Šis židinys turi skleisti šviesą kraštui ir 
valstybei. Kurdami šį mokslo židinį dedame daug vilčių, ypač 
Klaipėdos krašte, kur likimo lemties lietuviškas švietimas 
buvo aptemdytas. Šiame krašte, kur lietuviai papročiais ir 
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kalba sudaro didelę daugumą, ypatingos reikšmės turės 
Vytauto Didžiojo gimnazija”15.

15 Lietuvos keleivis. 1934. Nr. 257. P. 3.
16 Ten pat.

Direktorijos pirmininkas M. Reizgys pasakė: “Ypatingą 
džiaugsmą reiškiu šių rūmų atidarymo proga. Daug vargo 
padėta, bet tikslas pasiektas. Kur neseniai buvo tuščias 
laukas, dabar išaugo didžiuliai kultūros rūmai. Krašto mo
kyklose vaikai nebuvo auklėjami lietuviškai, bet visais būdais 
germanizuojami. Šioje mokykloje jaunimas bus mokinamas 

tautiškoje dvasioje. Tai bus pavyzdys visom kitom mokyklom 
krašte. Linkiu, kad lietuviška dvasia persineštų ir j kitas 
krašto mokyklas”16. Švietimo ministerijos atstovas S. Kai

riūkštis, priminęs sunkią Lietuvos praeitį, pareiškė, jog Lietu
vos valdžia, nežiūrint sunkmečio, nesigailėjo lėšų rūmų 
statybai. Nes Klaipėda - būtiniausia mūsų nepriklausomybės 
sąlyga. Jis palinkėjo, kad šios mokyklos spinduliai sutirpdytų 
skirtumus ir stipriai sietų Klaipėdos kraštą su Lietuva. Dar 
kalbėjo vyriausiasis miesto burmistras E. Simonaitis, dr.prof. 
V. Gaigalaitis, dekanas A. Daniliauskas, Mokytojų seminari
jos direktorius M. Krukis, mokyklų patarėjas M. Lacytis, 
Tauragės mokytojų seminarijos direktorius S. Mačernis, Klai
pėdos vokiečių licėjaus direktorius R. Šmidtas ir įgulos virši

ninkas pulk. J. Lanskoronskis. Sveikinimo telegramos gautos 
iš dr. Vydūno, iš buvusio šios gimnazijos direktoriaus Pr. 
Mašioto, buvusių krašto gubernatorių A. Merkio ir V. Gylio 
bei kitų. Pabaigoje direktorius K. Trūkanas nuoširdžiai padė
kojo visiems, atėjusiems j šias iškilmes, ir pažadėjo dirbti 
visada prisimenant žodžius, iškaltus ant šių rūmų fasado: “I r 
šviesa, ir tiesa mūs žingsnius te lyd i “.Tada mokinių 
choras, kariškių orkestrui pritariant, pagiedojo “Vytauto Didžio
jo himną”, kurį gimnazija nuo dabar pasirinko ir savo himnu.
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Vakare didžiojoje salėje įvyko gimnazijos mokinių koncer
tas. Programą atliko mokytojai ir mokiniai: dainavo choras, 
solistai, buvo griežiama smuiku ir skambinama pianinu, 
deklamuojami eilėraščiai, šokami tautiniai šokiai. Koncertas 
suteikė nepaprasto džiaugsmo susirinkusiems ir tėvams bei 
pažįstamiems. Taip baigėsi didelės įkurtuvių iškilmės, įėju
sios į šios gimnazijos istoriją.

Klaipėdos lietuvių gimnazijos (įsteigtos 1922 m.) vardo 
pakeitimas į Vytauto Didžiojo gimnaziją (1930 m.) ir jos 
rūmų statyba su kertiniame akmenyje įmūrytomis relikvijo
mis yra tik nedidelė Klaipėdos krašto švietimo sistemos 
istorijos dalelė. Vis dėlto linkėtina, kad apie ją sužinotų ne tik 
kraštotyrininkai, bet ir visi tie, kuriems brangi šio krašto 
kultūros istorija.

Petronėlė
Žostautaitė

LIETUVOS IR 
VOKIETIJOS VARŽYBOS 
DĖL KLAIPĖDOS KRAŠTO 

1919-1939
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Per Lietuvos ir Vokietijos santykių prizmę pažvelgti į 
Klaipėdos krašto įvykius yra reikalinga ir sudėtinga. Šių 
valstybių ryšiai buvo susipynę nuo pat Klaipėdos klausimo 
iškėlimo tarptautinėse instancijose iki krašto užgrobimo. Nė 
vienas autorius, rašantis Klaipėdos problematika, negalėjo 
šių ryšių nepaliesti. Lietuvių istoriografija juos lietė daugiau 
fragmentiškai, be išsamios analizės, jų neakcentuodama. 
Tiesiogiai kai kuriuos Lietuvos ir Vokietijos kovos dėl Klaipė
dos aspektus yra atskleidęs ir savo požiūrį pareiškęs istorikas



Vytautas Žalys 1993 m. išleistoje Vokietijoje (Liuneburge) 
knygoje vokiečių ir lietuvių kalbomis1.

' Žalys V. Ringen nm Identität. Warum Litauen zwischen 1923 und 1939 im 
Memelgebiet keinen Erfolg hatte. Kova dėl identiteto = Kodėl Lietuvai 
nesisekė Klaipėdoje tarp 1923-1939. Lüneburg, 1993.

Siame palyginti nedidelės apimties straipsnyje bus mėgi
nama paliesti svarbesnius Klaipėdos krašto istorijos posūkio 
taškus, jų priežastis, konfrontuojančių jėgų santykį, jų rezer
vus, tų įvykių linkmę bei rezultatus, priklausančius nuo 
dviejų kaimyninių valstybių santykių.

Pirmasis pasaulinis karas (1914-1918) per visuotinę mo
bilizaciją pašaukė didlietuvius vyrus į carinės Rusijos, o 
mažlietuvius (lietuvininkus) - į Vokietijos kariuomenę. Plin
tanti Amerikos prezidento W. Wilsono paskelbta 14 punktų 
pavergtų tautų išsivadavimo deklaracija veikė karius abie
juose frontuose ir vertė juos galvoti apie savo tautos likimą. 
O likimas skirtingai seikėjo vargus ir džiaugsmus didlietu
viams ir mažlietuviams.

Karo pradžioje, 1914 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, 
carinės Rusijos armija įsiveržė į Rytprūsius, tarp jų ir į Mažąją 
Lietuvą, pasiekė Karaliaučiaus apylinkes. Užkariautą kraštą 
išdegino, nusiaubė, išgrobė turtą. Tuo metu sudegė daug 
tipiškų lietuviškos statybos gyvenamųjų namų bei klėčių. 
Tačiau 1915 m. pradžioje Vokietijos kariuomenė ją išstūmė 
iš Rytprūsių ir tų pačių metų vasarą okupavo carinės Rusijos 
pavergtą Lietuvą. Čia išsilaikė iki 1918 m., t.y. beveik 4 

metus.
Sugriautus ir sudegintus Rytprūsius Vokietijos vyriausybė 

ėmėsi tuoj pat atstatyti. Per trumpą laiką buvo atstatytos 
sudegintos ūkininkų sodybos, karo išgriauti bei menki pas
tatai, amatininkų dirbtuvės, smuklės. Statyba, parengta pa
gal naujus planus, atrodė daug gražesnė, patrauklesnė (aukš
tesni statiniai, raudonų ir baltų plytų sienos, raudonų čerpių 
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stogai), ir kraštas įgijo naują baltuojančių ir raudonuojančių 
plytų vaizdą. Vykstant masinei statybai beveik nebeliko 
lietuviško tipo namų. Savininkai už tai nieko nemokėjo ir su 
dideliu dėkingumu savo valdžiai kėlėsi į naujus, gražius, 
erdvius namus.

Vokiečiai, užėmę pagrindinę Lietuvos etnografinę terito
riją, nė kiek ne geriau elgėsi kaip rusai Rytprūsiuose: vertė 
vietinius gyventojus kirsti miškus, vežti medžius, linus, šieną, 
šiaudus, gyvulius, paukščius į Vokietiją. Per 4 metus spėjo 
nusiaubti jau ir taip nusiaubtą kraštą. Vokiečiai norėjo psi
chologiškai pajungti vietinius gyventojus, kad jie savanoriš
kai pripažintų užkariautojus savo šeimininkais. Tam tikslui 
prie vokiečių karinės administracijos Tilžėje ir Kaune įsteigė 
Rytų spaudos skyrių (Prussestelle Oberost) ir lietuvių kalba 
ėmė leisti laikraštį “Dabartis” Tilžėje (1915 09 01 - 1916 01 
03), Kaune (1916 01 15 -1918 11 12), Bialystoke (1917 05 
12 - 1917 09 29), kuriame skelbė okupantų pranešimus 
vietiniams okupuotiems gyventojams, garbino Vokietijos kai
zerį ir jo politiką. Redaguoti šį laikraštį buvo pavesta Prūsijos 
landtago deputatui mažlietuviui V.Steputaičiui, mokančiam 
lietuvių kalbą. Jis į redakciją pakvietė nemaža lietuviškai 
kalbančių mažlietuvių: J.Stikliorių, E.Simonaitį, D.Zaunių, 
V.Šaulinską, A.Liudziuvaitį, K.Ozelį. Jiems teko susitikti su 

didlietuviais inteligentais, susipažinti ir draugiškai bendra
darbiauti. Vėliau, atkuriant nepriklausomą Lietuvą, šie drau
giški ryšiai turėjo teigiamos įtakos.

Vos prasidėjus karui, pirmieji Amerikos lietuviai Čikagoje, 

vėliau New Yorke išleistais manifestais pradėjo plėsti mintį, 
kad reikia sudaryti suvienytą etnografinę Lietuvą, sujungiant 
Didžiąją ir Mažąją Lietuvą j vieną teritoriją. Kol Vokietija 
kariškai nebuvo palaužta, Europoje gyvenantiems lietuviams 
galvoti apie suvienytą Lietuvą buvo neįmanoma. Ši mintis 
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buvo reiškiama 1916-1917 m. per konferencijas ar kongresus 
Hagoje, Lozanoje, Berne, pradžioje netiesiogiai.

Įsidrąsino ir Rusijos lietuviai. 1917 m. jie organizavo 
Petrapilyje, vėliau Vilniuje, Voroneže seimus ir kongresus, 
kuriuose buvo svarstoma, kad naujai atsikurianti Lietuvos 
valstybė turi apimti Rusų ir Prūsų lietuviškąsias (Rusijos ir 
Prūsijos valdomas) žemes ir gauti laisvą priėjimą prie jūros, 
kaip ekonomikos pagrindą. Grįždamas iš tremties Rusijoje 
1917 m. gegužės mėnesį žymus kultūros veikėjas mažlietuvis 
M. Jankus užsuko į Petrapilyje sušauktą lietuvių seimą, kuria
me pasisakė už būtinumą Mažajai Lietuvai prisiglausti prie 
savo tautos kamieno. Visų lietuviškų konferencijų ir seimų 
balsai bei nutarimai susiliejo į bendrą reikalavimą - susijungti 
Mažajai Lietuvai su Didžiąja. Jie skambiu aidu pasklido po 
įvairius kraštus, teigiamai veikė lietuvius politikus ir skatino 
juos užsispyrus siekti suvienytos valstybės atkūrimo.

Vokiečių okupacijos sąlygomis Lietuvos Taryba, vadovau
jama A.Smetonos, 1918 m. vasario 16 d. paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybės aktą, kuriuo atkuriama Lietuvos valstybė. 
Vokietijai pralaimėjus Pirmąjį pasaulinį karą (1918 11 11), 
susidariusi Prūsų lietuvių tautinė taryba 1918 m. lapkričio 30 
d. Tilžėje paskelbė Mažosios Lietuvos tautinės tarybos aktą, 
dar vadinamą Tilžės aktu, reikalaujantį Mažąją Lietuvą prig
lausti prie savo tautos kamieno - Lietuvos. Šie abu labai 
svarbūs ir reikšmingi aktai, kurių pagrindu buvo kreiptasi į 
prasidėjusią Versalyje tarptautinę taikos konferenciją. Tilžės 
aktas buvo išplatintas lietuvių susibūrimo vietose ir išjudino 
visus mažlietuvius. Tilžės vietinė vokiečių valdžia net norėjo 
šio akto signatarus areštuoti ir reikalavo pasitraukti iš Tilžės.

1919 m. pradžioje į Paryžių suvažiavo taikos konferenci
jos rengėjai, interesantai ir stebėtojai. Lietuvos reikalus Ver
salio taikos konferencijai rengė Amerikos prezidento W.Wil- 
sono paskirta trijų asmenų komisija, vadovaujama Harvardo 
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universiteto prof. Franko Golderio. Ji Mažosios Lietuvos 
teritoriją nustatė pagal prof. kun. V.Gaigalaičio ir Karaliau
čiaus universiteto rektoriaus prof. A.Bezzenbergerio apibrėž
tus kalbinius plotus Rytprūsiuose. Tačiau šis kaip ir kai kurie 
kiti jų parengti planai neatkreipė politikų dėmesio. Kadangi 
atsikurianti Lietuva nebuvo Antantės valstybių dar pripažin
ta de jure, jos atstovai konferencijoje turėjo tik stebėtojo 
statusą, todėl jų reikalavimai buvo priimami tik memorandu
mų ar komunikatų forma, taigi jie negalėjo normaliai ginti 
savo reikalų. Jie, taip pat ir Prūsų lietuvių tautinė taryba 1919 
metais įteikė keletą memorandumų, reikalaujančių Mažosios 
Lietuvos įjungimo į Lietuvos valstybę.

Lenkijos delegacijos pirmininkas Romanas Dmowskis pa
siūlė konferencijai Nemuno žemupį, t.y. Klaipėdos kraštą, 
atskirti nuo Vokietijos ir prijungti prie Lietuvos, o visą Lietuvą 
federaciniais ryšiais susieti su Lenkija. Šiam pasiūlymui Ver
salio konferencijos dalyviai pritarė, o kartu sukėlė diskusijas. 
Jie Klaipėdos krašto atskyrimą nuo Vokietijos ir prijungimą 
prie Lietuvos motyvavo dviem principais: nacionaliniu-etni- 
niu ir ekonominiu, t.y. traktavo Kklaipėdos kraštą kaip 
istorinę lietuvių žemę ir uostą - būsimos Lietuvos valstybės 
ekonominį pagrindą. Vokietija dėl Klaipėdos krašto atskyri
mo pareiškė griežtą protestą Versalio taikos konferencijos 
pirmininkui, kuris atmetė šį protestą, tvirtindamas, jog šis 
kraštas visada buvęs lietuviškas, dauguma gyventojų esą 
lietuviai, ir nors Klaipėdos miestas apskritai esąs vokiškas, šio 
krašto negalima palikti Vokietijos suverenitete dar ir dėl to, 
jog Klaipėdos uostas esąs Lietuvai vienintelis išėjimas į jūrą. 
Tai buvo pirmas Lietuvos ir Vokietijos susidūrimas dėl Klai
pėdos krašto. Pasirašydama tarptautinę Versalio taikos su
tartį, Vokietija atsisakė Klaipėdos krašto Lietuvos naudai. Kol 
dar buvo neaiškus Lietuvos teritorijos statusas, neaiški poli
tinė padėtis (karas su lenkais, raudonarmiečiais-bolševikais, 
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bermontininkais), Klaipėdos kraštą nutarta palikti Antantės 
valstybių kompetencijoje, faktiškai pavesti administruoti Pran
cūzijai (1920-1923).

Įsigaliojus Versalio taikos sutarčiai (1920 0110), prasidė
jo Klaipėdos krašto kaip atskiro politinio vieneto egzistencija. 
Atvykęs prancūzų gen. D.Odry su karių įgula įsikūrė Klaipė
doje ir perėmė valdžią į savo rankas. Iš buvusio vokiečių 
Priešparlamenčio (Vorparlament) prezidiumo narių jis suda
rė vykdomosios valdžios organą Direktoriją, jos pirmininku 
paskyrė Klaipėdos miesto burmistrą A.Altenbergą. Krašte 
liko seniejiVokietijos įstatymai, valdininkai, ta pati administ
racinė tvarka, visur vartojama vokiečių kalba. Tai kėlė klai
pėdiškių lietuvių nepasitenkinimą.

Prancūzai rėmė Lenkijos-Lietuvos uniją, tačiau Lietuvos 
vadovai atkakliai kartojo, kad Lietuva nori būti nepriklauso
ma valstybė ir į federaciją su lenkais nesijungs. 1921 m. kilo 
laisvos valstybės idėja (Freistaat): Klaipėdos krašte įkurti 
laisvą valstybėlę-protektoratą, administruojamą Lenkijos ar 
Prancūzijos. To nenorėjo Vokietija, nes Lenkijai atsirastų 
galimybė iš Vyslos (Dancigo koridorius) ir Nemuno žiočių 
daryti Rytprūsiams visokeriopą įtaką. Vokietija iš mažos ir 
silpnos Lietuvos ateityje, pasitaikius tinkamai progai, galėjo 
kraštą atimti. Todėl Vokietijos spaudoje pasirodė palankūs 
Lietuvai straipsniai, pritariantys Klaipėdos krašto prijungimo 
prie Lietuvos reikalingumui. Lietuvos ministras pirmininkas 
E.Galvanauskas ir Lietuvos šaulių sąjungos vadas V.Krėvė- 
Mickevičius pradėjo tartis su klaipėdiškiais lietuviais politi
niais veikėjais ir ieškoti slaptų ryšių su Vokietija - kaip galima 
perimti Klaipėdos krašto valdymą iš prancūzų ir įgyvendinti 
Versalio taikos sutarties punktus. Sukilimas buvo rengiamas 
slaptai nuo Antantės valstybių ir skelbiama, kad esą vietos 
gyventojai, vadovaujami Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gel
bėjimo komiteto sukilę prieš nepakenčiamą Direktoriją. Bu
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vo sutarta, kad Vokietija ginkluoto sukilimo metu laikysis 
neutraliteto, parems sukilėlius ginklais ir pinigais. Vokietija 
pažadus garbingai ištesėjo: nė viena vokiečių organizacija ar 
asmuo nepasipriešino ir nepareiškė protesto sukilėliams. Tik 
atsargumo dėlei kitoje Tilžės tilto pusėje buvo sutraukti keli 
vokiečių karių pulkai, kad lietuviai nemėgintų vaduoti liku
sios pagrindinės Mažosios Lietuvos teritorijos dalies.

1923 m. sausio 15 d. Klaipėda sukilėlių buvo sėkmingai 
užimta, prancūzai priversti atsisakyti valdžios. Sausio 19 d. 
Šilutėje susirinkęs Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo 

komiteto skyrių ir draugijų atstovų suvažiavimas priėmė 
svarbią deklaraciją: Klaipėdos kraštas jungiamas prie Lietu
vos autonominėmis teisėmis, ir Komitetas imąs valdžią j savo 
rankas. Pagaliau atėjo 1923 m. vasario 16 d. pasirašytas 
Ambasadorių konferencijos sprendimas - Lietuvai perduoda
mas Klaipėdos krašto suverenitetas su tam tikromis išlygo
mis. Tą dieną Klaipėdoje buvo šventė, skambėjo šūkiai “Te
gyvuoja suvienyta Lietuva!” Po trijų dienų prancūzų karinė 
įgula su savo vadais išplaukė iš Klaipėdos uosto.

Kaipgi klaipėdiškiai žiūrėjo į Klaipėdos krašto prijungimą 
prie Lietuvos? Vokiečiai dvarininkai ir valdininkai buvo nu
sistatę priešiškai. Jie laikė kraštą vokiečių žeme, užgrobta 
lietuvių, nenorėdami giliau paanalizuoti istorinės to krašto 
praeities bei Versalio taikos sutarties esmės, ir sudarė opo
ziciją Lietuvos vyriausybei. Prekybininkai ir pramonininkai 
pradžioje neprieštaravo, nes jiems magėjo Lietuvos rinka, o 
uostui platus užnugaris - visa Lietuva. Tačiau kuriantis vie
ningam vokiečių frontui prieš Lietuvą, prekybininkai ir pra
monininkai buvo patraukti į vokietininkų pusę. Darbininkai 
irgi nebuvo linkę pritarti krašto prijungimui prie Lietuvos, 
nes bijojo, kad sumažės darbo užmokestis ir jų socialinė 
padėtis pablogės - susilygins su Lietuvos darbininkų padėti
mi. Dauguma valstiečių, lietuviškiausias, tačiau politiškai
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mažiausiai susipratęs socialinis sluoksnis, abejojo. Jie buvo 
vidutiniai ar mažažemiai ūkininkai, kumečiai bei žemės ūkio 
darbininkai, ekonomiškai ir finansiškai susiję su vokiečiais 
dvarininkais, vokiečių ekonominėmis prekybos, kredito drau
gijomis, bankais, nuo kurių priklausė jų ūkių agrotechninė 
bei materialinė gerovė. Dvarininkai ir pareigūnai juos įtikinė
jo, kad jungdamiesi prie gana atsilikusios agrarinės valsty
bės, greit jie atsidurs Lietuvos skurdaus valstiečio padėtyje, 
neteks Vokietijos rinkų žemės ūkio produktams. Vis dėlto 
valstiečiai pradžioje reiškė džiaugsmą kraštą prijungus prie 
savo tautos kamieno, tačiau vėliau, prasidėjus vokiečių ardo
majam darbui, dauguma jų liko neveiklūs. Būdami žemiau
siuose socialiniuose sluoksniuose lietuviai valstiečiai niekada 
nebuvo opozicija vokiečių valdžiai ir pareigūnams; atvirkš
čiai, buvo jiems dėkingi už pasiektą materialinę gerovę. 
Visuomeniniame ir politiniame gyvenime jie vaidino šalutinį 
vaidmenį. Tik negausi lietuvių ūkininkų, darbininkų grupė, o 
ypač inteligentai, buvo pasiryžę atsisakyti gerovės, iškęsti 
nepriteklius ir sunkumus, kad padėtų kraštui integruotis ir 
sudaryti vieningą Lietuvos valstybę.

Kokia buvo Klaipėdos krašto gyventojų tautinė sudėtis? 
Per 1925 m. sausio 20 d. visuotinį krašto gyventojų surašymą 
iš bendro 141 645 žmonių skaičiaus lietuvių grupę sudarė 37 
626 (26,6%) žmonės, klaipėdiškių, arba “šišoniškių” (vieti
nių), - 34 337 (24,2%), vokiečių - 64 158 (45,2%) ir kitų - 5 
524 (4,0%). Diskusija kilo dėl “klaipėdiškių” (dalies Klaipė
dos krašto gyventojų) grupės. Lietuvių mokslininkai, priešin
gai negu vokiečių, ją priskyrė lietuviams. Tai vietiniai gyven
tojai (autochtonai), per kelis šimtus metų vokiečių kultūros 
paveikti, namuose dar kalbėjo lietuviškai, turėjo lietuviškas 
pavardes, laikėsi lietuviškų papročių. Jie buvo tautiškai neap
sisprendę, nenorėjo rašytis vokiečiais, tačiau nenorėjo rašytis 
ir lietuviais, sudarydami atskirą “klaipėdiškių-šišoniškių” gru
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pę. Klaipėdiškis žymus visuomenės veikėjas, keletą metų 
dirbęs gubernatūroje patarėju Martynas Anysas atsiminimų 
knygoje patvirtina, kad klaipėdiškiai namuose kalbėjo savo 
tarme, nurodydamas žvejus-kopininkus: “Savotiška buvo ta 
kopininkų šnekta, maišyta kuršių, lietuvių ir vokiečių žo
džiais. Kopininkai namuose kalbėjo kopininkiškai, kuršių 
tarme, atmiešta vokiškais ir lietuviškais žodžiais. Bažnyčioje 
jie giedojo ir meldėsi lietuviškai, o krašto įstaigose kalbėjo 
vokiškai”2. Iš to matyti, kad šišoniškių baltiška - lietuviška 
kilmė akivaizdi.

2 Anysas M. Kova dėl Klaipėdos: Atsiminimai. Čikaga. 1978. P. 114-115.

Vokiečių istoriografija “klaipėdiškių” grupę priskiria prie 
vokiečių ir todėl likusias dvi tautines grupes pavadina naujais 
vardais: klaipėdiškiai lietuviai ir memellenderiai vokiečiai, 
sumažindami lietuvių skaičių. Joje įrodinėjama, kad klaipė
diškiai lietuviai šimtmečius gyvenę vokiškoje aplinkoje, tra
diciškai suformavę vokišką mąstyseną ir gyvenseną, labiau 
orientuoti į vokiškas struktūras, jiems svarbi gerovė ir todėl 
esą jiems svetima didlietuviška kultūrinė aplinka. Tai esą 
matyti iš rezultatų - apie 80% rinkėjų savo balsus atiduodavo 
už vokiečių partijų sąrašus, ir lietuviai geriausiu atveju tegau
davo 5 vietas iš 29 Seimelyje. Čia sumaišomos tautybės ir 

politinės orientacijos sąvokos. Išeitų, kas balsuoja už vienos 
ar kitos tautinės grupės partiją, tas mechaniškai tampa tos 
tautybės nariu. Be to, nereikia užmiršti, jog ne vien oficialio
sios vokiškos kultūrinės aplinkos, jos politinių, teisinių, eko
nominių institucijų bazėje formavosi klaipėdiškio lietuvio 
savita galvosena bei gyvensena, bet ir savos lietuviškos 
dvasinės kultūros, papročių, veikiant lietuvių kalbai, kaip 
religinei vertybei, išsaugotai per šimtmečius. Aišku, svarbus 
akstinas rinkimuose buvo materialinė gerovė, tačiau daug 
nulėmė ir sudaroma prievartos situacija. Rinkimų j Seimelius 
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akcijos buvo finansuojamos Vokietijos, naudojamas ekono
minis spaudimas, teroras. Pasitaikydavo, dvarininkai vokie
čiai vežė savo darbininkus į rinkimus balsuoti už nurodytą 
kandidatą.

Kad klaipėdiškiams lietuviams buvo svetima vadinama 
didlietuvių ar žemaičių kultūrinė aplinka, istorijos procese 
nulėmė politinės sienos, skirtinga religija, išoriniai trukdy
mai tarpusavyje bendrauti, tai, jog vokietininkai nuolatos 
žemino ir niekino žemaičius ir lietuvius. Tai kurstė įtampą, 
nepasitikėjimą, didlietuvių laikymą antrarūšiais žmonėmis, 
be to, nesidomėjimą, kokiomis skirtingomis istorinėmis sąly
gomis buvo priversti broliai lietuviai gyventi ir dirbti.

Klaipėdos krašto aukštuosius socialinius sluoksnius suda
rė vokiečiai. Krašto ekonomikos pagrindas: dvarai, pramonė, 
prekyba, administracinės įstaigos, - buvo vietinių vokiečių 
rankose. Jie valdė beveik visą Klaipėdos krašto materialinę 
bazę ir visur buvo aiški jų socialinė persvara. Dauguma 
vokiečių buvo išsilavinę, mokslus baigę Vokietijoje, išauklėti 
vokiškojo patriotizmo dvasia, iniciatyvūs, gabūs žmonės, 
atkakliai, dažnai jėga siekiantys savo tikslų. Jie naujomis 
sąlygomis sugebėjo užimti vadovaujančias vietas autonomi
niame valdžios aparate, jų partijos išsikovoti daugumą sei
melyje, vadovauti Direktorijai, magistratui, apskričių ir vals
čių savivaldybėms, Prekybos ir Pramonės, Žemės ūkio, Ama
tų ir Žvejų rūmams ir diktavo savo politiką autonominiame 

krašte.
Lietuvos vyriausybė ir gubernatorius iš pat pradžių atsar

giai, nepažeisdami susiklosčiusių savitų kultūrinių bei buiti
nių tradicijų, teisinių normų, bandė stiprinti savo pozicijas 
krašte ir, remdamiesi klaipėdiškiais lietuviais ir pritariančiais 
vokiečiais, įvairias krašto ūkio šakas bei uostą integruoti j 
bendrą Lietuvos ekonomiką. Istoriškai ilgą laiką atskirtų 
Lietuvos dalių visuomeninį bei kultūrinį gyvenimą įterpti į 
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bendrą lietuvių kultūrą. Ministras pirmininkas E.Galvanaus
kas ir gubernatorius J.Budrys ėmėsi darbo: 1923 m. vietoj 
markės įvedė litą, panaikino duonos korteles, perkėlė muiti
nes prie naujos Lietuvos-Vokietijos sienos prie Nemuno, 
steigė pereinamuosius punktus, perėmė geležinkelio valdy
bas, pašto įstaigas, rengėsi perimti uostą. Bet 1923 m. 
balandžio 6-11 d. krašte kilo visuotinis gyventojų streikas. 
Streikavo pašto, telegrafo, elektros stoties, privačių įmonių, 
fabrikų darbininkai, įstaigų valdininkija. Streikininkai kėlė 
ne tik ekonominius, bet ir politinius reikalavimus. Klaipėdoje 
susidarė grėsminga padėtis, susirinkusi minia skandavo an
tilietuviškus šūkius: “Šalin visa, kas lietuviška!”, “Žemaičiai, 

lauk!” ir pan. Neramumai persimetė į kitas vietoves, paraly
žiavo visą krašto gyvenimą. Šis pirmas susirėmimas įvyko 

praėjus vos 2,5 mėnesio po Klaipėdos krašto prijungimo prie 
Lietuvos ir tik prasidėjus deryboms dėl Klaipėdos krašto 
konvencijos ir Statuto pasirašymo Paryžiuje. Taigi tuo metu, 
kai Lietuvos centro valdžia dar nebuvo spėjusi rimtai “nusi
kalsti” nei vietiniams vokiečiams, nei lietuviams. Aišku, kad 
šis konfliktas buvo išprovokuotas išorinių jėgų, joms prita
riant ir kurstant. Lietuva sutiko stiprų ir jau organizuotą 
vietos vokiečių ir Vokietijos pasipriešinimą. Vokietija vedė 
dvigubą politiką. Per Vokietijos ambasadą Kaune Vokietija 
rodėsi Lietuvai labai tolerantiška, draugiška, vos ne globėja. 
O per Vokietijos konsulatą Klaipėdoje ji veikė priešingai: 
palaikė ryšius su krašto vokiečiais ir Vokietija. Konsulatas 
atliko tarpininko vaidmenį ir vykdė slaptą Vokietijos revan
šistinę politiką Klaipėdos krašte. Tiesiog nuo pirmųjų dienų 
prasidėjusi kova tarp Lietuvos ir Vokietijos dėl Klaipėdos 
krašto truko 16 metų (1923-1939) praktiškai visose gyveni
mo srityse. Kovojančiųjų jėgos buvo nelygios - vienoje pusėje 
maža 3 mln. gyventojų teturinti, tik pradėjusi atkurti savo 
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valstybę Lietuva, antroje - stipriausia ir galingiausia Europos 
valstybė, turinti 70 min. gyventojų.

Po 1923 m. ginkluoto sukilimo Vokietijos valdantieji 
sluoksniai greit užmezgė ryšius su Klaipėdos krašto vokiečių 
politiniais veikėjais ir ėmė derinti tarpusavio veiksmus. Jie tai 
darė slapta, kitų rankomis, nenorėdami parodyti Europai, 
kad mėgina griauti Versalio sistemos pamatus. Klaipėdos 
kraštas Vokietijai buvo jos Rytų politikos dalis, placdarmas 
“žygiui į Rytus”. Inspiruodama ir finansuodama Klaipėdos 
krašto vokiečių politinius veikėjus, vokiečių organizacijas ir 
pavienius asmenis, Vokietija iš pradžių siekė neleisti, jog 
Lietuva įsitvirtintų krašto ekonomikoje. Per krašte likusį 
senąjį vokiečių administracinį aparatą, valdininkiją, teismą, 
mokyklą, bažnyčią, gausias ekonomines ir kultūrines vokie
čių organizacijas ji vykdė savo revanšistinę politiką. Ir pačioje 
Vokietijoje buvo kuriama įvairių priemonių sistema, kaip 
prarastų pagal Versalio taikos sutartį teritorijų gyventojus 
laikyti savo įtakoje ir tas žemes ateityje susigrąžinti. Tiesio
giai prieš Lietuvą nukreiptai veiklai buvo įsteigta Berlyne 
nacionalistinė organizacija Vokiečių-lietuvių Klaipėdos kraš
to sąjunga (Deutsch-litauischer Memellandbund) su vėliau 
įsteigtu skyriumi Tilžėje. Sukarintų organizacijų Wehrwolf, 
Stahlhelm, Offizierverein filialai Karaliaučiuje, Tilžėje, Ragai
nėje palaikė ryšius su tokiomis pat Klaipėdos vokiečių orga
nizacijomis. Profesinės bei kultūrinės vokiečių mokytojų, 
teisininkų, gaisrininkų, miškininkų, sporto, giedotojų ir kitos 
organizacijos nenutraukė ryšių su centrais Vokietijoje 1923- 
1939 metais, gaudavo iš jų instrukcijas, lėšas, dovanas. 
Organizacijų nariai pakitimus krašte vertino gana tendencin
gai. Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos jie laikė lietu
vių okupacija, vokiečių žemių atplėšimu jėga, t.y. be referen
dumo, Lietuvos valdžią esančią klaipėdiškiams svetimą. Esą 
nedovanotina priskirti tokiai varganai ir nekultūringai vals
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tybei kaip Lietuva kultūringą Vokietijos sritį. Antilietuvišką 
veiklą finansavo tam tikri Vokietijos bankai ir kredito bend
rovės: Osthilfe, Deutsche Hilfe, Deutsche Stiftung, Deutsche 
Schutzbund, Concordia spaudai remti. Tarpininko vaidmenį, 
kaip minėta, atliko ir krašto vokiečių politinėms aspiracijoms 
vadovavo Vokietijos konsulatas Klaipėdoje. Jo valdininkai 
per Klaipėdos krašto kultūrinės sąjungos (Memelländischer 
Kulturbund} vadovus Konradą Dresslerį, Jamesą Gubbą, 
Heinriką Konradą, Richardą Mejerį ir kitus palaikė slaptus 
ryšius. Konsulate buvo slapta išduodami valdininkams pažy
mėjimai, liudijantys, jog Vokietija pritaria jiems priimti Lie
tuvos pilietybę, o reikalui esant, ateityje garantuoja Vokieti
jos pilietybę ir darbą Reiche. Tokių Vokietijos konsulato 
išduotų valdininkams pažymėjimų kopijos paskelbtos E.Neu- 
manno ir T. Sasso bylos kaltinamajame akte. Be to, Vokietijos 
atitinkamos kredito įstaigos mokėjo autonominių įstaigų 
valdininkams algų tarp Vokietijos ir Klaipėdos krašto skirtu
mą, vadinamą beprocentine paskola (Zinsloses Darlehen}. 
Lietuvos vyriausybė šiuos mokėjimus kvalifikavo kaip sveti
mos valstybės valdininkų papirkinėjimą, ir jie 1929 m. pagal 
Lietuvos ir Vokietijos susitarimą buvo nutraukti. Tačiau nuo 
1930 m. Vokietijos fondai slapta mokėjo vienkartines sumas 
vokiečių organizacijoms, seimelio nariams, pavieniams as
menims priklausomai nuo jų darbo vertės Vokietijai. Gauti 
indėlius ar nutraukti piniginius ryšius su kredito įstaigomis 
valdininkai galėjo tik Vokietijos konsulatui Klaipėdoje leidus. 
Ar krašto valdininkai, gaudami kreditų, galėjo būti lojalūs 
Lietuvos valstybei?

Paskatinti Vokietijos paramos ir dėmesio, vokiečių politi
niai veikėjai 1924 m. įteikė gubernatoriui J.Budriui memo
randumą, kuriame reikalavo palikti krašte buvusią tvarką, 
panaikinti vokiečių spaudos cenzūrą, liaudies mokyklose 
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dėstomąja kalba laikyti tik vokiečių, o lietuvių kalbos pamo
kas vesti klaipėdiškių lietuvių tarme, o ne literatūrine kalba, 
bažnyčią palikti Prūsijos bažnytinės vyresnybės žinioje. Me
morandumo reikalavimai ir buvo vokiečių politinė progra
ma: palikti krašte buvusią tvarką, kritikuoti Lietuvos vyriau
sybės veiksmus, parodyti, jog ji svetima valdžia, neturinti 
teisės kištis į autonominius krašto reikalus, izoliuoti ją nuo 
autonominių reikalų, interpretuoti Statuto straipsnius palan
kiai sau. Norėdami klaipėdiškius lietuvius patraukti į savo 
pusę, vokietininkai ėmė įrodinėti, jog jie esą aukštesnės 
kultūros už didlietuvius (grosslitauerius), vos ne vokiečiai ir 
jiems su didlietuviais atėjūnais ir jų valdžia nepakeliui. 
Anksčiau vokiečių niekinami klaipėdiškiai lietuviai dabar 
buvo patenkinti savo iškėlimu iki vokiečių. Tokiu būdu 
klaipėdiškiai lietuviai buvo pradėti supriešinti su lietuviais, 
atvykusiais iš kitų Lietuvos vietų, paskleistas nepasitikėjimas 
Lietuvos centro valdžia. Dėl Klaipėdos konvencijos ir Statuto 
vykdymo buvo daug susidūrimų tarp Lietuvos centro ir 
autonominės valdžios. Kiekvienas Centro valdžios veiksmas 
ar iniciatyva Klaipėd os krašte buvo vietinių vokiečių politinių 
vadovų ir Vokietijos atitinkamų įstaigų sekami ir traktuojami 
kaip autonominių teisių laužymas, kišimasis į savarankiško 
krašto vidaus reikalus. Tuo metu vokiečių teisininkai savo 
darbuose diskutavo, kokiu teisiniu pagrindu prijungtas Klai
pėdos kraštas: ar jis įeinąs į Lietuvos sudėtį kaip autonominė 
dalis ar esąs šalia Lietuvos, kaip atskiras autonominis viene
tas, lyg laisva valstybė su savo skirtingomis institucijomis. Jie 
įrodinėjo, kad Klaipėdos konvencija ir Statutas, priimti 1924 
m., kaip tik suteikė kraštui savarankiškumą, nes jis turįs 
teritoriją, gyventojus, valdžios organus, valstybinę galią. 
Lietuvos konstitucija turinti galios krašte tiek, kiek neprieš
tarauja Klaipėdos konvencijai. Ši koncepcija buvo parankus 
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ginklas izoliuoti Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos ir sutrukdyti 
Lietuvos vyriausybei jame įsitvirtinti. Lietuvos vadovai opo
nentų Statuto interpretaciją laikė tendencinga. Abi pusės 
kaltino viena kitą nuolatiniu Statuto laužymu. Pradžioje, kol 
Lietuva neišbandė Statutą praktikoje, nežinojo, kaip elgtis 
vienu ar kitu atveju. Kai kildavo klausimas dėl autonominių 
organų veiklos ar vokiečių abejotinų poelgių teisėtumo - 
Lietuva su niekuo tartis, niekam skųstis, niekieno pagalbos 
prašyti ar autoritetingo teismo išaiškinimo reikalauti negalė
jo. Ji turėjo ginčą spręsti pati, atsakydama už sprendimo 
teisėtumą-statutingumą. Šios teisinės padėties neaiškumas, 

nežinojimas, kaip į tai pažiūrės tarptautinės priežiūros eks
pertai - Tautų Sąjungos atstovai, baimė nesusikompromituo
ti paralyžiavo centrinės valdžios veiksmus Klaipėdos krašte ir 
trukdė Lietuvos valstybingumui išsiplėsti į šią autonominės 
teritorijos dalį. Tuo tarpu krašto autonominė valdžia turėjo 
teisę kreiptis į Tautų Sąjungą ir aiškintis dėl Statuto punktų 
vykdymo teisėtumo. Kelis kartus ji per Vokietiją, kaip Tautų 
Sąjungos narę, skundė Lietuvos vyriausybę dėl autonomijos 
Statuto laužymo. Taigi Vokietija Tautų Sąjungoje gynė Klai
pėdos krašto vokiečius.

Garsus tarptautinės teisės žinovas, vienas iš Klaipėdos 
konvencijos sudarytojų, Hagos tarptautinio tribunolo narys 
profesorius Mykolas Römeris, gerai žinodamas teisinę krašto 
padėtį, rašė: “Šia padėtimi gudriai naudojosi vokietininkų 

saujelė, Vokiečių valstybės ir vokiečių viešosios nuomonės 
remiama. Jie sugebėjo 10 metų bėgyje tiesiog terorizuoti 
Lietuvos valstybę Klaipėdos krašte, pasinaudodami Lietuvos 
nežinojimu ir jos baime prieš tarptautinės atsakomybės pa
darinius. Pasinaudodama geriausių savo mokslų garsenybių 
autoritetais, Vokietijos spauda pateisindavo kiekvieną vokie
čių nedraugišką Lietuvos valstybingumui žingsnį ir smerkda
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vo bet kurį Centro valdžios aktų galimumą šiam valstybingu
mui sustiprinti ir vietos vokietininkų intrigoms sudrausti”3. 
Be to, jis pridūrė: “Lietuvos valdžia, pasidavusi šiam teroriza
vimui 10 metų, buvo Klaipėdos krašte bejėgė ir neveikli, 
leisdama vietos vokietininkams įsigalėti Klaipėdos autono
mijoje, iškreipti ją ir sutvirtinti jų varomąjį priešvalstybinį 
judėjimą. Ji nedrįso klausytis savo teisininkų priešingų nuro
dymų ir loginių tvirtų autonominio Statuto aiškinimų. Tai 
buvo, be abejo, blogiausia politika ir ši atsakingumo baimė 
buvo pikčiausiu valstybingumo priešu”4. Lietuvos vyriausy
bės neveiklumas, baimė paliesti buvusią “globėją” Vokietiją, 
neturėjimas tvirtos ir nuoseklios politinės linijos autonomi
niame krašte ir buvo jos esminės klaidos. Bet vargu tai būtų 
padėję, kai kovojančių jėgos tokios nelygios. Tai vilko ir 
ėriuko santykiai.

3 Klaipėdos klausimas tarptautiniame forume // Lietuvos keleivis. 1934. Nr. 21.
4 Ten pat.

Lietuvos vyriausybė neryžtingumo, pasyvumo ir baimės 
poziciją mėgino keisti ryžtingesne, nes matė, jog opozicinės 
jėgos, susiorganizavusios į vieningą, piktą vokiečių frontą, 
baigia sugriauti suverenumo teisinius pagrindus. Akivaizdus 
Lietuvos ir Vokietijos santykių pablogėjimas prasidėjo nuo 
1932 metų. Tam pretekstu pasitarnavo Klaipėdos krašto 
Direktorijos pirmininko Otto Böttcherio 1931 m. gruodžio 
18-19 d. slapta, be Lietuvos vyriausybės ir gubernatoriaus 
žinios, kelionė į Berlyną išgauti papildomų kontingentų 
gyvulių eksportui į Vokietiją ir tariamai padėti vietos ūkinin
kams. Santykius su užsieniu Statutas pavedė Lietuvos centro 
valdžiai; tad buvo pažeistas Statutas bei Lietuvos vyriausybės 
kompetencija. Centro valdžiai iškilo Lietuvos teritorijos inte
gralumo pavojus. Matyt, oponuojanti pusė norėjo įsitikinti, 
kiek galima mėginti Lietuvos vadovų toleranciją ir kantrybę.
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Lietuvos vyriausybė 1932 m. sausio 15 d. įteikė Vokietijai 
notą: protestavo prieš slaptas O.Böttcherio derybas su Vokie
tija, kurias organizavo Vokietijos konsulatas Klaipėdoje, ir 
pareikalavo atšaukti generalinį konsulą Ottą Topkę. Guber
natorius A. Merkys atšaukė O.Bottcherį iš Direktorijos pirmi
ninko pareigų. Klaipėdos vokiečių gautą skundą dėl A.Mer- 
kio veiksmų tirti Tautų Sąjungoje ėmėsi pati Vokietijos 
vyriausybė. Byla greit atsidūrė Hagos tarptautiniame tribu
nole. Vokietijos spaudos komentarai nešykštėjo Lietuvos 
valstybei užgauliojimų ir įžeidinėjimų bei kaltinimų dėl “nuo
latinio Statuto laužymo”. Vokietininkų mitingai, rezoliucijos, 
pasiūlymai įkaitino atmosferą, įtikino Vokietijos ir Klaipėdos 
visuomenę, kad Lietuva esanti kalta ir bus greitai Hagos 
tribunolo pasmerkta.

Hagos tarptautinis tribunolas nustatė, kad O.Böttcherio 
atstatydinimas buvo teisėtas, kad Lietuva autonominį kraštą 
tvarkė teisingai ir tik Seimelio paleidimas pripažintas netei
sėtu. Byla buvo laimėta ir Lietuvos prestižas pasaulyje buvo 
sutvirtintas. Teismas suprato, kad autonominė teisė negali 
būti aukštesnė už Centro, kad autonominė valdžia negali 
sudrausti Centro valdžios. Svarbiausia Hagos sprendimo tezė 
- tvirtas ir vieningas Lietuvos suverenumo pripažinimas, 
apimąs visą teritoriją, taigi ir Klaipėdos kraštą. Prof. M.RÖ- 
meris Hagos sprendimą laikė labai svarbiu ir reikšmingu, nes 
šis sprendimas išsklaidė vokiečių teisininkų kuriamą legendą 
apie kažkokį Klaipėdos pusiau valstybingumą ir apie taria
mąjį suverenumo pasidalijimą tarp Kauno ir Klaipėdos, kas 
iki tol trukdė Lietuvai tvarkytis krašte. Jis rašė: “Per Hagos 
sprendimą Lietuva atgavo tą, ką ji vokiečių ir vokietininkų 
intrigomis buvo Klaipėdoje praradusi: savo suverenumo, 
savo titulo pajautimą”5.

5 Ten pat. Nr. 22.
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Vokietijai pralaimėjimas Hagos teisme buvo nemalonus. 
Vokietininkai Klaipėdoje jau buvo pasiruošę laimėjimą pažy
mėti džiaugsmo manifestacija, tačiau Luizės gimnazijos rūsy
je fakelai ir šūkiai liko neuždegti ir neišskleisti. Vokiečių 
spauda šį bylos sprendimą laikė mažareikšmiu, nieko ypatin
go nedavusiu abiem pusėms, tik sukėlusį ūkininkų nepasiten
kinimą. Be to, spauda santykių tarp Lietuvos ir Vokietijos 
paaštrėjimo priežastimi laikė lietuvių per griežtus veiksmus 
prieš autonomiją, kurie sukėlę stiprų Vokietijos gynimąsi. 
Atrodytų, kad galingoji Vokietija turėjo gintis nuo mažos 
Lietuvos tariamai piktų žygių savoje valstybėje ir pagaliau 
buvo priversta 1939 m. kraštą užgrobti.

Lietuvos laimėjimas Hagos tarptautiniame forume įsisiū
bavusių krašte įvykių nesustabdė. Jame greit ėmė plisti 
nacistinis judėjimas. Dar 1928 m. Klaipėdoje buvo įsteigtas 
slaptas Vokietijos nacistinės partijos skyrius. 1933 m. pra
džioje Hitleriui tapus Vokietijos kancleriu, sparčiai keitėsi 
Lietuvos ir Vokietijos santykiai. Jie darėsi atviresni, įžūlesni, 
be priedangų ir diplomatijos. Tais pačiais metais Klaipėdoje 
buvo įkurtos dvi slaptos nacistinės partijos, vadovaujamos 
kunigo Teodoro Sasso ir veterinarijos gydytojo Ernsto Neu- 
manno. Abi partijos kopijavo Vokietijos nacionalsocialistų 
(trumpiau nacistų) partijos struktūrą, tikslus ir darbo pobū
dį. Į jas įstojo krašto vokiečių politiniai veikėjai, aukšti 
autonominių įstaigų pareigūnai, pramonės ir prekybos įmo
nių savininkai, nemažai žemesniųjų tarnautojų, mokytojų, 
miškininkų, policininkų, savivaldybių vadovų, jaunimo orga
nizacijos narių. Greit nusistojo E.Neumanno partijos glaudūs 
ryšiai su Seimelio biuru, Direktorija, Vokietijos konsulatu 
Klaipėdoje. Tai padėjo išplisti nacių judėjimui mokyklose, 
teismuose, savivaldybėse, įvairiose vokiečių organizacijose. 
Buvo steigiami smogikų būriai, ginkluojami bei slapta apmo
komi, nacistinis judėjimas terpiamas į legalias organizacijas.
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Visa tai įgijo grėsmingą pobūdį, krašte sukėlė nerimą, įtam
pą, kartu kilo smurto ir teroro banga. Lietuviams pasidarė 
pavojinga viešai kalbėti lietuviškai, vakarais rodytis gatvėse, 
restoranuose.

Kai Lietuvos vyriausybė išsiaiškino, jog krašto nacistai 
Vokietijos padedami rengiasi užgrobti Klaipėdą, kad iškilo 
rimtas pavojus Klaipėdos krašto suverenitetui, ėmėsi griežtų 
priemonių nacistų veiklai suvaržyti. Gubernatorium buvo 
paskirtas energingas pareigūnas Jonas Navakas, išleistas 
“Tautai ir valstybei saugoti įstatymas”. Jame buvo nustatyta 
bausti visus, kurie niekins ir įžeidinės lietuvių tautą, Lietuvos 
vyriausybę, valstybinius ženklus, vėliavą, priklausys užsienio 
organizacijoms ar dirbs jų naudai, panaudos ekonomines 
priemones prieš Lietuvą ar lietuvių tautos interesus, skleis 
tendencingas žinias, naudos užsienio lėšas antivalstybinei 
veiklai, vilkės uždraustą uniformą ar ženklus, be leidimo 
nešios ginklus6. Remiantis tuo įstatymu buvo suimti nacisti
nių partijų vadovai: E.Neumannas, T.Sassas, V.Bertulaitis, 
H.Roppas ir kt., sustabdyta abiejų partijų veikla, jų biuruose 
padarytos kratos, rasta daug dokumentų, instrukcijų, planų, 
ginklų, rodančių šių partijų antivalstybinę veiklą, ryšius su 
Vokietija. Lietuvos vyriausybė tik dabar iš rastų dokumentų 
įsitikino, kad Vokietija nuo 1923 m. slapta kišosi į Lietuvos 
vidaus reikalus, palaikė ryšius su krašto vokiečiais, finansa
vo, organizavo ir skatino jų antilietuvišką veiklą, siuntė 
instruktorius bei kontrolierius, kad Vokietijos finansinė poli
tika kenkė Lietuvai7. Į minėtus ir į neminėtus Lietuvos vyriau
sybės ryžtingus veiksmus greit reagavo Vokietija. Ji 1934 m. 
vasario 23 d. protesto notoje Lietuvai pareikalavo suspen
duoti “Tautai ir valstybei saugoti įstatymą”, kaip neturintį 

6 Tautai ir valstybei saugoti įstatymas // Vyriausybės žinios. 1934 08 14. P. 1.
7 Dr. Neumanno, v. Sasso bei kitų bylos kaltinamasis aktas. K., 1934.
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juridinės galios Klaipėdos krašte. Lietuvos vyriausybė šį 
kaltinimą atmetė ir paprašė Vokietiją nesikišti į jos vidaus 
reikalus. Lietuvos vyriausybei buvo akivaizdu, jog ji pradėjo 
atvirą, sunkią kovą su nacistine Vokietija dėl Klaipėdos.

Vokietija, reaguodama į įvykius krašte, 1934 m. pradžioje 
paskelbė Lietuvai ekonominę blokadą, dar vadinamą “eko
nominiu karu”, t.y. uždarė savo sieną Lietuvos eksportui, 
vienašališkai nutraukė mažąjį pasienio susisiekimą. Visa tai 
buvo skaudus smūgis Lietuvos ekonomikai sunkios krizės 
metais. Vokietijos spauda ir radijas kritikavo Lietuvos vyriau
sybės ir gubernatoriaus veiksmus, kaltino tariamu autonomi
jos laužymu, neteisėtu Otto Schreiberio Direktorijos paleidi
mu, kai kurių Seimelio narių mandatų atėmimu, smurtu prieš 
vokiečius, prievartiniu krašto atlietuvinimu ir perdavinėjo į 
užsienį žinias su labai nedraugiškais komentarais.

Esant tokiems įtemptiems Lietuvos ir Vokietijos santy
kiams, Kaune vyko Klaipėdos krašto nacistų teismo procesas 
(1934 12 14 - 1935 03 26). Kaltinamųjų suole sėdėjo 122 
kaltinamieji, iš jų 87 buvo nubausti įvairaus dydžio bausmė
mis, 35 išteisinti. Tai buvo didžiausia byla Lietuvos teismų 
praktikoje. Krašto nacistai buvo kaltinami ginkluoto sukilimo 
organizavimu teritorijos daliai nuo Lietuvos atplėšti. Pana
šios nacių bylos vyko Čekoslovakijoje, Lenkijoje, Latvijoje, 
Estijoje ir kitur, kur jie vykdė revanšistinę politiką, tačiau nei 
teisiamųjų skaičiumi, nei mastu Kauno bylos nepranoko. Ši 
byla lietuvių istoriografijoje nėra plačiai įvertinta ir išanali
zuota. Reikėtų paskelbti E.Neumanno irT.Sasso bylos steno
gramą su plačiais komentarais, kaltinamųjų ir liudytojų 
apklausos dokumentus ir kitą su šia byla susijusią medžiagą, 
kurie dar skaitytojams iki šiol nežinomi.

Vokiečių istoriografija mėgina įrodinėti, kad dauguma 
teisiamųjų buvo kaltinami ne nacionalsocialistinės ideologi
jos skleidimu, o konkrečia antivalstybine veikla, kad byla 
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nepakeitė padėties krašto viduje, o dar labiau komplikavo 
Lietuvos ir Vokietijos santykius. Šie teiginiai yra nepagrįsti. 
Nacistinių partijų narių ir smogikų antivalstybinė veikla, 
nukreipta prieš Lietuvą ir lietuvius, buvo paremta nacional
socialistine ideologija, rasizmu, neapykanta kitos tautybės 
žmonėms, teroru, net žudynėmis. Tie patys smogikai, apsi
rengę nacių uniformomis, platino gautą iš Vokietijos nacisti
nę literatūrą tarp klaipėdiškių, komentavo ją susirinkimuose, 
su nacistiniais šūkiais rengė karinius pratimus, mitingus, 
rinkimines kampanijas, t.p. varė nacistinės Vokietijos revan
šistinę politiką - peržiūrėti Versalio taikos sutartį. Atskirti 
nacistinės ideologijos skleidimą nuo antivalstybinės veiklos 
neįmanoma. O dėl santykių komplikavimosi su Vokietija, ką 
gi turėjo daryti Lietuva? Gal jai reikėjo besąlygiškai vykdyti 
visus Vokietijos reikalavimus, pagaliau siūlyti paimti Klaipė
dą? Vėliau ji būtų turėjusi pasirašyti muitų uniją su Vokietija, 
suderinti su ja užsienio politiką, Lietuvos kariuomenę įjungti 
į Trečiojo reicho armiją. Lietuva būtų tapusi nacių vartais į 
kitas Baltijos šalis, o pati įsigijusi galimybę kartu pralaimėti 
su nacionalsocialistine Vokietija. Todėl galima vertinti, kad 
Lietuvos vyriausybės žygis prieš nacius buvo nepaprastai 
drąsus, rizikingas ir garbingas, ginant Lietuvos teritorijos 
integralumą ir savo valstybės interesus. Ji pasauliui davė 
pavojaus signalą apie Vokietijos kruvinąjį nacizmą bei tota
litarizmą ir galimas jo pasekmes.

Vokietijos grasinimai karu, oro erdvės pažeidinėjimai, 
kariniai manevrai pasienyje už Nemuno, protesto notos, 
baugino Lietuvos vyriausybę ir ji pakluso valstybių signatarių 
(Anglijos, Prancūzijos ir Italijos) patarimams nusileisti agre
syviajai Vokietijai. Pradėjo amnestuoti nuteistus nacius, ir 
1938 m. buvo išleisti paskutiniai kaliniai. 1936 m. prekybos 
ir kitomis sutartimis atkūrė prekybinius santykius su Vokie
tija. Lietuvos vyriausybės ir ūkinių organizacijų “Maistas”, 
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“Lietūkis”, “Pienocentras” j krašto ekonomiką įdėti kapitalai 
nepajėgė nei krašto žemės ūkio, nei pramonės atitraukti nuo 
Vokietijos ir savarankiškai tvarkytis, nei nukonkuruoti Vokie
tijos bankų kapitalo. Vokiečių bankai ir kredito įstaigos teikė 
Klaipėdos krašto ūkiui apie 70%, o lietuvių - tik apie 30% visų 
krašto kreditų.

Lietuvos vyriausybė, remdamasi Statuto 5 straipsniu, 
buvo nutarusi kariuomenės, susisiekimo, uosto ir muitinių 
reikalams nusavinti 443 ha žemės netoli Klaipėdos8. Seimelio 
vokiečių vieningo sąrašo deputatai, Direktorijos pirmininkas 
Augustas Baldžius protestavo šį įstatymą, įrodinėdami, kad 
tai autonominės valdžios kompetencija. Lietuvos vyriausybė 
aiškino, jog pagal Statutą šį teisė priklauso Centro valdžiai. 
Suprantama, be Vokietijos inspiravimo autonominės val
džios organai nebūtų drįsę prieštarauti Lietuvos vyriausybei. 
Vokietija laikė šį įstatymą Statuto pažeidimu ir Lietuvos- 
-Vokietijos santykių bloginimu. Jos telegramų agentūra apie 
tai įdėjo platų komunikatą, kad sudarytų įspūdį, jog Klaipė
dos kraštas savarankiškas, o Lietuvos valstybė kišasi į suvere
nios valstybės reikalus, tarytum kraštas neįeitų j Lietuvos 
sudėtį.

8 Žemės nusavinimo, kariuomenės, susisiekimo, uosto ir muitinės reikalams 
Klaipėdos mieste ir apskrityje įstatymas // Vyriausybės žinios. 1937 09 06.

Vokietijos galia smarkiai augo ir jos grėsmė Lietuvai, kuri 
buvo vis daugiau jaučiama. Lietuvos vyriausybė nebevykdė 
minėtojo įstatymo, jis liko popieriuje. Kodėl Vokietija prieši
nosi šio įstatymo vykdymui, nesunku atspėti. Plečiantis ir 
stiprėjant bendrai Lietuvos ekonomikai, pagyvėjo užsienio 
prekyba per Klaipėdos uostą. Uostas tapo Lietuvos užsienio 
prekybos centru. Klaipėdoje atgijo senoji medžio pramonė, 
radosi naujos pramonės šakos - tekstilė, maisto pramonė, 
kurioms sėkmingai talkininkavo įsikūrę “Maisto”, “Lietūkio”, 
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“Pienocentro” skyriai. Uostamiestyje ėmė veikti lietuvių kul
tūros ir švietimo įstaigos: Prekybos ir Pedagoginis institutai, 
Vytauto Didžiojo gimnazija, trys pradžios mokyklos, amatų 
mokykla, lietuvių teatras, “Ryto” spaustuvė ir kt. Darbo ir 
intelektualinės jėgos į šias įmones ir įstaigas atėjo iš Lietuvos 
kitų vietų. Klaipėdoje daugėjo gyventojų (pirmiausia - at
vykstančių lietuvių). Smeltėje darbininkams ir tarnautojams 
buvo pradėti statyti butai. Palengva keitėsi miesto vokiškasis 
veidas. Įstatymo įgyvendinimas būtų pritraukęs dar daugiau 
lietuvių į Klaipėdą ir po keleto metų galėjo nulemti rinkimų 
į miesto Seimelį rezultatus. Jei miesto valdyba patektų į 
lietuvių rankas, vokiečiai patirtų didelį pralaimėjimą. Kad to 
neįvyktų, nacistinė Vokietija protestavo šio įstatymo įsigalio
jimą krašte, kaltino Lietuvą ardant gerus Lietuvos-Vokietijos 
santykius.

Vokietijai daug kas nepatiko Klaipėdos krašte: karo padė
tis, karo komendantūra, Lietuvos saugumo policija, laikraš
čių cenzūra, gubernatoriaus veto teisė, lietuvių kalba, mo
kyklų kontrolės teisė ir daugelis kitų dalykų. Visai nesivaržy
dama ji įteikė Lietuvai 1938 m. kovo 25 d. 11 punktų 
reikalavimus9. A.Hitlerio vyriausybė vertė Lietuvos centro 
valdžią Klaipėdos krašte panaikinti karo padėtį, valstybinę 
saugumo policiją, suvaržyti gubernatoriaus iniciatyvą, at
šaukti veto teisę, uždrausti gubernatoriui kištis į Direktorijos 
kompetencijoje esamų mokyklų kontrolę, įteisinti vokiečių 
kalbos vartojimą visose Centro valdžios įstaigose, nereika
lauti, kad klaipėdiškiai su šiomis įstaigomis susirašinėtų vien 
lietuvių kalba, nevaržyti Vokietijos piliečių ir jų firmų bei 
bankų, draudimo bendrovių veiklos Klaipėdos krašte, grąžin
ti amnestuotiems rinkimų teises, uždrausti Lietuvos darbi

’ Vokietijos kaltinimai 1938 m. kovo mėn. pateikti dėl Klaipėdos krašto 
valdymo Lietuvos vyriausybei LCVA, F. 383, ap. 7, b. 2048, L 330-1.
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ninkams vykti j Klaipėdos kraštą arba dirbančiuosius pakeisti 
klaipėdiškiais darbininkais, garantuoti susirinkimų, organi
zacijų, spaudos bei kitas laisves. Šie nacistinės Vokietijos 

reikalavimai buvo atviras, jokia teise nepagrįstas šiurkštus ir 
įžūlus kišimasis į Lietuvos vidaus reikalus. Tai aiškus Vokie
tijos siekimas panaikinti Lietuvos suverenitetą krašte, išs
tumti Lietuvos valdžią ir pasirengti kraštą atplėšti. Be to, 
Vokietijos užsienio reikalų ministerija 11 punktų reikalavi
mais šantažavo, terorizavo ir gąsdino Lietuvos diplomatus ir 
vyriausybės narius. Šių punktų sąrašą su nepalankiais ko

mentarais gavo visos Vokietijos diplomatinės atstovybės 
Europoje, kurioms buvo nurodyta, jog pasikalbėjimuose su 
partneriais reikia pabrėžti, kodėl padėtis krašte toli gražu 
vokiečių nepatenkinanti. Neigiamos nuomonės formavimas 
Lietuvai buvo grėsmingas.

Ypač daug susidūrimų vyko dėl lietuvių kalbos vartojimo. 
Statuto 27 straispniu lietuvių ir vokiečių kalbos buvo pripa
žintos oficialiomis, lygiomis krašto kalbomis. Nuo 1923 m. 
buvo nustatyta, kad krašto valstybinėse įstaigose, priklau
sančiose Lietuvos centro valdžios kompetencijai: pašte, gele
žinkelių valdybose, muitinėse, vėliau gubernatūroje, komen
dantūroje irkt., - būtų vartojama vien lietuvių kalba. Su jomis 
autonominės įstaigos privalėjo susirašinėti tik lietuviškai, 
atsiųsti vokiečių kalba raštai buvo grąžinami adresatui. Vals
tybinių įstaigų: geležinkelių stočių, muitinių, ryšių skyrių - 
pavadinimai, iškabos taip pat buvo rašomi vien lietuvių 
kalba. Pagal Statutą autonominių įstaigų valdininkai privalė
jo mokėti abi krašto kalbas ir vartoti tą, kurios pageidauja 
interesantas arba pacientas. Autonominių įstaigų, įmonių, 
fabrikų, verslo, kredito bendrovių, savivaldybių, švietimo ir 
kultūros įstaigų, gatvių pavadinimai buvo skelbiami abiem 
kalbomis, t.y. visa tai, kas priklausė autonominės valdžios 
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kompetencijai. Kadangi krašte nuo seno vyravo vokiečių 
kalba visose viešojo gyvenimo srityse: administracijoje, teis
muose, mokyklose, bažnyčiose, - kalbų lygiateisiškumo prin
cipas praktiškai buvo tik fikcija, pradedant Seimeliu ir bai
giant paprasčiausia autonomine įstaiga - visur buvo kalbama 
ir rašoma tik vokiškai.

Vokietijos 11 punktų reikalavimuose buvo nurodoma 
valstybinėms įstaigoms vartoti ir vokiečių kalbą. Gubernato
rius 1938 m. pabaigoje davė nurodymą pašto įstaigoms 
korespondenciją ir susirašinėjimą priimti ir vokiečių kalba, 
valstybinių įstaigų iškabas, užrašus, blankus parengti abiem 
kalbomis, tarnautojams griežtai laikytis abiejų kalbų lygybės 
ir atsakinėti ta kalba, kuria kreipsis interesantas10. Tačiau 
autonominėms įstaigoms reikalavimai nebuvo pateikti, nors 
jos kalbų lygybės nesilaikė. Aišku, tai buvo eilinis Vokietijos 
akibrokštas.

'° Lietuvos Ministrų tarybos 1938 12 29posėdžio protokolas. - LCVA, F. 423, 
ap. 1. b. 1023, L 195.

Miuncheno sutartis (1938 09 30) sugriovė Tautų Sąjun
gos kolektyvinio saugumo idėją. Anglijai ir Prancūzijai bailiai 
atsisakius ginti Čekoslovakiją, Vokietija atplėšė nuo jos Sude

tus. Buvo aišku, kad Vokietija pradėjo jėga tvarkyti Europą, 
kad jokios sutartys neapsaugos mažųjų valstybių. Likusios be 
apsaugos mažosios valstybės Danija, Belgija, Vengrija, Estija 
stengėsi pagerinti santykius su Vokietija. Ir Lietuvos diploma
tai skubėjo pasiteirauti, ką dar reikėtų atlikti, kad įtikus 
Vokietijai. Pamažu 1938 m. pabaigoje ir 1939 m. pradžioje 
buvo įvykdyti visi Vokietijos 11 punktų reikalavimai, prade
dant karo padėties panaikinimu (1938 11 01), atsisakymu 
veto teisės ir galiausiai atšaukimu Lietuvos saugumo policijos 
iš Klaipėdos krašto. Kuo Lietuva buvo nuolankesnė, tuo 
labiau augo Vokietijos pretenzijos.
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Nacistinė Vokietija jau 1938 m. pabaigoje buvo apsispren
dusi okupuoti Klaipėdą, tačiau jos vadovai nebuvo sugalvoję, 
kaip tai atlikti. Vokietijos užsienio reikalų ministras Joachi
mas Ribbentropas norėjo, kad pati Lietuva geruoju pasiūlytų 
Klaipėdos kraštą Vokietijai. Tačiau Lietuva, nors turėdama 
krašte tik formalų suverenitetą, siūlyti nesiruošė. Šį apsisp

rendimą vokiečiai sužinojo diplomatiniais kanalais - esą 
Lietuva pasiryžusi besąlygiškai vykdyti Statutą pagal vokie
čių interpretaciją, tačiau visai krašto atsižadėti negalinti.

Nors kraštas dar buvo Lietuvos sudėtyje, 1938 m. pabai
goje Vokietijos pavyzdžiu kūrėsi nacistinės organizacijos: 
Kultūrverbandas, Tvarkos tarnyba, smogikų daliniai, Darbo 
frontas, jaunimo sąjungos. Nacionalsocialistinė ideologija 
buvo paskelbta vienintele ir jokia propaganda prieš ją neto
leruotina. Vokiečių radijas ir spauda skelbė, kad klaipėdiškių 
nacių nuotaika esanti labai įtempta ir mažiausia lietuvių 
provokacija galinti sukelti nenumatytų įvykių, t.y. visuo
menės sprogimą. Kodėl Lietuva turėjo provokuoti ir erzinti 
pasiryžusią “šuoliui į Rytus” agresyvią iki dantų ginkluotą 
Vokietiją, ten nebuvo aiškinama. Ar tai ne pačios Vokietijos 
rengiama provokacija?

Lietuvos vyriausybė, įsitikinusi, kad Vokietija ruošiasi 
kraštą okupuoti, kreipėsi j Klaipėdos konvencijos signatarus 
klausimu: ką jie darytų, jei Vokietija okupuotų Klaipėdos 
kraštą. Atsakymai atėjo neigiami - nė vienas Tautų Sąjungos 
kolektyvinės sistemos narys nenorėjo pyktis su nacistine 
Vokietija dėl Klaipėdos. Lietuva liko viena prieš agresorių.

Užsienio reikalų ministras J.Urbšys, grįždamas iš Romos 
į Kauną, užsuko į Berlyną pasiaiškinti su J.Ribbentropu, kaip 
normalizuoti santykius. Tada jam buvo pareikštas ultimaty
vus reikalavimas, t.y. ultimatumas, perduoti Klaipėdos kraš
tą Vokietijai grasinant, jei krašte prasidėtų sukilimas ar 
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susišaudymai, Vokietija į tai reaguotų. Fiureris veiktų žaibo 
greitumu ir situacija, išslydusi iš politikų rankų, būtų nulemta 
kariškių.

Kai kovo 22 d. rytą per radiją pasauliui buvo paskelbta 
žinia, jog Lietuvos vyriausybė ultimatumą priėmė, tuoj krašto 
smogikai, autonominė policija, Tvarkos tarnybos nariai puo
lė užiminėti lietuvių įstaigas: gubernatūrą, komendantūrą, 
uostą, ryšių įstaigas, muitines, pasienio postus, švietimo ir 
kultūrinių įstaigų patalpas, nelaukdami Klaipėdos krašto 
perdavimo sutarties pasirašymo. Taip pat elgėsi ir pats Vokie
tijos kancleris A.Hitleris. Iš Rytprūsių Svinemundės jūrų 
karinės bazės jį lydinti keliasdešimt karinių laivų eskadra j 
atvirą Baltijos jūrą Klaipėdos link išplaukė kovo 22 d. apie 19 
vai., t.y. kada dviejų valstybių užsienio reikalų ministrai 
J.Urbšys ir J.Ribbentropas sėdo prie derybų stalo. Sutartis dėl 
Klaipėdos krašto perleidimo Vokietijai buvo pasirašyta po 
vidurnakčio. Taigi buvo įvykdyta išankstinė krašto okupaci
ja. Tad ar bereikėjo pasirašyti sutartį, kai faktiškai kraštas 
buvo okupuotas? Matyt, Vokietija norėjo pasauliui pasirodyti 
ne agresoriaus, o taikos balandžio vaidmenyje. Faktiškai ji 
metė iššūkį visam pasauliui, sulaužydama tarptautinę Versa
lio taikos sutartį (1919), Ambasadorių konferencijos spren
dimą (1923), Klaipėdos krašto konvenciją (1924), Lietuvos 
ir Vokietijos sienų sutartį (1928).

Jei Vokietija būtų laikiusis Versalio sutarties ir kitų susita
rimų, pripažinusi Klaipėdos kraštą istorine lietuvių žeme, 
nesikišusi į jo vidaus reikalus, apsiribojusi klaipėdiškių vokie
čių kultūrinės veiklos puoselėjimu, skatinusi toleranciją tarp 
žmonių, klaipėdiškiai vokiečiai ir lietuviai būtų palengva 
pripratę ir prie sunkesnės buities. Jie, kaip labiau išsilavinę, 
aukštesnės kultūros žmonės, savo žiniomis ir darbo patyrimu 
galėjo padėti Lietuvai greičiau išbristi iš ekonominių sunku
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mų, daryti įtaką kultūros plėtotei ir parodyti taurų kaimyni
nių valstybių bendradarbiavimo pavyzdį. Autonominis Klai
pėdos kraštas Lietuvai būtų tapęs šviesos, gėrio ir tautų 
draugystės židiniu.

*Kai kurie faktai ir samprotavimai paimti iš išeivio M.Gelžinio rengiamos 
spaudai knygos “Mūsų gimtinė - Mažoji Lietuva ". Kadangi rengiamos knygos 
puslapiai dar nesunumeruoti, neįmanoma pateikti tikslių nuorodų.

Vacys
Bagdonavičius0 PRŪSIJOS LIETUVIŲ

SITUACIJA LIETUVOS 
NEPRIKLA USOMYBĖS 

METAIS

1918 m. pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, po visų 
perdalijimų Mažosios Lietuvos teritorija į pietvakarius nuo 
Nemuno buvo palikta Vokietijai. Po senovei jai liko ir Mažo
sios Lietuvos lietuvių kultūrinio gyvenimo centras Tilžė. Po 
1923 m. sausio sukilimo prie Lietuvos prisijungus Klaipėdos 
kraštui, Mažosios Lietuvos tautinės tarybos 1918 m. lapkričio 
30 pasirašytoje Tilžės deklaracijoje išreikšta valia susijungti 
su Didžiąja Lietuva buvo įvykdyta tik iš dalies.

Tuoj po karo Rytprūsiuose įsigalėjo slogi revanšistinė 
dvasinė atmosfera, kurioje buvo slopinama lietuvių kultūra. 
Lietuvai atitekęs Klaipėdos kraštas tapo vienu svarbiausių 
revanšizmo siekių objektų, o Vokietijai likusi lietuviška Rytp
rūsių dalis, kaipo pasienio kraštas, - revanšizmo aistrų siau
tėjimo zona. Buvo energingai agituojama už šio krašto atplė- 
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Šimą nuo Lietuvos. Tuo tikslu Berlyne buvo įsteigta revanšis
tinė Klaipėdos krašto vokiečių ir lietuvių sąjunga - Memel- 
landbundas (Deutsch-litauischer Memellandbund) su skyriais 
Karaliaučiuje ir Tilžėje. Tilžės skyrius veikė ypač aktyviai. 
Revanšistines nuotaikas čionai energingai kurstė ir kitos 
sukarintos organizacijos: Jaunimo apsaugos (Jugendwehr), 
Vilkolakio (Wehrwolf), Plieno šalmo (Stahlhelm), Atsargos 
karininkų (Offizierenverein) ir kitos. Jos greitai pateko stip- 
rion hitlerinės Nacionalsocialistų darbininkų partijos (NSDAP) 
įtakon. 1927 m. nacistai Miunchene įkūrė Rytų skyrių (Ostab
teilung), kuris rūpinosi ir nacistinių bei kitų revanšistinių 
sąjungų veikla Rytprūsiuose, ypač Tilžėje ir kitose Lietuvos 
pasienio vietovėse. Revanšistinių organizacijų vadovais tap
davo hitlerininkai, propagavę nacizmo idėjas, naudoję NSDAP 
veiklos metodus. Jau 1924 m. hitlerininkai Tilžėje įsigijo 
kavinę “Gerichts Hall”, kurią vietos gyventojai tiesiog vadino 
Hitlerio rūsiu1.

1 Žostautaitė P. Hitlerininkų kėslai užgrobti Klaipėdos kraštą. V., 1982. P. 
15-19.

Viena iš nacistų revanšistinės veiklos krypčių buvo diegti 
gyventojų panieką ir neapykantą vietos lietuviams, visokiais 
būdais trukdyti netgi kukliausioms jų pastangoms atsikovoti 
konstituciškai pripažįstamas nacionalinės mažumos teises. 
Dažni būdavo atviri išpuoliai prieš aktyvesnius lietuviškų 
draugijų narius ir netgi tuos, kurie drįsdavo lietuviškai viešu
moje kalbėti. Užpuldavo netgi Lietuvos konsulato Tilžėje 
tarnautojus. Po 2 metų nuo Hitlerio atėjimo į valdžią (1933 
m.) Mažosios Lietuvos lietuviai neteko visų teisių į tautinę 
egzistenciją. Baigiamasis smūgis jai buvo smogtas 1935 m. 
pradžioje, Vokietijos valdžiai uždraudus visų lietuviškų kul
tūros draugijų veiklą.
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Varganų tautinio gyvumo ir šiokio tokio veikimo 15 metų 
(1918-1933) lietuviams irgi maža ką davė. Pirmieji keleri 
pokario metai dar teikė Rytprūsiuose likusiems lietuviams 
šiokių tokių vilčių bent kiek palaikyti “tautinį gyvastį”, palai
kyti prieškario kultūrinio veikimo tradicijas. Tas viltis kiek 
stiprino ir Veimaro respublikos konstitucija, kurios 113 st
raipsnyje buvo įrašyta apie tautinių mažumų teises: laisvam 
jų vystymuisi, ypač gimtosios kalbos vartojimui ir jos lavini
mui, mokyklose neturi būti daroma jokių kliūčių. Tačiau 
lietuviams šis straipsnis praktikoje tebuvo kaip šiaudas skęs- 
tančiajam - jie jo griebdavosi, rašydami prašymus ir skundus, 
bet niekas iš valdžios j tai nekreipė dėmesio. Didelėmis 
pastangomis tepavyko suorganizuoti privačius lietuvių kal
bos kursus ir privatų darželį Tilžėje, privačias mokyklėles 
Tilžėje ir Šilgaliuose. Valdžia, jei nuosekliai laikytųsi Konsti

tucijos, būtų turėjusi įsteigti bent kelias lietuviškas mokyklas. 
Daugelyje Prūsų Lietuvos vietovių po minėto karo nuo 50% 
iki 70% gyventojų dar kalbėjo lietuviškai. Apie 1930 m. 
lietuviškai kalbančių ir suprantančių galėjo būti maždaug 
100 000 žmonių. Gerokai sumažintais oficialiosios statistikos 
duomenimis, Rytprūsiuose gyveno 20 000 lietuvių. Ne rete
nybė buvo kaimai, kur ikimokyklinio amžiaus vaikai mokėjo 
tik lietuviškai. Pvz., ne pačioje lietuviškiausioje Tilžės apsk
rityje, 1917 m. duomenimis, iš mokyklą turinčių pradėti 
lankyti vaikų 2789 buvo lietuviai. Tūkstančiams lietuvių 
vaikų ne tik nebuvo įsteigta nė vienos mokyklos jų gimtąja 
kalba, bet jie negalėjo nekliudomi lankyti minėtų privačių 
mokyklėlių bei darželio.

Bandymai pagerinti bažnytinius reikalus buvo visai bevai
siai - vienintelės reguliarios lietuviškos pamaldos vyko tik 
Tilžės bažnyčioje, kuri anksčiau vadinosi Lietuvių, o po karo 
buvo pavadinta Landkirche (Krašto bažnyčia). Revanšistai, 
stengdamiesi panaikinti tai, kas primintų kraštą buvus baltiš
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ką, o ne vokišką, vokietino vietovardžius, su lietuvių materia
line ir dvasine kultūra susijusius objektus: lietuviškas name- 
lis-muziejus Tilžėje tapo “Tėviškės namu” (Heimathaus) (be
je, jam esant tuščiam, miesto magistratas atsisakė jį išnuomo
ti lietuvių kultūriniams reikalams), lietuviški audiniai, dra
bužiai, juostos, klėtys - klaipėdietiškais (memelländische). 
“Prūsų respublikoniška valstybė ir demokratinė valdžia dva- 
sėje ir savo darbuose atžvilgiu tautinių mažumų yra beveik 
aršesnė negu buvusi kaizerinė”, - 1926 m. rašė Lietuvos 
Respublikos konsulas Tilžėje užsienio reikalų ministrui2.

2 Lietuvos užsienio reikalų ministerijos susirašinėjimo su Lietuvos Konsulatu 
Tilžėje 1924-1940 m. medžiaga // LCVA, F. 383, ap. 7, b. 654, 1. 8.

Prūsijos lietuviams buvo likęs vienintelis - Vydūno siūlo
mas - kelias: neprarasti vidinės tvirtybės, būti kantriems, 
nesipasiduoti kalstingoms revanšistų provokacijoms ir ra
miai tęsti dar bent įstatymiškai neuždraustą, tegul ir be 
didelio noro valdžios toleruojamą kultūrinį darbą draugijose, 
leisti savo spaudą ir per ją kiek palaikyti tautiečių dvasią. Tuoj 
po karo atgijo Tilžės lietuvių giedotojų, “Spaudos” draugijos, 
bandė veikti Tilžės lietuvių klubas. 1919 m. įsikūrė “Vokieti
jos lietuvių susivienijimas”, laikęs save 1901-1905 m. veiku
sio “Prūsų lietuvių susivienijimo” įpėdiniu. Iš jo norėta pada
ryti, nors ir nesėkmingai, masiškiausią lietuvišką organizaci
ją, kuri siekė derinti su valdžia visus teisinius lietuvių mažu
mos reikalus, ginti jos ekonominius ir kultūrinius interesus. 
“Susivienijimui” nepavyko tapti darnia, vieninga, pavergtus 
tautiečius mobilizuojančia, kitoms draugijoms padėti galin
čia, savo taktiką turinčia, iš vidaus stipria, revanšistų puoli
mus bei valdžios daromas neteisybes demaskuoti ir atremti 
sugebančia organizacija. Dėl to, kad labai menkos buvo jo 
vadovaujančios pajėgos - trūko gerų organizatorių, daugelis 
veiklesniųjų kultūrinėje veikloje prieš karą pasižymėjusių 
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lietuvių persikėlė j Klaipėdos kraštą ar toliau j Didžiąją 
Lietuvą. Senesniųjų, dar “Birutės” laikais kultūriniame sąjū
dyje pasireiškusių lietuvininkų daugumos jau nebebuvo gy
vų, o vienas kitas likęs (D. Zaunius, J. Lapinas) buvo pernelyg 
seni. Prieškarines jaunimo draugijų veikimo tradicijas, kurios 
po karo ypač buvo plėtojamos Klaipėdos krašte, Tilžės žemė
je bandė perimti 1919 m. įsikūrusi “Nemuno” draugija. 1920 
m. įsisteigė M. Raišukytės vadovaujama Moterų draugija, 
daugiausia rūpinusis lietuviškų rankdarbių (audinių, mezgi
nių, juostų ir pan.) propagavimu, liaudies meno parodų 
rengimu.

Pirmaisiais pokario metais buvo tęsiamos lietuviškos spau
dos tradicijos. Iki 1923 m. dar ėjo “Nauja lietuviška ceitunga”, 
iki 1924 m. - “Tilžės keleivis”, po jo pradėtas leisti “Naujasis 
Tilžės keleivis”, vienintelis iš lietuviškų periodinių leidinių, 
ėjęs iki 1940 m. “Spaudos" draugija 1919 m. leido “Prūsų 
lietuvių balsą”, o šiam 1920 m. persikėlus į Klaipėdą, 1920- 
1922 m. - savaitraštį “Rytojus”, vokišką savaitraštį “Litauis
che Warte”. 1921-1925 m. Vydūnas nereguliariai leido žur
nalą “Darbymetis” (išėjo 9 nr.). Pasunkėjus tautinės veiklos 
sąlygoms, savo bėdas lietuviai dar bandė pagarsinti neperio
diškai vokiečių kalba leistuose “Unsere Stimme” (“Mūsų 
balsas”, ėjo 1929-1931; 6 nr.), “Mitteilungen der Preussis
chen Litauer” (“Prūsų lietuvių pranešimai”, 1931-1932; 18 
nr.), “Litauische Stimme” (“Lietuvių balsas”, 1931; 1 nr.). 
Kultūrinę Rytprūsių lietuvių veiklą per konsulatą Tilžėje kiek 
rėmė Lietuvos Respublikos valdžia, jiems stengėsi padėti 
kauniškė Draugija užsienio lietuviams remti. To nepakako.

Beveik visų pokaryje atkurtų ar naujai įkurtų lietuviškų 
draugijų, periodinių leidinių veikla buvo susijusi su Vydūnu. 
Jam norėta duoti redaguoti “Naująjį Tilžės keleivį”, bet dėl 
didelio visuomeninio darbo nuo šio pasiūlymo jis atsisakė. 
Vydūnas vėl, kaip ir iki karo, mokė giedotojus dainuoti ir 
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vaidinti, rengė lietuviškas šventes ir vakarus, skaitė paskaitas 
“Susivienijimo” organizuojamuose susirinkimuose, dėstė lie
tuvių kalbos kursuose, atnaujino teosofų būrelio veiklą. Vos 
ne kiekviename bet kurio Tilžėje pasirodančio lietuvių laik
raščio numeryje būdavo skelbiami publicistiniai Vydūno 
straipsniai. Juose stengiamasi stiprinti tautiečių atsparumą, 
kelti jų dvasią.

Pokario Vydūno publicistikoje ypač pabrėžiamas gandiš- 
kasis (Indijos tautinio judėjimo vadovo Mahatmos Gandžio) 
pasyvaus priešinimosi priespaudai principas, aiškinama, kad 
tik kantrumu, sugebėjimu neprarasti pusiausvyros būsią 
įmanoma išsilaikyti. Tik moralinis taurumas, dvasios tvirtu
mas galėsią įveikti prievartą, neapykantą paversti pagarba. 
Kaip tokio tvirtumo, jau davusio puikių rezultatų, pavyzdį 
Vydūnas iškelia Gandį, Airijos kovotojus. Mažosios Lietuvos 
lietuviams dabar svarbiausia turį būti pozityvus kultūrinis 
darbas, sugebėjimo neprarasti tautinio gyvybingumo ir grei
tai vėl atsigauti ugdymas. Vydūno svarbiausioji taktinė idėja 
- ne dvasines potencijas sekinanti ir beprasmė dėl jėgų 
nelygumo atvira kova prieš galingą vokiškąjį šovinizmą, o to 
šovinizmo vykdytojų pastangų pavertimas niekais, kuo ra
miausiai reaguojant į jų veikimą, parodant, jog vidujai gyvy
bingos tautos negali sunaikinti jokia prievarta. Šią idėją jis 
stengėsi įkūnyti pokario metų veikloje ir aistringai propagavo 
tėvynainiams skirtoje spaudoje (daugiausia “Naujajame Til
žės keleivyje”).

XX a. 3 dešimtmečio publicistikoje Vydūnas tėvynainiams 
stengėsi įdiegti viltį, jog dėl karo pralaimėjimo vokiečius 
apėmusi įniršio prieš kitataučius liga esanti laikina, jog šioje 
puikią kultūrą išugdžiusioje tautoje nugalės sveikas protas, ir 
būsianti galima graži vokiečių ir lietuvių kultūrų sandrauga. 
Naciams įsigalint, šios viltys blėso, ir Vydūnas ragino tautie
čius šarvuotis dar didesne kantrybe bei ištverme ir tylomis 
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stengtis išlikti neprarandant tautiškumo, o su juo - ir žmoniš
kumo.

Nors tilžiškėje periodikoje (“Naujasis Tilžės keleivis”, 
“Unsere Stimme”, “Mitteilungen der Preussischen Litauer”) 
skelbiama Vydūno publicistika daugiausia skiriama lietu
viams, tačiau j juos kreipiamasi nebe taip, kaip ikikarinėje 
publicistikoje. Dabar lietuviai traktuojami nebe kaip vidinio 
neatsparumo, o kaip visiškai beginklė politinio ir kultūrinio 
smurto auka. Jai vienintelis kelias - kankinio kantrybės, giliai 
vidiniame pasaulyje priglaustos tautinio gyvumo kibirkšties 
saugojimas. Publicisto kritika dabar nukreipta į vokiškojo 
šovinizmo apologetus, revanšistinės politikos propaguotojus 
ir jos vykdytojus, kurie parodomi kaip pasigailėjimo verti 
“tikri ligonys”, nebeturį nei sveikos nuovokos, nei elementa
riausio padorumo, bent minimalaus teisingumo jausmo. 
Ikikarinėje publicistikoje ir kūryboje germanizacija buvo 
traktuojama kaip vokiškumo plėtojimosi apraiška, kaip jėga, 
galinti nesunkiai pasiglemžti neatsparius, menkai etniškai 
susipratusius, gilesnės vidinės kultūros neturinčius kitatau
čius; bet ši jėga per silpna, kad galėtų asimiliuoti etniškai 
gyvybingą, stiprią tautinę savimonę turinčius, kultūriškai 
pajėgius nevokiškai kalbančius piliečius. XIX a. pabaigos - XX 
a. pradžios germanizatorių taktika dar buvo orientuota į tokį 
lietuvininkų nutautinimą, kuris bent kiek atrodytų panašus į 
“savanorišką”, “natūralų” jų įsiliejimą į aukštesnės kultūros 
tautą. Žinoma, buvo viskas daroma, kad tasai “savanorišku

mas” būtų kuo intensyvesnis.
Revanšistinių aistrų kaitinama šovinistinė pokario politi

ka Prūsijos lietuvių atžvilgiu jau nebuvo dangstoma “savano
riško” jų nutautėjimo skraiste. Nors, kaip minėjome, Vokie
tijai likusioje Mažosios Lietuvos dalyje (be Klaipėdos krašto) 
gyveno dar apie 100 000 lietuvių, nors jie dar aktyviai kūrė 
savo organizacijas, siuntinėjo prašymus ir pareiškimus į 
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aukštas valdžios instancijas, apie savo egzistavimą skelbė 
pasauliui, tačiau valstybės įstaigos, vokiškoji spauda tvirtino, 
kad lietuvių čionai faktiškai jau nebelikę, kad O. Bismarcko 
laikais suintensyvėjęsjų“kultūrėjimas”, t.y. “laisvas” virtimas 
vokiečiais, jau esąs visiškai pasibaigęs. O tai, kad dar girdisi 
savo teises primenančių lietuvių balsai, esą ne kas kita, kaip 
išpūstos lietuviškos propagandos padarinys, kaip tam tikra 
Lietuvos užmačių atplėšti nuo Vokietijos tariamai lietuvišką 
Rytprūsių provincijos dalį išraiška. Laikraščiai “Preussische 
Zeitung”, “Königsberger Allgemeine Zeitung”, “Tilsiter All
gemeine Zeitung” maždaug nuo 3 dešimtmečio vidurio spaus
dino labai piktus straipsnius: lietuvių kultūrinis veikimas, 
kurį jau seniai reikėję uždrausti kaip antivalstybinį, turįs 
aiškų diversinį pobūdį, jis rengiąs sąlygas Rytprūsių prijungi
mui prie Lietuvos Respublikos. Esą lietuvių propagandistai, 
iš kurių ypač pasižymėjęs Vydūnas, stengiasi sudaryti klaidi
nantį vaizdą, jog Rytprūsių dalis dar tebėra lietuviška. Be to, 
anot vokiečių laikraščių korespondentų, mažytė saujelė lie
tuviškos propagandos suklaidintų ir todėl lietuviais save dar 
laikančių Rytprūsių piliečių neturinti moralinės teisės gimto 
krašto laikyti savo protėvių tėvyne: vokiečių mokslas įrodęs, 
jog lietuviai esantys ne senbuviai (autochtonai) Prūsijos 
žemėje, o atsikėlėliai iš Didžiosios Lietuvos.

Vydūno pokario laikotarpio didelė publicistikos dalis ir 
skirta atremti šią šovinistinę propagandą. Stengdamasis iš
laikyti ramią išmintį, savo straipsniuose rašytojas vokiškos 
spaudos darbuotojus bei jos aitrinamus viešose vietose siau
tėti ėmusius plienšalmius ar memellandbundininkus trak
tuoja kaip pasigailėjimo vertus subjektus. Jie, peržengę visas 
padorumo ribas, kenkia ne tiek lietuviams, kiek savo tautai: 
diskredituoja ne tik aukštą kultūrą turinčios vokiečių tautos 
prestižą, bet ir menkina jos dvasines potencijas. Remdamasis 
savo filosofinėmis nuostatomis, Vydūnas priešininkams aiš
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kino, kad jie savo tautą silpnina, nusižengdami kūrybos 
vyksmo nustatytiems žmoniškumo raidos dėsniams, pagal 
kuriuos tauta turinti padėti kitai tautai, o ne ją žudyti.

Vydūnas, visomis išgalėmis kritikuodamas vokiškąjį šovi
nizmą, lieka nuoširdus vokiečių kultūros gerbėjas, skaudžiai 
išgyvena, kad ji taip žeminama. Dėl nuoširdaus susirūpinimo 
tragiškai besibaigiančiu savo tėvynainių likimu, iš didelės 
meilės jų kurtai ir ilgus dešimtmečius sunkiomis sąlygomis 
saugotai jų kultūrai, pagarbos vokiečių kultūros vertybėms ir 
skaudžių išgyvenimų dėl to, kad savo elgesiu jas niekina tie, 
kuriems jas derėtų paveldėti, Vydūnas parašė dvi fundamen
taliausias to laikotarpio knygas: tragediją “Pasaulio gaisras” 
(1928) ir istoriosofinį traktatą “Vokiečių ir lietuvių santykiai 
per septynis šimtmečius” (1932). Pastarasis parašytas vokiš
kai, nes skirtas tiesiogiai tiems, kurie vykdo ar teisina revan
šistinę Reicho politiką, bando jai suteikti istorinio teisėtumo 
regimybę, pagrįsti jos tariamą kultūrtrėgiškumo misijos pras
mingumą. Knyga buvo drauge ir proginė: 1930 m. visoje 
Prūsijoje buvo minima 700 metų sukaktis nuo Vokiečių 
ordino užkariavimų pradžios prūsų ir lietuvių žemėse. Rug
pjūčio 22-24 d. ir Tilžėje vyko pompastiška “Tėvynės šventė” 
(Heimatfest)3. Vydūnas veikale ir stengėsi parodyti, ką iš tikro 
davė prūsams ir lietuviams Ordino platinama krikščioniškoji 
kultūra. Šia knyga rašytojas sukritikuoja revanšistų politikų 

teoretikų ir praktikų pastangas, pranašauja galimas apgailė
tinas šių pastangų pasekmes pačiai vokiečių tautai. Toks 
veikalas negalėjo nepatekti į hitlerinės inkvizicijos laužą. 
Laimė, kad Reicho interesus saugančios instancijos “Vokiečių 
ir lietuvių santykiais...” susidomėjo tik 1934 m. pradžioje, kai 
nemaža tiražo dalis jau buvo išplatinta. Pretekstas susidomė
jimui galėjo būti kandi istoriko K. Forstreuterio parašyta 

3 Ten pat, b. 1053, l. 50-53.
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knygos recenzija 1934 m. žurnalo “Altpreussische Forschun
gen” pirmajame numeryje4. Vydūną jis labiausiai puolė už 
panbaltiškąją poziciją, kuri, anuometinio vokiečių mokslo 
požiūriu, esanti visiškai klaidinga - niekas esą rimtai nebetei- 
giąs, kad lietuviai yra seniausieji Rytprūsių gyventojai. Anot 
Forstreuterio, Vydūnas išgalvojęs ir prievartinę germanizaci
ją, kuri iš tikrųjų esanti savanoriškas Prūsų Lietuvos lietuvių 
įsiliejimas į aukštesnės kultūros vokiečių tautą. Vydūnui jis 
prikišo ir tai, kad šis neseniai susiformavusią modernią 
tautiškumo idėją taikąs vertinant praeities įvykius. Tačiau 
vokiečių istorikas nenorėjo perskaityti knygoje labai aiškiai 
pabrėžtos minties, kad ne praeitis teistiną, o taisytina dabar
ties politika; remiantis istorijos pamokomis, labai svarbu 
dabar ir ateityje ugdyti ne antagonistinius, o taurius, savitar
pio pagarba grįstus santykius tarp tautų ir jų pagrindu turtinti 
žmonijos kultūrą. K. Forstreuteris šio Vydūno raginimo pats 
nepaisė, o valstybės instancijos pasistengė, kad ir niekas jo 
negirdėtų. 1934 m. kovo 16 d. policija knygą uždraudė ir 
spaustuvėje likusi tiražo dalis (apie 1200 egz.) kovo 22 d. 
(autoriaus gimimo dieną!) konfiskuota.

4 Forstreuter K. Vydūnas. Sieben Hundert Jahre deutsch-litauischer Bezie- 
hungen // Altpreussische Forschungen. 1934. H. 1.
5 Vydūno užrašų sąsiuvinis. 1924-1932 //Autoriaus archyvas. P. 43.

Didžiausi sunkumai Mažosios Lietuvos lietuvius ėmė slėg
ti nuo 1925 m., kai, Vydūno žodžiais tariant, pradėjo “reikš- 
ties vis daugiau vokiečių neapykanta lietuviams”. Tačiau tuoj 
po karo viskas dar klostėsi lyg ir normaliai. Be Vydūno, tada 
aktyviai darbavosi J. Stikliorius, E. Simonaitis, J. Aušra, kurie 
vėliau persikėlė Klaipėdon. Kad nenutrūktų darbas, kai Vy
dūnas kuriam laikui išvažiuodavo Lietuvon, Giedotojų drau
gijos chorui diriguodavo kitas dirigentas - lietuvis Dumetai- 
tis5. Giedotojų veikla tapo vėl reguliari ir sisteminga: be 
pertrūkių buvo repetuojama, rengiami vakarai, šventės. Gie
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dotojai buvo laukiami svečiai Rusnėje, Lauksargiuose, Pakro- 
kiuose, Kaukėnuose, Nemunyne. 1920 m. gruodžio 4 d. 
gražiai paminėtas draugijos 25-metis. Klaipėdoje Giedotojų 
draugijos veikiama susikūrė "Aidos" draugija, kurios bran
duolį sudarė buvę tilžiškiai giedotojai. Abiem draugijom 
važinėjant į viena kitos šventes, koncertinis gyvenimas darėsi 
įvairesnis, gyvesnis. Atsinaujino įspūdingos Joninės ant Ram- 
byno6. Darbui kol kas niekas netrukdė. Tačiau giedotojų, 
palyginus su prieškariniais laikais, susirenka daug mažiau, 
tik apie 30 žmonių (vienu metu jų padaugėjo iki 40-50, kitu 
- sumažėjo iki 30). Dalis senesniųjų giedotojų negrįžo iš karo, 
dalis gyveno Klaipėdos krašte. Dar 1924 m. Vydūnas “Nauja
jame Tilžės keleivyje” apgailestaudamas rašė, kad nemaža 
dalis dainą mėgstančių vietos lietuvių jau linkę dainuoti 
vokiškuose choruose. Net Giedotojų draugijai talkinąs diri
gentas Dumetaitis ėmė vadovauti didžiausiam vokiškam 
Tilžės chorui. Nedaug į giedotojų renginius susirinkdavo ir 
klausytojų (daugiausia - iki 500). Paskutiniais veiklos metais 
(1934-1935) į giedotojų vakarus sueidavo tik po 60-40 
žmonių7.

6 Vydūnas. Tautinės Prūsų lietuvių šventės ir vakarai //Aukuras. Klaipėda, 
1937. P. 80-81.
7 Vydūnas. Ten pat. P. 76.
8 Prūsų lietuvių teisių suvaržymas Tilžės krašte //Lietuva. 1925. Vas. 27.

1925 m. vasario 22 d. turėjo įvykti giedotojų žiemos 
šventė, kuriai buvo pastatytas naujausias dar nespausdintas 
Vydūno kūrinys - triveiksmė draminė pasaka “Kaip Laima 
lemia” (“Paslėptasis auksas”). Dvi dienos iki šventės šeimi
ninkai atsakė Šaulių salę, kurioje daugelį metų aidėjo giedo
tojų daina ir raiškus lietuviškas vaidintojų žodis. Tilžės Šaulių 
valdyba, paveikta Plieno šalmo organizacijos, salės atsakymą 
motyvavo tuo, kad Giedotojų draugija varanti didlietuvišką 
propagandą ir kovojanti prieš vokiečius8. Nuo dabar ne tik
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Giedotojams, bet ir kitoms lietuviškoms draugijoms nebebu
vo kur dėtis, niekas nenorėjo išnuomoti jų susirinkimams ir 
kitiems renginiams patalpų: vieni savininkai iš patriotizmo, 
kiti - iš baimės. Lietuviški koncertai dabar retkarčiais būdavo 
rengiami nedidelėse viešbučių salėse, repeticijos - dažniau
siai paties Vydūnuo namuose. Dar 1923 m. kilo sumanymas 
kultūriniams reikalams įsigyti savo namą, bet tinkamo neras
ta. 1927 m. “Susivienijimas” už nemažus pinigus šiaip taip 
išsinuomojo salę, kur iki 1930 m. vykdavo ir Giedotojų 
renginiai, buvo skaitomos Vydūno paskaitos. 1930 m. salę 
išsinuomojo Vydūno įkurta “Kultūros” draugija. 1933 m. 
“Susivienijimas” išsinuomojo salę tik savo renginiams. Neat
sisakyta idėjos įsigyti namą. Tuo ėmė rūpintis 1932 m. 
įsteigta Prūsų lietuvių draugijų taryba, kurios pirmininku 
išrinko Vydūną. Šios tarybos vardu Lietuvoje buvo renkamos 

netgi aukos.
1925 m. giedotojai susidūrė dar su dviem revanšinio 

puolimo faktais: rugpjūčio 9 d. fašistuojantis jaunimas, pa
naudojęs prieš giedotojus fizinę jėgą, sutrukdė koncertą 
Nemunyne, o rugsėjo 20 d. valdžia nedavė leidimo švęsti 
draugijos 30-mečio jubiliejaus. Į šią šventę garlaiviu atvykę 
ekskursantai iš Kauno nebuvo įleisti Tilžėn. Koncertas vyko 
Panemunėje “Tiltagalio” viešbučio sodelyje. Dainavimo klau
sėsi ir kitoje Nemuno pusėje susirinkę Prūsų lietuviai9. Nuo 
1925 m. renginius Giedotojų draugija galėjo rengti tik Tilžė
je, nes kitose vietovėse to daryti buvo neįmanoma. Retsykiais 
giedotojai vykdavo koncertuoti į Lietuvos miestus Klaipėdą, 
Palangą, Šilutę, Kauną, Šiaulius, ant Rambyno, kur jiems 
“teko dainuoti žmonių tytveikai”10. Giedotojų choras bandė 
giedoti Tilžės lietuvių bažnyčioje, tačiau dėl to, kad dirigen-

’ Л. V. Iš kelionės į Tilžę// Trimitas. 1925. Nr. 38.
10 Vydūnas. Tautinės Prūsų lietuvių šventės ir vakarai. P. 76.
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tas buvo nekrikščioniškų, t.y. teosofinių, idėjų propaguoto
jas, kunigas ir kai kurie parapijiečiai nelabai noriai chorą j 
bažnyčią įsileisdavo11.

n Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ... medžiaga. F 383, ap. 7, b. 654, l. 7-8.
12 Vydūnas. Tautinė mano amžiaus veikla // Aukuras (Klaipėda). 1937. P. 73.
13 Vydūno užrašų sąsiuvinis... P. 51.

Sunkumų giedotojams susidarė ir tada, kai Vydūnas, 
pradėjęs rašyti veikalą “Vokiečių ir lietuvių santykiai per 
septynis šimtmečius”, laikinai pasitraukė iš dirigento posto. 
“Vokietijos lietuvių susivienijimas”, perėmęs Giedotojų drau
giją savo globon, norėjo visiškai nuo Vydūno atsiriboti ir 
draugiją atiduoti naujojo dirigento Milaičio valion. Tačiau 
Vydūnas, pamatęs, kad “dorinis draugijos lygmuo smunka”, 
kad nekelia pasitikėjimo “Susivienijimo” pirmininkas V. Ma- 
čiulaitis, nebegalėjo “palikti giedotojus prie “Susivienijimo” 
žmogaus, nors buvo darbais visai užverstas”. Jis vėl ėmė 
mokyti pirmiausia tuos giedotojus, kurie patys buvo pasitrau
kę iš “Susivienijimo” globos, o paskui į Vydūno chorą sugrįžo 
ir kiti giedotojai, ir “choras vėl pakilo aukšt 40 žmonių”12.

Kuo labiau didėjo priespauda, tuo šiurkštesni tapo revan- 
šistų veiksmai. “Jaučiau aplink save nekantą tarsi 1000 vilkų 
staugtų”, - dar 1925 m. rugpjūčio 6 d. įrašė Vydūnas savo 
kasdieninių pastabų sąsiuvinyje13. O tada tebuvo tik tos 
“nekantos” pradžia. Spaudos pjudymai prieš lietuvius būda
vo palydimi hitlerininkų jaunuolių bei fanatikų minios veiks
mų. Būti sumuštam gatvėje ar kitoje viešoje vietoje nuolat 
grėsė ne tik lietuviškose draugijose veikusiems, bet ir apskri
tai kiekvienam lietuviui. Daugeliui, ypač tiems, kurie nesuge
bėdavo nepasiduoti provokacijoms, tikimybė būti užpultam 
tapdavo realybe. Nacių siautėjimo aukos nieko nelaimėdavo 
ir teismuose, dargi turėdavo apmokėti teismo išlaidas.

Nacių elgesys su Vydūnu ypač akivaizdžiai byloja, su kuo 
susidurdavo kiekvienas lietuvis, kuris dar bent truputį turėjo 
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tautiškumo. Rami, gandiška “ilgaplaukio lietuvių filosofo” 
Vydūno laikysena rudmarškinius žaliūkus kiek sulaikydavo 
nuo fizinio smurto, tačiau kėlė dar didesnį įtūžį, kurį jie, 
apspitę rašytoją gatvėje ar susirinkę prie namų, išreikšdavo 
pikčiausiais šūkaliojimais, keiksmais, grasinimais. Kovotojas 
už lietuvybę gavo ne vieną kumščio smūgį, į jį pataikė ne 
vienas grumstas ar kitas piktos rankos mestas daiktas, ne 
kartą yra byrėję jo buto langai. Kad ekscesai prieš garbingą 
lietuvį neįgytų pernelyg drastiško pobūdžio, dažnai jį saugo
davo policija. Kai kurie užpuldinėjimai būdavo išskirtiniai. 
Tiesiog antivydūniška, o tuo pačiu antilietuviška demonstra
cija virto 1932 m. vasario 14 d. įvykiai, kilę kaip reakcija į 
vokiečių-lietuvių santykių paaštrėjimą Klaipėdos krašte. Tą 
dieną Tilžėje vienoje iš aikščių (Fletscherplatz) įvyko vokie
čių protesto mitingas, nukreiptas prieš Lietuvos politiką 
Klaipėdos atžvilgiu. Maždaug tuo pat metu netoli tos vietos 
vyko “Kultūros” draugijos surengtas lietuvių susirinkimas, 
kuriame Vydūnas skaitė pranešimą. Pasibaigus mitingui, kai 
kurie jo dalyviai šūkaliodami įsiveržė į salę ir pranešimas 
buvo nutrauktas. Paskutinį iš salės išėjusį Vydūną apsiautė 
minia ir visą kelią, kol jis pasiekė namus, šūkavo: “Šalin 

išdaviką!" “Į Klaipėdą jį!” “Lietuviškas šuo!”. Tos pačios 
dienos popietę rašytojas, kaip kasdien, ėjo čiuožyklon, bet ir 
čia jį puolė minia, tad teko grįžti namo. Vėl visą kelią lydėjo 
keiksmais besišvaistantis ir besispjaudantis fašistuojančių 
fanatikų būrys. Nuo tąsymų rašytoją apsaugojo policija, bet 
nuo svaidymų apsaugoti nepavyko, ir vienas kietas daiktas 
pataikė j kairįjį skruostą. Grįžus namo, minia susibūrė prie
šais rašytojo langus ir visą valandą skandavo “Šalin išdavi

ką!”14. Mažesnio masto grasinimai su retomis išimtimis kar

14 Vydūnas. Das Ereignis in Tilsit am Sonntag den 14. Februar 1932 // 
Mitteilungen der Preussischen Litauer. Den 20. Februar 1932.
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tojosi kasdien beveik visus 1932 metus15. 1933 m. kovo 
pradžioje uniformuoti hitlerininkai įsiveržė į Giedotojų drau
gijos repeticiją ir privertė daininkus giedoti vokiečių himną16. 
Apie 1935 m. pradžioje vykusius ekscesus Vydūnas pasakoja 
viename iš tais metais paskelbtų straipsnių17 bei tuoj po karo 
paskelbtame pasikalbėjime su juo. Čia rašytojas prisimena, 
kaip 1935 m. gegužės 17 d. aikštėje susirinkusi minia šūka
vusi prieš jį, o paskui ėmusi daužyti buto langus. Akmenų 
prilėkę ir į kambarį. Vydūno žmona bijojusi, kad jo neužmuš
tų. Nuo to karto prie namo durų stovėjęs policininkas, kuris 
lydėdavęs rašytoją ir pasivaikščiojimo metu18.

15 Vydūnas. Ein besonderes Jahr deutsch-litauischer Beziehungen // Mitteilun- 
gen der Preussischen Litauer. Den 31. Dezember 1932.
16 Nacionalistų išsišokimas prieš Tilžės lietuvių chorą // Lietuvos aidas. 1933. 
Kovo 15.
17 Vydūnas. Prūsų lietuvių būklė atskiro žmogaus patyrimuose // Lietuvos 
aidas. 1935. G eg. 9.
1Я Vydūnas apie save ir kitus // Mintis (Vokietija). 1946. Rugs. 23, 24.
19 Vydūnas. Prūsų lietuvių, būklė...

Vykstant tokiai antilietuviškai kampanijai, net ir patys 
šviesiausi vokiečiai turėdavo slėpti savo simpatijas lietu
viams, o juo labiau vengti jiems kaip nors padėti. Tais 
sunkiais metais daugelis Vydūno pažinotų vokiečių gatvėje 
su juo nebesisveikindavo, apsimesdavo jo nepažįstą, o kai 
kurie netgi demonstratyviai rodydavo panieką19. Tačiau, kaip 
prisimena pats rašytojas, ne vienas ir iš vokiečių slapčia žavėjosi 
jo moraliniu tvirtumu bei taurumu, humanistinėmis pozicijo
mis, reiškusiomis neabejotiną opoziciją fašizmui, nors ir pasyvų, 
bet atkaklų pasipriešinimą nacistų siautėjimui.

Kai ir ramus darbas buvo visaip trukdomas, lietuviškos 
draugijos siųsdavo kolektyvinius pareiškimus aukštoms ins
tancijoms (provincijos vyriausybei, valstybės vidaus reikalų, 
švietimo ministerijoms ir pan.), įteikdavo memorandumus 
tarptautinėms organizacijoms (Tautų Sąjungai, Europos tau
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tinių mažumų kongresui). Pvz., 1925 m. rugpjūčio 27 d. buvo 
nusiųstas Giedotojų draugijos, “Susivienijimo” ir Tilžės lietu
vių klubo laiškas į Karaliaučių oberprezidentui, kur buvo 
plačiai nušviestas Prūsų lietuvių beteisiškumas, ypatingas 
dėmesys atkreiptas j smurto akciją tų metų rugpjūčio 9 d. 
Giedotojų koncerto metu Nemunyne. 1925 m. rugsėjo 22 d. 
laiške Prūsų ministerijai Vydūnas prašė paaiškinti, kuo nusi
kaltusi Giedotojų draugija, kad jai neleido švęsti 30-mečio 
jubiliejaus20. 1927 m. “Susivienijimas” nusiuntė memoran
dumą trečiajam Europos tautinių mažumų kongresui Žene

voje, o 1932 m. Prūsų lietuvių draugijų taryba - aštuntajam 
kongresui Vienoje. 1932 m. rugpjūčio 28 d. įvyko Prūsų 
lietuvių susirinkimas, kuris spausdintu pareiškimu apie tra
gišką savo kultūrinę padėtį kreipėsi į plačiąją visuomenę21. 
Kaip galima spręsti iš pastabų Vydūno užrašų sąsiuvinyje ar 
memorandumų tekstų variantuose, beveik visų jų projektus 
rašyti ar redaguoti tekdavo jam.

Medžiaga apie Prūsų Lietuvą Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune 
(Šifras - P. 9508).
21 Ten pat.

Vis didesnį mastą įgyjant revanšistinėms akcijoms, deja, 
nestiprėjo, o dargi silpnėjo pačių Prūsų lietuvių vienybė. Apie 
1927 m. pradeda atsirasti rimtų nesutarimų tarp “Susivieni
jimo” vadovybės ir tarp tų aktyviau kultūrinėje veikloje 
besireiškiančių lietuvių, kurie buvo artimiau susiję su Vydū
nu ir jo veikla. Šie nesutarimai daug kuo primena Giedotojų 
ir “Birutės” draugijų nesutarimus 1 XX a. dešimtmetyje: vėl 
susiduria skirtingi požiūriai į veikimo pobūdį, vėl Vydūnas 
kaltinamas pataikavimu vokiečiams, vėl prieš jį keliama 
opinija, vėl jo oponentų žodžiuose ir veiksmuose esama daug 
karščiavimosi, neapgalvotumo. Nepasakytume, kad labai 
skyrėsi Vydūno ir jo oponentų veikimo taktika: ir vienas, ir 
kiti puikiai suprato, kad galimas ramus kultūrinis darbas, 
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nuolatinis priminimas valdžiai, kad būtų imamasi bent ele
mentariausios nacionalinės mažumos teisių apsaugos, prašy
mai reaguoti į neteisėtus revanšistų veiksmus. Šia kryptimi 

visi bendrai ir dirbo. Tiktai “Susivienijimo” veikėjams atrodė, 
jog reikalavimus valdžiai reikia kelti įsakmiai, griežtai kovo
jant už savo teises, ieškoti sąjungininkų tarp kitų mažumų. 
Vydūnas tokių sąjungininkų bandė ieškoti tarp pačių vokie
čių, stengėsi žadinti ne tik savo tautiečių, bet ir vokiečių 
kultūrines ambicijas, jiems aiškino, jog tautos vertę geriau
siai išryškinąs josios dvasinės kultūros lygis, josios žmonišku
mo laipsnis. Tąjį žmoniškumą savo publicistinėje kūryboje, 
taip pat filosofinėmis paskaitomis bei kitokiu veikimu vokie
čių teosofų draugijoje jis stengėsi ugdyti ir vokiečiuose.

Tačiau tikroji Prūsų lietuvių veikėjų nesutarimų priežastis 
buvo ne ta, kad vieni švelniau, kiti griežčiau buvo nusiteikę 
diskriminacinės politikos vykdytojų atžvilgiu, t.y. ne veikimo 
taktikos niuansų skirtumai. Tąja priežastimi nelaikytina ir 
tai, kad skirtingi buvo Giedotojų vadovo ir “Susivienijimo” 
pirmininko V. Mačiulaičio bei kitų jo valdybos narių išsimoks
linimas ir kultūra.

Nesutarimų šaknų reikia ieškoti Vokietijos tautinių mažu
mų bei vokiečių tautinės mažumos, gyvenusios kitose valsty
bėse, judėjimo peripetijose. Be lietuvių, Vokietijoje dar gyve
no lenkų, danų, sorbų, fryzų mažumos, 1924 m. susibūrusios 
į “Vokietijos tautinių mažumų sąjungą” (“Verband der natio
nalen Minderheiten in Deutschland”) su būstine Berlyne. 
“Vokietijos lietuvių susivienijimas” irgi buvo priimtas į šią 
sąjungą. 1925 m. vokiečių iniciatyva buvo įkurta kita, jau 
tarptautinė, mažumų organizacija “Europos tautinių mažu
mų kongresas” (“Kongress der nationalen Minderheiten Euro
pas”) su būstine Vienoje. Šio kasmet įvairiuose Šveicarijos bei 

Austrijos miestuose vykdavusio kongreso tikrasis tikslas bu
vo ne konsoliduoti tautines mažumas jų kovoje už savo 
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nacionalinius interesus, ne padėti silpniau besilaikančioms ir 
labiau engiamoms mažumoms, o stiprinti politines ir ekono
mines galingesniųjų mažumų (faktiškai vokiečių) pozicijas ir 
jas panaudoti revanšistinės ekspansijos politikai. Vokietijos 
užsienio politikoje ypatingas dėmesys buvo skiriamas vokie
čiams, gyvenusiems tose teritorijose, kurias Vokietija prara
do, pralaimėjusi karą. Berlynas visomis išgalėmis stengėsi 
trukdyti šiems vokiečiams emigruoti į Vokietiją, kad jų buvi
mu galėtų teisinti pretenzijas dėl tų teritorijų susigrąžini
mo22. Buvo stengiamasi sudaryti regimybę, kad vokiškųjų 
mažumų reikalavimai išreiškia visų mažumų interesus, kad, 
anot vieno iš Kongreso iniciatorių, jo generalinio sekreto
riaus E. Amendės, “vokiškųjų reikalavimų pagrindimas skam
bėtų kaip bendraeuropinis principas”23. Tuo tikslu buvo 
užmegzti kontaktai su didesnėmis kitų tautų mažumomis. 
Pagrindinį vaidmenį Kongrese vaidino vokiškųjų mažumų 
vadovai. Jo veikimo gaires ir idėjinę platformą nužymėdavo 
“Vokiečių nacionalinių grupių Europoje sąjunga” kartu su 
Vokietijos užsienio reikalų ministerija24. Tos platformos pa
grindą sudarė žymiausio Kongreso ideologo Latvijos vokiečių 
vadovo P. Šymano propaguota “kultūrinės autonomijos” 

koncepcija, pagal kurią “tautinės bendrijos”, kaip ypatingi 
“viršerdviniai” susivienijimai, siektų bendrų kultūrinių na
cionalinių idealų, pačios be valstybės kišimosi spręstų visus 
savo kultūros klausimus. Tokios koncepcijos visai nebuvo 
įmanoma realizuoti silpnoms mažumoms, o vokiečiams tai 
buvo lengvai pasiekiama. Ją realizavus, vokiečių mažumas 
nesunku buvo paversti revanšistinės vokiškojo imperializmo 

” Ротбарт M. П. Шиман и Европейский конгресс национальных 
меньшинств// Германия и Прибалтика. Рига, 1983. С. 20.
23 Ротбарт М. Указ. соч. С. 21.
24 Ротбарт М. Там же.
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politikos įrankiais, padedančiais silpninti vokiškųjų mažumų 
turinčias valstybes.

Prieš “kultūrinės autonomijos“ lozungą kategoriškai pasi
sakė “Vokietijos tautinių mažumų sąjungos” atstovai. Į Kon
gresą nebuvo priimtos pačios Vokietijos mažumos lietuviai ir 
fryzai. Protestuodama prieš tai, “Vokietijos tautinių mažumų 
sąjunga” 1927 m. iš antrojo kongreso išėjo25. Kongresas 
nepriėmė jokios programos silpnoms, realiai paramos reika
lingoms mažumoms ginti, o Vokietija netgi nepakluso mažu
mų teisę liečiančiai Tautų Sąjungos kontrolei, pareikšdama, 
kad ji pati “moraliai įsipareigojanti” šias teises saugoti26. Kaip 
ji tą “moralinį įsipareigojimą” vykdė, vaizdžiai iliustruoja 
Prūsijos lietuvių padėtis.

25 Ротбарт M. Эвальд Лмменде и организации Еврорейского конгрсссса 
национальных меньшинств// Германия и Прибалтика. Риса. 1978. С. 93.
26 Ротбарт М. Эвальд Лмменде... С. 95.

Kongreso vadovybė, stengdamasi pakirsti “Vokietijos tau
tinių mažumų sąjungos” vienybę, bandydavo į kasmetinius 
kongresus kviestis kurios nors jai priklausančios mažumos 
atstovus. Tokius kvietimus atmetė laužitėnai-serbai, danai. 
1930 m. bandyta pasinaudoti Prūsijos lietuviais. Į tų bandy
mų tinklą pateko ir Vydūnas.

Nuo 1927 m. “Susivienijimas” siųsdavo prašymus Kongre
so vadovybei, kad Prūsijos lietuviai būtų pakviesti j Kongresą, 
bet tie prašymai nebūdavo patenkinami. 1930 m. gegužės 
mėn. per “Vokietijos tautinių mažumų sąjungą” irgi buvo 
nusiųstas analogiškas prašymas. Šį kartą Kongreso vadovybė 
nusprendė prašymą patenkinti ir dėjo visas pastangas, kad 
lietuviai gautuoju kvietimu būtinai pasinaudotų. Tuo tarpu 
“Sąjungos” vadovybė siekė, kad lietuviai kvietimą gautų ir 
tuo įtvirtintų savo, kaip nacionalinės mažumos, statusą, bet, 
kad gavę iš solidarumo su kitomis “Sąjungos” mažumomis 
juo nepasinaudotų. Prieš išsiunčiant kvietimą, Kongreso ge
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neralinis sekretorius E. Amende atvyko Tilžėn susipažinti su 
lietuvių padėtimi bei kultūrinio judėjimo vadovais. Jam 
pačiam imponavo nuosaiki Vydūno pozicija, jo keliamų 
kultūrinių reikalavimų - leisti steigti bent privačias lietuviš
kas mokyklas, sudaryti pakenčiamas sąlygas kultūrinių drau
gijų veiklai, sutramdyti vokiškosios spaudos išpuolius lietu
vių atžvilgiu ir pan. - pobūdis. Susipažinęs ir su “Susivieniji
mo” pozicija, išreiškiančia solidarumą “Sąjungai”, E.Amendė 
labai pageidavo, kad j Kongresą būtų deleguotas būtent 
Vydūnas. Tokį pageidavimąjis pareiškė Lietuvos Respublikos 
konsului Tilžėje, o šis jį perdavė Lietuvos užsienio reikalų 
ministrui. “Sąjungos” vadovybė, sužinojusi apie E. Amendės 
lietuviams darytą spaudimą, ėmėsi kontržygių. Prieš gaunant 
kvietimą, į Tilžę atvyko “Sąjungos” veikėjas, jos leidžiamo 
žurnalo “Kulturwehr” redaktorius J. Skala, turėjęs pasiekti, 
kad lietuviai Kongrese dalyvauti atsisakytų. Kvietimas kaip 
tik buvo gautas J. Skalai tebesant Tilžėje. 1930 m. rugpjūčio 
12 d. “Susivienijimas” išsiuntė Kongresui “Sąjungos” pagei
daujamą atsakymą27.

27 Skala J. Der “Fall Vydūnas“ // Kulturwehr, 1930. H. 8.
28 Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ... medžiaga, F 383, ap. 7, b. 1053, l. 6.
29 Vydūnas. Der Kongress der nationalen Minderheiten in Europa // Unsere 
Stimme. 1930. H. 4. S. 72-73; Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ... 
medžiaga. Ten pat, l. 6.

Lietuvos Respublikos vyriausybei “Susivienijimo” atsisa
kymas siųsti lietuvių delegatą į Kongresą buvo labai neparan
kus. Mat E. Amende leido jai suprasti, kad tai gali gerokai 
pabloginti ir taip ne itin sklandžius ekonominius ir politinius 
Lietuvos santykius su Vokietija. Kaip rodo archyvinė Tilžės 
konsulato susirašinėjimo su Lietuvos užsienio reikalų minis
terija medžiaga28, konsulato iniciatyva 1930 m. rugpjūčio 25 
d. buvo sušauktas nuo “Susivienijimo” atskirai veikusių drau
gijų bendras valdybų posėdis, kuriame, kaip teigia Vydūnas 
ir konsulas E. Jatulis29, dalyvavo visa “Spaudos” draugijos 

327



valdyba, Lietuvių moterų draugijos valdyba, Giedotojų drau
gijos valdyba, buvusios “Birutės” valdybos narys J. Lapinas. 
Susirinkusieji pareiškė nepritarią “Susivienijimo” atsisaky
mui dalyvauti Kongrese ir parašė Kongreso vadovybei laišką, 
kuriame Prūsijos lietuvių vardu įgaliojo Kongrese dalyvauti 
Vydūną. Kongreso vadovybė šį įgaliojimą pripažino. Kaip jau 
minėjome, tasai lietuvių draugijų žingsnis faktiškai buvo 
padarytas Lietuvos vyriausybei inspiravus. Kaip rašoma kon
sulo E. Jatulio 1930 m. gruodžio 16 d. laiške Lietuvos 
užsienio reikalų ministrui, “atsižvelgiant j Lietuvos interesus, 
pono Ministerio nurodymu į Kongresą buvo pasiųstas p. 
Vydūnas”30. Matyt, vengiant aštrinti besikomplikuojančią 
padėtį ir nenorint, kad “Susivienijimas” atidengtų kortas 
“Sąjungos” vadovybei, tokia vyriausybės pozicija nuo “Susi
vienijimo” buvo nuslėpta. Vydūnas ir jį parėmę lietuviškųjų 
draugijų valdybų nariai “Susivienijimo” bei “Sąjungos” vado
vybės akyse tapo tautinių mažumų vienybės skaldytojais.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos... medžiaga. Ten pat.

Vydūno sutikimą dalyvauti Europos tautinių mažumų 
kongrese galima paaiškinti ne tik Lietuvos vyriausybės inspi- 
ravimu, bet ir jo paties pozicijomis. Visų pirma jis gerai 
nežinojo nei generalinės Kongreso linijos, tikrųjų jo tikslų, 
nei taktinių jo vadovybės gudrybių. O tai, ką E. Amende 
aiškino apie Kongreso veiklą visų mažumų labui, jam atrodė, 
kad ir lietuviams yra visiškai priimtini ir reikalingi dalykai. 
Labiausiai, aišku, jį viliojo konkretūs pažadai kultūrinei 
lietuvių padėčiai pagerinti - tai, ko nebuvo pasiekta jokiais 
prašymais, pareiškimais ar skundais. Be to, atsirado reali 
proga iš tarptautinės tribūnos gyvu žodžiu prabilti apie 
sunkią Prūsijos lietuvių padėtį, mandagiai ir taktiškai iš 
vokiečių pareikalauti to, ko jie patys reikalauja iš kitų. 
Vydūnui galėjo būti priimtini kai kurie Kongreso lyderių 
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skelbiamos “kultūrinės autonomijos” koncepcijos momentai 
- tautos kaip ypatingos dvasinės substancijos traktavimas ir 
jos primato prieš valstybę kėlimas, nacionalinės kultūros 
ugdymo svarbos pabrėžimas. Kad šitie postulatai taikomi tik 
vokiečių tautai, bet netaikomi Vokietijoje gyvenantiems kita
taučiams, Vydūnas irgi stengėsi priminti iš Kongreso tribū
nos. Savo sveikinimo kalboje teigiamai įvertinęs oficialiai 
skelbiamas Kongreso intencijas, jis kartu gana išsamiai nuš
vietė nenormalią Prūsijos lietuvių padėtį, parodė, kad valsty
bė, kurios piliečiai jie yra, jų atžvilgiu elgiasi visiškai priešin
gai tam, kas skelbiama Kongreso lozunguose31.

31 Vydūnas. Begrüssungsrede des Vertreters der litauischen Minderheit. Genf, 
den 3. September 1930 // Unsere Stimme. 1930. H. 4. S. 76-79.

Vydūno dalyvavimas Europos tautinių mažumų kongrese 
Prūsijos lietuviams turėjo šiokių tokių teigiamų pasekmių. 
Buvo leista steigti privačias lietuviškas mokyklas, spaudai 
duotas nurodymas liautis varius šiurkščią antilietuvišką pro
pagandą (to nurodymo, žinoma, niekas nepaisė), galėjo 
įsisteigti (1930 m. gruodžio 27 d.) dar viena - “Kultūros” - 
draugija, kurios tikslas - šviesti (daugiausia skaitant paskai
tas, organizuojant kalbos kursus, privačias mokyklėles) savo 
tauta bei jos kultūra besodominčius žmones. Tą šviečiamąjį 
darbą Vydūnas pirmiau darė “Susivienijimo” bazėje. Tie, 
tegul ir nedideli, kultūrinio darbo palengvinimai buvo šioks 
toks laimėjimas, kurį Vydūnas pasiekė ne konfrontacijos, o 
daugiau kompromiso keliu. Tas kelias, kaip jau minėta, buvo 
palankesnis Lietuvos Respublikos vadovybei. Vydūnas pui
kiai suprato, kad kitu keliu nebuvo įmanoma nė tiek pasiekti. 
Ta proga Kongreso tribūna naudodamasis, Vydūnas norėjo 
Prūsijos lietuvių padėtį ir toliau pamažu gerinti. 1931 m. 
Kongrese (jame Vydūnas atstovavo ir Vilniaus krašto lietu
viams, kalbėjo apie jų padėtį) darytame pranešime, matyt, 
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siekdamas paakinti Kongreso vadovybę ir toliau padėti lietu
viams tvarkyti jų kultūrinius reikalus, jis pirmiausia pažymė
jo po ankstesniojo kongreso įvykusius kai kuriuos teigiamus 
poslinkius savo tėvynainių gyvenime. Bet Vydūno kalboje 
kartu buvo ir akcentuota, jog į tai turi būti žiūrima ne kaip j 
malonę, o “kaip į teisėtų reikmių patenkinimo išraišką”32, 
kuri, beje, esanti labai kukli, palyginus su daug didesnėmis 
nepatenkintomis reikmėmis, su tuo, kas diskriminuojančio 
lietuviams daroma. Svarbiausia iš tų nepatenkintų reikmių, 
anot Vydūno, esanti ta, kad lietuviai nebeturi galimybių 
normaliam savo dvasiniam tobulėjimui, kuris tėra įmanomas 
mokykloje mokantis gimtąja kalba. Oja dėstomųjų mokyklų 
lietuviai seniai nebeturi. Tačiau šio klausimo spręsti ir Kon
greso vadovybė Prūsijos lietuviams nė nebandė padėti. Vydū
no viltys toliau gerinti savo tėvynainių padėtį su Kongreso 
pagalba nebepasiteisino.

32 Vydūnas. Die Rede im Nationalitäten-Kongress // Unsere Stimme. 1931. H. 
6. S. 139.

Pirmasis Vydūno dalyvavimas Kongrese (1930 m.) sukėlė 
didelį “Vokietijos tautinių mažumų sąjungos” vadovybės 
nepasitenkinimą, kuriam kuo aštriau išreikšti kaipo savo narį 
panaudojo “Susivienijimą”. Vydūnas buvo kaltinamas, kad, 
dalyvaudamas Kongrese kaip Prūsų lietuvių atstovas, pasikė
sinęs į “Sąjungos” narių solidarumą, pasitarnavęs ekspansy- 
vistiniams vokiečių politikos siekimams. “Sąjungos” vadovy
bė savo žurnale “Kulturwehr” kartu stengėsi parodyti viešuo
menei, kad, nors Vydūnas ir dalyvavo Kongrese kaip Prūsų 
lietuvių atstovas, faktiškai skilimo “Sąjungos” viduje neįvykę, 
kaip to tikėjosi Kongreso vokiškieji lyderiai. Reikalas esąs tas, 
kad Vydūnui suteikti įgaliojimai buvę neteisėti, jogjuos kaipo 
lietuvių mažumai valstybėje atsovauti įgaliotas organas galė
jęs suteikti tik “Susivienijimas”. O “Susivienijimas” ne tik to 
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nepadarė, bet dargi pareiškė protestą prieš šj politinę prasmę 
turėjusį Vydūno žingsnį. Tuo protestu ir naudojosi “Sąjun
gos” lyderiai. J. Skala dar antrąją 1930 m. kongreso dieną 
(rugsėjo 4) “Sąjungos” vardu įteikė Kongreso prezidiumui 
protestą, bet į jį nebuvo atsižvelgta. Kongreso prezidentas J. 
Vilfanas J. Skalai paaiškino, jog protestas neturįs galios, nes 
pati “Sąjunga”, kaipo savo noru išėjusi iš Kongreso, nebėra 
kongreso narė33.

“Sąjungai”, aštriai konfrontuojančiai su Kongresu, nerū
pėjo Vydūno pozicija ir elgesys, vykimo į Kongresą motyvai. 
Nepasitenkinimą sukėlė pats jo, kaip lietuvių atstovo, dalyva
vimas Kongrese. Prieš tą dalyvavimą - jos politinės platfor
mos nepaisymo apraišką - ir buvo sukelta visa batalija, kuri 
Vydūno atžvilgiu buvo pernelyg karšta ir netaktiška. Tiesa, 
“Sąjungos” vadovybė, besilaikanti savo politinės strategijos ir 
taktikos, elgėsi kaip reikalavo jos veikimo principai. Tačiau 
“Susivienijimas” galėjo užimti ir kitokią poziciją, subtiliau 
įsigilinti į Vydūno užmezgimo ryšių su Kongresu aplinkybes 
bei dalyvavimo jame motyvus, rasti taktišką, neužgaulios 
kritikos savo krašto bei visos lietuvių tautos kultūrai didžiu
lius nuopelnus turinčio rašytojo atžvilgiu. Tuo tarpu kritika 
iš “Susivienijimo” pusės buvo itin nepagarbi, pereinanti į 
aiškų asmeniškumą ir netašytus užgauliojimus. Joje jautėsi 
“Susivienijimo” pirmininko V. Mačiulaičio, kaipo pretenden
to būti visų Prūsų lietuviųjudėjimo lyderiu, užgautų ambicijų 
apraiškos ir nedaug joje tebuvo tikro susirūpinimo dėl pačios 
Prūsijos lietuvių padėties, dėl jų kultūrinio veikimo galimu
mų. Svarbiausias kritikos tikslas - diskredituoti Vydūną, 
užtemdyti jo autoritetą, sumenkinti nuopelnus lietuvybei, 
apie kuriuos, beje, pats V. Mačiulaitis ne ką ir tenutuokė. Net 
nebūdamas susipažinęs su intensyvia du dešimtmečius tru-

w Skala J. Op. cit. S. 360.
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kusia Vydūno kultūrine veikla, o juo labiau su klasika spėjusią 
tapti jo kūryba, V. Mačiulaitis savame ’’Litauische Stimme” 
nesidrovėdamas rašė: “Sakoma (! - V. B.), kad ir prieš karą 
Vydūnas Prūsų lietuvių tarpe suvaidinęs liūdną vaidmenį”.

V. Mačiulaičio įniršį prieš Vydūną ir jo šalininkus (E. 
Jagomastą, Vilmantus, M. Raišukytę ir kt.) aitrino ir tai, kad 
po to, kai jis nepakluso konsulato valiai, jam buvo laikinai 
nutrauktos subsidijos, nebemokamas 500 markių mėnesinis 
atlyginimas. Šį netekimąjam kompensavo “Sąjunga”, skyrusi 

Vydūno, kaipo neteisėto Prūsų lietuvių atstovo Kongrese, 
sukompromitavimui per spaudą ir kitais būdais nemažą 
sumą. Pažymėtina, jog finansinę paramą ši organizacija V. 
Mačiulaičiui teikdavo ir anksčiau. Dėl to, matyt, jis nelabai 
bijojo konfliktuoti su Lietuvos konsulatu Tilžėje. Finansinius 
ryšius su “Sąjunga” V. Mačiulaitis ir jo šalininkai laikė giliau
sioje paslaptyje ir kuo griežčiausiai neigė visuomenėje pra
siplatinančią žinią apie “iš lenkų gaunamus” pinigus. Sunku 
pasakyti, kaip toji žinia pasiekė žmones, bet kad ji nebuvo 
tuščias V. Mačiulaičio priešininkų prasimanymas, rodo duo
menys iš Varšuvos Naujųjų Aktų archyvo*  (Archivum Akt 
Nowych w Warszawie - AAN). Antai savo 1929 m. lapkričio 23 
d. laiške “Sąjungos” pirmininkui J. Kačmarekui V. Mačiulaitis 
dėkoja už finansinę paramą provincinių rinkimų Prūsijoje 
metu* 34. Apie tai, kad V. Mačiulaitis besąlygiškai sutiko su 
visais “Sąjungos” reikalavimais, kad pakluso lenkų mažumos 
taktikai, kad dėjo pastangas kuo labiau su ja suartinti Prūsijos 
lietuvių mažumą ir kad ne kartą yra gavęs “Sąjungos” finan
sinę paramą, gana plačiai rašoma lenkų žurnalisto (faktiškai 
slaptojo Lenkijos užsienio reikalų ministerijos įgaliotinio

* Tuos duomenis pateikė istorikas Bronius Makauskas (Varšuva), už ką šių 
eilučių autorius jam nuoširdžiai dėkoja.
34 Ambasada Rzeczpospolitej Polskej w Berlinie //Archivum Akt Nowych w 
Warszawie. T. 411. S. 5-6.
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Lietuvos lenkų reikalams) T. Katelbacho 1930 m. kovo 16 d. 
informacijoje Lenkijos pasiuntiniui Berlyne R. Knoliui35.1500 
markių kredito V. Mačiulaitis prašė 1930 m. gegužės 13 d. 
laiške J. Kačmarekui36, kuris, kaip informavo Lenkijos pa
siuntinys Berlyne R. Knolis, šiam prašymui pritarė. Faktiškai 
buvo suteikta ne paskola, o pašalpa iš specialiojo Lenkijos 
pasiuntinybės fondo37. Kaip rašoma slaptame Lenkijos pa
siuntinio Berlyne 1931 m. vasario 19 d. laiške Lenkijos 
užsienio reikalų ministerijai, po 1930 m. Europos tautinių 
mažumų kongreso Ženevoje V. Mačiulaitis prašė J. Kačmare- 

ką padėti diskredituoti Vydūną. J. Kačmarekas pažadėjo V. 
Mačiulaičiui mokėti po 500 markių per mėnesį, kol pasikeis 
Kauno valdžios taktika jo atžvilgiu, taip pat skirti, reikalui 
esant, dar po kelis šimtus markių spaudoje diskredituoti 
“Susivienijimo” priešininkus. Iš karto buvo duota 600 mar
kių, prašant, kad V. Mačiulaitis informuotų apie veiklos 
eigą38. Lenkijos konsulas Karaliaučiuje P. Kovalevskis savo 
1931 m. kovo 11 d. laiške Lenkijos pasiuntiniui Berlyne 
pažymi, kad irgi remiąs V. Mačiulaičio akciją39.

35 Ambasada ... S. 7-10.
36 Ambasada ... 5. 26.
37Ambasada ... 5. 27.
38 Ambasada ... S. 38.
39 Ambasada ... S. 39.
40 Ambasada ... S. 46.

Generalinio konsulo Karaliaučiuje 1931 m. gegužės 19 d. 
laiške pasiuntinybei Berlyne su pasitenkinimu pranešama apie 
pasirodymą “Litauische Stimme” numerio, kurį redagavo V. 
Mačiulaitis, veikiąs su konsulatu “glaudžiai ir sutartinai”40.

“Susivienijimo” veikimas kartu su “Vokietijos tautinių 
mažumų sąjunga”, solidarumas su ja buvo svarbi grandis, 
kovojant už Prūsijos lietuvių, kaipo tautinės mažumos, teises. 
To solidarumo svarbą pripažino tiek Lietuvos vyriausybė, 
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tiek jai pavaldus Tilžės konsulatas, tiek atviron konfrontaci- 
jon su “Susivienijimu” patekęs Vydūnas. Tai liudija Tilžės 
konsulo susirašinėjimo su Lietuvos užsienio reikalų ministe
rija medžiaga bei Vydūno straipsnis apie kongresą “Unsere 
Stimme”, kuriame aiškinama, jog lietuvių atstovo dalyvavi
mas Ženevos kongrese visiškai nereiškiąs minėto solidarumo 
skaldymo41. Vydūnas ir jį palaikiusioji grupė stengėsi, kad 
neįsiliepsnotų tarpusavio batalijos, kurios nualintų ir taipjau 
menkas Prūsijos lietuvių jėgas, kenktų su dideliu vargu 
dirbamam kultūriniam darbui. Jiems norėjosi pasinaudoti 
kukliais Kongrese pasiektais laimėjimais ir, nesiveliant į 
ginčus, daryti tai, kas dar įmanoma. Tuo tarpu J. Mačiulaičiui 
labiau rūpėjo “demaskuoti” Vydūno “neteisėtą” atstovavimą 
Kongrese, išstumti jį iš kultūrinės veiklos, joje iškelti kaipo 
vienintelę teisėtą “Susivienijimo” vėliavą. Skaudžius Vydū
nui smūgius toje kampanijoje kirto “Sąjungos” veikėjas J. 
Skala, “Kulturwehr’e” paskelbęs didelį straipsnį “Vydūno 
atvejis”42 ir paties V. Mačiulaičio išleistas vienintelis “Litauis
che Stimme” numeris, ištisai skirtas Vydūnui diskredituoti. 
Negana to, pradėtas trukdyti draugijų, kurių valdybų narys 
buvo Vydūnas, darbas, rašomi skundai į Lietuvos valdžios 
instancijas, “demaskuojant” dabartinę ir ankstesnę Vydūno 
veiklą, įrodinėjama, kad svarbiausia rašytojo misija nuo pat 
jo veikimo pradžios buvusi ugdyti Prūsijos lietuvių nuolanku
mą vokiečių atžvilgiu, paralyžuoti jų tautinę sąmonę ir pan. 
Tie rašinėjimai ir Vydūno pasiaiškinimai į juos nesiliovė iki 
pat 1935 m., kol hitlerininkai visas lietuviškas draugijas 
uždraudė. Ypač energingai prieš Vydūną ir jo vadovaujamos 
Prūsijos lietuvių draugijų tarybos narius, “Naujojo Tilžės 
keleivio” redakciją darbavosi anuometinio Lietuvos užsienio 

" Vydūnas. Der Kongress der nationalen Minderheiten in Europa. Op. eit.
12 Skala J. Op. eit.
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reikalų ministro brolis Endrius Zaunius - pagrindinis skundų 
ir “pranešimų” autorius, savotiškas V. Mačiulaičio advokatas.

Vydūnas veiksmingesnių akcijų prieš savo puolėjus nesi
ėmė, bet ir nenusileido, stengėsi paneigti nepagrįstus savo 
atžvilgiu kaltinimus, neatiduoti turimų kultūrinės veiklos 
pozicijų. Reikia pažymėti, kad dirbo jis, negaudamas iš 
Lietuvos valdžios jokių subsidijų bei pašalpų, nes vyriausybė 
tam reikalui nesurado lėšų. Vydūnas, žinoma, turėjo iš ko 
gyventi - gavo mokytojo pensiją, užsidirbdavo šiek tiek 
honorarais už straipsnius Lietuvos spaudoje bei paskaitas, 
buvo kiek įplaukų už parduotas jo knygas, nors jos tepadeng- 
davo nedidelę dalį tų knygų spausdinimo išlaidų. Ir vis dėlto 
vertėsi Vydūnas gana sunkiai, dažnai lindo į skolas. Tų skolų, 
aišku, nebūtų buvę, jei rašytojas savo kuklių pajamų nebūtų 
aukojęs leidybos ir kultūrinės veiklos išlaidoms padengti. Iš 
skolų šiaip taip išsikapstydavo irgi savo jėgomis. Kiek leng
vesnė padėtis su finansiniais leidybos reikalais pasidarė, 
paveldėjus testamentu paliktą lietuviškoms knygoms leisti 
Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo Anso Bruožio piniginį 
palikimą. Tuo tarpu V. Mačiulaičio veikla buvo apmokama 
Lietuvos konsulato Tilžėje (1930 m. pabaigoje tas mokėjimas 
buvo sustabdytas neilgam); kaip jau matėme, nemažas pini
gų sumas jis gaudavo iš “Sąjungos”. Suprantama, “Susivieni
jimo” pirmininkas iš tų mokėjimų irgi nepralobo, bet iš jų 
pragyveno.

Varganame kultūriniame Prūsijos lietuvių judėjime skili
mo nebepavyko sustabdyti nei Lietuvos Respublikos konsu
latui Tilžėje, nei Draugijai užsienio lietuviams remti, nei 
tarpinę poziciją tarp konfliktuojančių grupių užėmusiai til
žiškių Jagomastų šeimai, iš pradžių buvusiai tik Vydūno 
pusėje. Didelė dalis kaltės dėl to, kad skilimas nebuvo likvi
duotas, tenka Tilžės konsulatui bei Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijai. Šios instancijos, pačios inspiravusios Vydūno 
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dalyvavimą Ženevos kongrese, varžiusios ir trukdžiusios 
*Susivienijimo” iniciatyvas*,  savotiškai inspiravo ir dažniau
siai nepelnytą netaktišką “Susivienijimo” kritiką Vydūno 
atžvilgiu. Taip, matyt, minėtos instancijos tikėjosi nukreipti 
visuomenės dėmesį nuo savęs. Užuot konfrontuojančių drau
gijų vadovams išaiškinusios realią situaciją ir dėjusios visas 
pastangas tai konfrontacijai įveikti, jos ne tik leido konfliktui 
negesti, bet dar ir tiesiogiai ar netiesiogiai jį kurstė, tuo pat 
metu palaikė ir vieną prieš kitą nustatinėjo abi konfrontuo
jančias puses. Tokią taktiką Prūsijos lietuvių atžvilgiu prak
tikavo Tilžės konsulas E. Jatulis, o jį inspiravo užsienio 
reikalų ministras D. Zaunius, viena ranka palaikęs nuosaikias 
Vydūno kultūrinio veikimo pozicijas, jomis pasinaudojęs 
santykiams su Vokietija švelninti, kita ranka, jei ne laiminęs, 
tai ir nesulaikęs karštuoliškų “Susivienijimo” akcijų prieš tą 
pačią vydūniškąją poziciją.

* Pvz., 1930 m. vasarą “Susivienijimas”pasiūlė surengti metinį “Sąjungos” 
kongresą Tilžėje. Lietuvos užsienio reikalų ministerija tą pasiūlymą griežtai 
užprotestavo, nes jo realizavimas labai pakenktų Lietuvos ir Vokietijos 
santykiams.

Be 1930 m. ir 1931 m., Europos tautinių mažumų kongre
se Vydūnas dar dalyvavo ir 1934 m. Viešumoje kokių nors 
konfrontacijos apraiškų tarp jo ir “Susivienijimo” jau nebesi
matė, tačiau skundų ir atsakymų įjuos lygyje toji konfronta
cija, kaip minėta anksčiau, tebevyko iki 1935 m., kol buvo 
uždraustos visos lietuviškos draugijos. Tautinė diskriminaci
ja tuo draudimu nesibaigė. Dabar ji įgijo tiesiog drastišką 
pobūdį. Nebebuvo toleruojamas ne tik menkiausias veikimas 
lietuviškumo labui ar netgi kaip nors parodomas prijautimas 
tam veikimui, bet ir patsai priklausymas lietuviškajai bend
ruomenei, savo įgimto tautiškumo laikymasis, gimtosios 
kalbos vartojimas netgi namuose. Kaip rašoma neskelbtame 
Tilžės konsulo archyve rastame nežinomo autoriaus straips
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nyje “Kultūrinis Prūsų lietuvių gyvenimas” (1937)43, tai neto
lerancijai įtvirtinti buvo naudojami ne tik ideologiniai, bet ir 
administraciniai bei ekonominiai svertai. Ūkiškai bei mora
liai lietuviams spausti, juos boikotuoti buvo naudojamas 
platus valstybės įstaigų ir nacionalsocialistų partijos organų 
tinklas, į kurį pateko ir patys nuošaliausi kaimai. Hitlerinės 
valdžios įvestoje gyventojų kartotekoje bei namų ūkio knygo
se buvo surašytos kuo smulkiausios žinios apie kiekvieną 
miesto ir kaimo gyventoją, apie jo partiškumą, tautinę prik
lausomybę, dalyvavimą visuomeninių organizacijų veikloje. 
Tas žinias surašantiems uniformuotiems partijos įgalioti
niams daugelis gyventojų tiesiog nebedrįsdavo prisipažinti 
lietuviais. Kiekvienas darbdavys ar darbininkas privalėjo 
priklausyti nacionalsocialistų partijos rankose esančiam “Dar
bo frontui” (Arbeitsfront). Šio fronto nariu tapęs lietuvis 
automatiškai tapdavo tiktai vokiškosios bendruomenės na
riu, nebetekdavo teisės net vadintis lietuviu. Priklausąs na
cionalinei mažumai pilietis turėdavo iš darbo pasitraukti. 
Kiekvienas valstietis ar žemės ūkio darbininkas privalėjo būti 
nacistinės žemės ūkio organizacijos “Reichsnährstand" nariu 
ir paklusti savo kaimo partiniam fiureriui (Ortsbauemfiih- 
rer). Bijodami patirti ūkinių nuostolių, valstiečiai irgi nebed
rįsdavo prisipažinti esą lietuviai. Kaimuose būdavo pilna 
partinių veikėjų, galėjusių lengvai stebėti kiekvieną gyvento
ją. Tie valstiečiai ar žvejai, kuriuos aplankydavo lietuviai iš 
Tilžės, buvo griežtai partijos ir policijos prižiūrimi, kęsdavo 
dažnas kratas ir kitokius nemalonumus. Net po penkerių 
metų tebebuvo boikotuojami, nepatikimais ir vokiškumo 
priešais laikomi tie lietuviai, kurie 1932 m. vasarą dalyvavo 
ekskursijoje į Kauną.

41 Medžiaga apie Prūsų Lietuvą...

Nuo nacių ypač kentėdavo smulkieji valstiečiai, miškų 
ūkio darbininkai, žvejai (daugiausia lietuviai), nes būdavo 
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teisiogiai paliečiami gyvybiniai jų interesai. Girininkai ir 
žvejybos meistrai negailestingai diskriminuodavo tuos, kas 
buvo turėję kokių ryšių su lietuviškomis draugijomis ar 
prenumeruodavo lietuviškus laikraščius. Nebuvo palikti nuo
šalyje nė karo dalyviai-invalidai - jeigu jie nenorėjo prarasti 
kariškio pašalpos ar pensijos, visi be išimties turėjo priklau
syti nacionalsocialistinei nukentėjusių kare šelpimo organi
zacijai (Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung). Prik
lausantis šiai organizacijai negalėjo būti jokios lietuviškos 
draugijos nariu. Visi vaikai (ir lietuvių tėvų) nuo dešimties 
metų privalėjo tapti hitlerjugendo (berniukai) arba “Bund 
deutschen Mädchen” (mergaitės) nariais, kuriems buvo griež
tai uždrausta net namuose su tėvais lietuviškai kalbėti. Šios 
hitlerinio jaunimo organizacijos savo nariams, ypač lietuvių 
kilmės, skiepijo kuo didžiausią priešiškumą lietuvybei. Nacis
tinis auklėjimas buvo ypač sustiprintas tose vietose, kur 
gyveno daugiau lietuvių. Buvo stengiamasi parodyti, kad 
lietuviškumas ir čia jau visai išnykęs. Kiekviename kaime 
nacių organizuojamuose “Politinio lavinimo kursuose ir kai
mo bendruomenės vakaruose” (Politische Schulungskurse 
und Dorfgemeinschaftsabende) mokyklų vadovai, mokytojai 
ar ortsbauerfiureriai skaitydavo pranešimus, kuriuose aiškin
davo, jog čionykščiai lietuviai gyveną ne savo žemėje, jog jų 
protėviai, atsibastę iš kitur ir pan. Tų kursų klausytojų 
daugumą sudarė lietuvių kilmės žmonės.

Tokiomis aplinkybėmis gyveno Prūsų lietuviai Antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse, kurios jiems jau buvo visiškos 
tautinės egzistencijos sutemos. Tai, ko vokiškojo kaizerinio 
reicho vidaus politikos vykdytojai nebuvo spėję padaryti per 
puspenkto intensyvios germanizacijos dešimtmečio, labai grei
tai užbaigė su niekuo nesiskaitę Hitlerio politikos vykdytojai.
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Nastazija
Kairiūkštytė

KLAIPĖDOS KRAŠTO 

KAIMO VIETOVIŲ 
APG YVENDINIMAS 
POKARIO METAIS

Nuo Antrojo pasaulinio karo smarkiai nukentėjo valsty
bės, kurios buvo kariaujančių šalių SSRS ir Vokietijos kelyje. 
Siame kelyje buvo ir Lietuva. Per jos žemę ėjo vermachto 
(Wehrmacht) ir raudonarmiečių armijos. Nuo jų Lietuva 
patyrė didelių materialinių nuostolių, neteko daug gyvento
jų. Vieniju buvo išžudyti, antri prievarta išvaryti į Rytus arba 
Vakarus, treti mobilizuoti j vermachto ir raudonarmiečių 
kariuomenę, ketvirti patys bėgo nuo artėjančių priešų iš rytų 
ir vakarų. Iš kitų Lietuvos regionų daugiausia gyventojų 
neteko Klaipėdos kraštas: 1944 m. pab. čia jų liko labai 
mažai. Tai sąlygojo ne tik karas, bet ir istorinės Klaipėdos 
krašto ypatybės.

I. KLAIPĖDOS KRAŠTAS IR JO
GYVENTOJAI 1939-1944 METAIS

Vokiečių požiūris į K1 a i p ė d o s k r a š t o 
gyvent oj u s. 1939 m. kovo 22 d. Klaipėdos krašto šeimininke 
tapo Vokietija, privertusi Lietuvą priimti jos ultimatumą, ir 
Lietuva, nepajėgdama priešintis, jį priėmė. Klaipėdos krašto 
gyventojai tapo Vokietijos piliečiais. Įsigalėjus Vokietijoje na
ciams, jų okupuotose žemėse buvo niekinama ir naikinama 
viskas, kas nevokiška. Tą patyrė ir Klaipėdos kraštas. Net 
bažnyčioje lietuviams buvo uždrausta melstis lietuviškai.
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1939 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministras J. Urbšys ir Vokietijos valstybės sekretorius užsie
nio reikalams E. Veiczekeris (Weizsäcker) pasikeitė notomis 
dėl Klaipėdos krašto gyventojų: šie už politines pažiūras 
nebus persekiojami ir skriaudžiami, o jų persekiotojai bei 
skriaudėjai bus baudžiami1. Tai liko tik popieriuje. Dar prieš 
ultimatumą prasidėjęs lietuvių ir kitų demokratiškai nusitei
kusių asmenų, net ir vokiečių, persekiojimas ir terorizavimas 
ne tik nesiliovė, bet suaktyvėjo. Dėl to Klaipėdos krašto 
lietuviai, žydai išgyveno nerimą, kuris peraugo j paniką, 
privertusią šiuos žmones bėgti j Lietuvą. Atbėgėlių nuolat 
daugėjo, ypač pirmomis Klaipėdos krašto užėmimo dieno
mis. 1939 m. kovo 27 d. Vokietijos ir Lietuvos Respublikos 
vyriausybių atstovų pasirašytas dokumentas jų bėgimą ribo
jo. Pagal šį dokumentą norintys išvykti į Lietuvą asmenys 
turėjo gauti vokiečių valdžios leidimą. Leidimus išduoti vo
kiečiai vilkino ir ribojo, siekdami, kad Klaipėdos krašte liktų 
kuo daugiau darbingų žmonių.

1 Žostautaitė P. Klaipėdos kraštas 1923-1939. V., 1982. P. 346.
2 Kairiūkštytė N. Klaipėdos pramonė ir darbininkai: 1945-1960 metai. V., 
1987. P. 69.
3 Žepkaitė R. Lietuva ir didžiosios valstybės 1918-1939 m. Kaunas, 1986. P. 
171; Atamukas S. Žydai Lietuvoje. V., 1970. P.71.

Nėra tikslių duomenų apie Klaipėdos krašto atbėgėlius, 
nes dalis šių žmonių vengė registruotis. Buvo ir tokių, kurie 
grįžę pas tėvus, nelaikė savęs atbėgėliais ir nesiregistravo. 
1939 m. gegužės 1 d. buvo užregistruota daugiau kaip 
10 2002 Klaipėdos krašto žmonių, iš jų 8900 lietuvių, 1300 
žydų. Iki 1939 m. gruodžio mėnesio klaipėdiečių (to krašto 
gyventojų) Lietuvoje jau buvo 18 0003.

Pirmieji vokiečių išpuoliai Klaipėdos krašte vyko prieš 
buvusius veiklesnius lietuvius. Iki 1941 m. spalio 1 d. buvo 
suimta ir išvežta į Vokietijos koncentracijos stovyklas (KZ) 
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bei kalėjimus 180 žymesnių politikos, kultūros veikėjų lietu
vių4. Suimtas buvo ir žurnalistas J. Grigolaitis, kurio arešto 
įsakyme rašoma: “Didlietuvis (J. Grigolaitis kilme buvo maž- 
lietuvis - N.K.) redaktorius J. Grigolaitis įtariamas norįs 
verstis prolietuviška propaganda. Reikia manyti, kad jis savo 
laisvę naudotų piktam ir tą savo nusistatymą vykdytų. Dėl to 
nutariau jį areštuoti. Heydrich” (parašas)5. Vokietijos KZ iš 
klaipėdiečių buvo artilerijos kapitonas A. Gailius, Klaipėdos 
krašto vaduotojas (1923), 1942 m. sušaudytas Dachau KZ; 
krašto Direktorijos pirmininkas M. Reizgys (Reisgys), 1942 
m. nukankintas Mauthauzeno (Austrija) KZ; mokytojas E. 
Simaitis, netekęs gyvybės 1942 m. Zachsenhauzeno KZ. 
Gestapo nukankintas buvęs Lietuvos konsulas Karaliaučiuje 
(Königsberge) O. Paleikaitis ir daugelis kitų, įrašytų sąrašan 
14 800 lietuvių, žuvusių įvairiuose kalėjimuose, KZ6*.  Šių 
žmonių mirtys buvo jų ilgos ir sunkios kančios kelias. J. 
Grigolaitis rašo: “Skaitytojas niekad negalės įsivaizduoti, kad 
tokie dalykai dėjosi stovyklose, kuriose badu, šalčiu, muši
mais ir kitais kankinimo būdais mirė žmonės konclageriuose. 
Šaudymas yra niekis, palyginti su tokiu lėtu nukankinimu. 
Visiškai bejėgis, lyg apmiręs, matai ir girdi, kaip vienas po 
kito miršta, bet vienas kitu nesirūpina, negali padėti, nes pats 
nieko neturi, nepajėgia. O beveik visais atvejais mirštantiems 
nereikėjo nieko kito, kaip maisto ir trupučiuką poilsio”7.

4 Vaičeliūnas J. Antrasis pasaulinis karas. Sudbury, Ontario, 1960. P. 19.
5 Grigolaitis J. Nacių pragare. Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai nacių 
koncentracijos stovyklose. 1941-1945. Dillingen, 1948. P. 35.
6 Lietuva Amerikos enciklopedijoje // Draugas. 1949. Geg, 19*. Kiti šaltiniai 
nurodo dvigubai mažesnį (6225) žuvusiųjų skaičių. Žr.: Vaičiulaitis A. 
Pratartis // Gervydas A. Už spygliuotų vielų. Chicago, 1950. P. 7.
7 Grigolaitis J. Min. veik. P. 108.

Vokiečių požiūris į Klaipėdos krašto gyventojus daugiau
sia nulėmė šių gyventojų pokyčius bei jų netektį karo ir 
vėlesniais metais.
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1944 m. smurtas ir savivalė. Artėjant frontui 
prie Klaipėdos krašto, Vokietijos armijos generolas Rau 1944 
m. spalio 3 d. davė įsakymą skubiai evakuoti šio krašto 
gyventojus. Įsakymui besąlygiškai visi turėjo paklusti, nes už 
jo nevykdymą grėsė mirties bausmė. Prasidėjo didysis žmo
nių sujudimas: vieni traukėsi į Rytprūsius anapus Nemuno 
savais vežimais, kitus evakavo vokiečiai, nes fronto zonoje 
negalėjo likti nė vienas civilis žmogus.

Spalio 10 d. 16-sios lietuviškosios divizijos dalys, kurios 
įėjo I-ojo Pabaltijo fronto kariuomenės sudėtin, perkirto 
Klaipėdos-Tilžės geležinkelio stotį ir plentą ties Usėnų mišku, 
o spalio 11d. užėmė Usėnų geležinkelio stotį8. Tuo vokie
čiams buvo atkirstas kelias trauktis į Rytprūsius bei susijungti 
su kariuomene šiaurėje, esančia Klaipėdos rajone. Spalio 12- 
17 d. užvirė atkaklios kautynės dėl buvusių pozicijų susigrą
žinimo, tačiau vokiečiams nepasisekė. Spalio 20 d. 16-sios 
lietuviškosios divizijos dalys, prasiveržusios prie Nemuno 
ties Nausėdų kaimu, pasiekė vakarinę Lietuvos sieną. 1945 
m. sausio mėn. kautynės baigėsi viso Klaipėdos krašto užėmi
mu: sausio 28 d. - Klaipėdos miesto, sausio 30 d. - Kuršių 
nerijos9. Netrukus ši divizija buvo perkelta kariauti į Kuršą.

1 Dobrovolskas J. Lietuviai kariai Didžiojo Tėvynės karo frontuose. V., 1967. 
P. 115.
9 Ten pat. 129.

Mūsų istorikai suskaičiavo, kiek kovose dėl Klaipėdos 
krašto vokiečiai prarado karininkų ir kareivių, bet nesuskai
čiavo ir nepaskelbė, kiek šiose kovose žuvo lietuvių, nes to 
neleido sovietinė cenzūra. Be to, tyrinėtojams nebuvo priei
nami daugelis archyvinių dokumentų apie šias kovas.

Itin dideli buvo Klaipėdos krašto civilių gyventojų nuosto
liai. Tačiau spaudoje vieni autoriai nurodo šių aukų kaltinin
kus raudonarmiečius, kiti - vermachto karius. Kai kuriuose 
šaltiniuose rašoma, kad raudonarmiečiai, paviję besitrau
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kiančius iš Klaipėdos krašto vietos gyventojus, traiškė tankais 
jų vežimus, girti kareiviai prievartavo moteris, suiminėjo 
vyrus, o moteris, vaikus uždarė lageriuose10. Sovietinėje 
spaudoje rašoma tik apie vermachto karių smurtą ir žudynes. 
1944 m. vėlų rudenį jie varė žmones per Kuršių marių ledą, 
kuriam lūžus nuskendo 8000 žmonių11. O iš tikrųjų civilius 
žmones terorizavo, žudė tiek vermachto kariai, tiek raudo
narmiečiai, tik apie pastarųjų veiksmus sovietinė cenzūra 
neleido skelbti spaudoje, siekdama išsaugoti raudonarmie
čio, kaip liaudies kovotojo, doro kario vardą. Lietuvos archy
vuose yra išlikę nemažai dokumentų apie raudonarmiečių 
plėšikavimus, žmonių žudymus Klaipėdos krašte bei kitose 
Lietuvos vietose. Tai daugiausia slapti dokumentai, ir juos 
skaityti iki 1990 m., t.y. iki nepriklausomybės atkūrimo, 
nedaug kas galėjo.

10 Vaičeliūnas J. Min. veik. P. 155.
11 Petrauskas J. Atgimimas // Tiesa. 1945. Geg. 15. P. 3.
12 LCVA, F. R-754, ap. 13, b. 24, l. 169.
13 LVOA, F. 1771, ap. 8, b. 255, 1. 17*. Kitame dokumente nurodyta, kad buvo 
nužudytas Triušelių apylinkės pirmininkas Rubanovičius // Ten pat, b. 247, l. 
110.

Kai kurie faktai iš tokių dokumentų. 1944 
m. gruodžio 24 d. Klaipėdos miesto ir apskrities vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduotojas S. Juozapavičius Lietuvos 
SSR LKT pirmininkui M. Gedvilui rašė apie kariškių veiksmus 
Priekulės valsčiuje. Šioje slaptoje informacijoje pranešė, kad 
moterys masiškai prievartaujamos, nežiūrint jų amžiaus ir 
sveikatos. Kartais kareiviai išprievartautas moteris nužudy
davo12. Kareiviams plėšikaujant žuvo ne vienas kaimo gyven
tojas. Antai 1945 m. rugsėjo 29 d. Klaipėdos aps. Vaidaugų 
vis. Dumpių k. 4 kareiviai ne tik apiplėšė valstietį Daudį, bet 
nužudė jį ir visą jo šeimą, o spalio mėn. 21 d. toje pačioje 
apskrityje Plikių vis. nužudė Triušelių apylinkės tarybos 
sekretorių13*.  Smarkiai nukentėjo nuo kariškių Priekulės 
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valsčiaus ūkininkai, nes kariškiai elgėsi, kaip norėjo, nepaisė 
ir karinės vadovybės nurodymų, pagal kuriuos gyvulius, 
grūdus, šieną, bulves ir kitus žemės ūkio produktus galėjo 
paimti iš tų ūkių, kurie neturėjo savininkų. Tačiau kariškiai 
atiminėjo gyvulius, grūdus ir kitus žemės ūkio produktus iš 
ūkių, kuriuose gyveno šeimininkai. Plėšikaujama ir grobsto
ma buvo iki tiek, kad Priekulės valsčiuje ūkiai, turėję po 2-3 
karves, neteko jų. Karvių skaičius buvo toks, kad 3 ūkiams 
valsčiuje teko po vieną karvę, arklių skaičius sumažėjo iki 
75%. Iš valstiečių buvo atiminėjami ir asmeniniai daiktai 
(siuvamosios mašinos, drabužiai, avalynė ir kt.). Piktybiškai 
buvo naikinama namuose, ypač tuščiuose, esantys daiktai: 
pjaustomi kilimai, baldų apmušalai, daužomi veidrodžiai, 
indai. Nors LKP (b) CK bei Lietuvos SSRLKT nurodymu žemės 
ūkio mašinos ir kitas inventorius negalėjo būti paimami kaip 
trofėjai į metalo laužą, tačiau kariškiai to nesilaikė. Jie 
sprogdino traktorius, žemės ūkio mašinas ir krovė išvežimui, 
tarsi metalo laužą. Apiplėšė Priekulės plytų fabriką, demon
tavo įrengimus, išvežė presus, vagonetes, apiplėšė elektrinę, 
sviesto gamyklą14. Panašaus turinio laišką gavo Lietuvos SSR 
vidaus reikalų komisaras J. Bartašiūnas iš Priekulės miestelio 
vyresniojo operatyvinės grupės įgaliotinio Kazakovo, kuris 
nurodė, kad kariškiai sunaikino valstiečių ūkius ir turtą. 
Trofėjų rinkimo bei ūkinės kariškių komandos vykdė planus, 
nesilaikydamos nurodytų šaltinių, t.y. ne iš laukų, ne iš be 
šeimininkų likusių ūkių, o daugiausia apiplėšinėdami valstie
čius, atiminėdami jų paskutinius gyvulius, daržovių atsargas. 
Važinėdami po kaimus kariškiai prievartavo moteris, atimi
nėjo iš valstiečių maisto produktus ir kt. Kariškių veiksmai 
varė neviltin kaimo gyventojus15.

14 LCVA, F. R-754, ap. 13, b. 24, l. 169-170.
15 Ten pat, l. 168.
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Grobstė ir iš kaimyninių apskričių atvykę valstiečiai. Jie iš 
tuščių ūkių paimdavo ne tik grūdų, bulvių, šieno, bet išlupda
vo trobų langus, duris, išardydavo krosnis. Dažnai šie atvykė
liai buvo kariškių globojami, o už globą pastariesiems atsily
gindavo namine degtine.

Pranešimai apie nuolatinius grobstymus, plėšikavimus 
pasiekdavo įvairias valstybines įstaigas. LKP (b) Centro komi
tetas, Respublikos vadovai žinojo, kad Klaipėdos krašte pa
dėtis kritiška, tačiau nepajėgė šių procesų sustabdyti. Dėl to 
1944 m. gruodžio 19 d. Lietuvos SSR LKT pirmininkas M. 
Gedvilas kreipėsi į SSRS valstybinio gynybos komiteto pirmi
ninką J. Staliną, pranešdamas apie I-jo Pabaltijo fronto 
vadovybės nurodymą kaupti iš įvairių Klaipėdos krašto vieto
vių geležinkelio stotyse žemės ūkio inventorių bei kitą turtą, 
kaip karo trofėjus, išvežimui į SSRS rytines sritis ir prašė 
pranešti šiai vadovybei apie Klaipėdos krašto viso trofėjinio 
turto perdavimą Lietuvos SSR LKT priklausomybėn16.

M Ten pat, b. 10, 1. 29.

Raudonosios armijos plėšikavimai, moterų prievartavi
mai buvo ne atsitiktiniai faktai, o sovietinio patriotizmo 
auklėjimo rezultatas. Raudonarmiečiams per spaudą, atsi
šaukimus ir kitomis priemonėmis buvo skiepijama neapy
kanta vokiečiams. Daugelio atsišaukimų, kuriuose raginama 
išžudyti visus vokiečius, autorius buvo rašytojas I. Erenbur- 
gas. Su tokiais atsišaukimais raudonarmiečiai įžengė į Klai
pėdos kraštą, nežinodami jo istorijos. Jiems Klaipėdos kraš
tas buvo Vokietijos teritorijos dalis ir jie elgėsi jame kaip 
nekenčiamo priešo žemėje. 16-sios divizijos karininkas E. 
Jacovskis dienoraštyje 1944 m. spalio 13 d. rašė: “Kiemai, 
vienkiemiai, dvarai visiškai be žmonių - įbauginti hitlerinės 
propagandos paskalų apie tariamus bolševikų žiaurumus, 
vykdydami vokiečių karo valdžios įsakymą, vietiniai gyven
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tojai, palikę namus, visą savo turtą, išbėgo su pasitraukiančia 
hitlerine kariauna. Jie taip skubėjo, kad mūsiškiai rado ant 
stalų padėtų valgių.

Pievose be priežiūros bastosi galvijų bandos, baubia ne
melžtos karvės, kiemuose - vištos, žąsys, kalakutai.

Pradėjome maitintis iš vietinių resursų. Pasigardžiuodami 
valgykite, broleliai, vokiečių dvarininkų žąsis ir kiaules! Jūs 
visiškai šito nusipelnėte. Prisiminkite, kaip tie patys dvarinin
kai arba jų išliaupsinti “grynosios rasės” sūneliai godžiai rijo 
viską Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos kaimuose, Rusų žemė
je. Ten vokiečių kariauna neaptikdavo niekieno kiaulių ar 
žąsų, bet nesidrovėdama grobė, plėšė iš žmonių paskutinį 
kąsnį. Net išalkusių vaikučių nesigailėjo”17. Taigi į prievarti
nius vermachto karių veiksmus raudonarmiečiai atsakė tuo 
pačiu, nes žiaurumas dažnai gimdo žiaurumą. Be to, karas 
turi savus jėgos ir smurto dėsnius.

17 Jacovskis E. Fronto užrašai: Iš kontražvalgybos karininko dienoraščio. K, 
1976. P. 196.
18 Lietuvos statistikos metraštis: 1938 m. Kaunas, 1939. T. 11. P. 13.
19 Vatsono kas R. Klaipėdos problema. V., 1989. P. 274.

1939-1944 m. gyventojai. Norint geriau suprasti 
Klaipėdos krašto gyventojų nuostolius, žinotina, kiek ir kokių 
tautybių žmonių gyveno Klaipėdos krašte, atplėšiant jį 1939 
m. nuo Lietuvos Respublikos. 1939 m. pr. Klaipėdos krašte 
gyveno 153 800 žmonių, iš jų 42 100 - Pagėgių aps., 38 600 
- Šilutės aps., 25 900 - Klaipėdos aps. ir 47 200 - Klaipėdos 

mieste18. Daugiausia gyventojų buvo susitelkę kaime, di
džiausiųjų dalį sudarė lietuviai. 1932 m. lietuviai sudarė 81 
800, arba 58,5% visų šio krašto gyventojų19, iš jų apskrityse 
- 67 000 ir 81,9%, Klaipėdos mieste - 14 800 ir 18,1%. 1932 
m. Klaipėdos krašte gyveno 53 400, arba 38,2% vokiečių, iš 
kurių 19 200 buvo Klaipėdos miesto gyventojai ir sudarė 
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50,3% visų šio miesto gyventojų20. Kitų tautybių žmonių 
krašte buvo nedaug (3,3%)21. Minėti duomenys ne visiškai 
atspindi Klaipėdos žmonių pasiskirstymą pagal tautybę, nes 
prie lietuvių R. Valsonokas priskyrė ir tuos, kurie nepasisakė 
tautybės, o sakėsi esą tiesiog klaipėdiškiai. Juos savinosi ir 
vokiečiai, ir lietuviai. 1939 m. pr. vadinančių save klaipėdiš
kiais buvo 35 200 žmonių, arba 22,9% visų krašto gyvento
jų22. Klaipėdiškiai, kaip ir Vilniaus krašto tuteišiai, buvo 
okupantų politikos rezultatas. Pastarojo krašto lietuviai len
kėjo, prarasdami tautinę savimonę, o Klaipėdos krašto lietu
viai vokietėje. Lietuva nesugebėjo ir nepajėgė suteikti vokie
čių valdomiems lietuviams reikiamos paramos.

20 Ten pat.
21 Ten pat.
22 Žostautaitė P. Min. veik. P. 54.
23 LVOA, F. 1771, ap. 7, b. 194, l. 75.

Nurodytieji duomenys tik iš dalies gali atspindėti Klaipė
dos krašto gyventojų padėtį, kuri susidarė 1944 metais, t.y. 
prieš įsiveržiant raudonajai armijai, nes valdant vokiečiams 
vyko nemaži šio krašto gyventojų pokyčiai, apie kuriuos 
duomenų nerasta.

Antrojo pasaulinio karo metais Lietuva neteko 20% visų 
gyventojų. Klaipėdos krašte šie nuostoliai buvo kur kas 
didesni. Dalis šio krašto žmonių buvo išvežta j priverčiamuo
sius darbus, kiti mobilizuoti vokiečių armijon. Tačiau dau
giausia žmonių artėjant raudonajai armijai buvo evakuoti. 
Kraštas liko be gyventojų. 1944 m. spalio mėnesio paskutinė
mis dienomis, kai frontas pasitraukė į Vakarus, važiavęs 
Klaipėdos krašto vietomis LKP(b) CK atstovas E. Bilevičius 
rašė: “Klaipėdos krašte (mes ten važiavome keletą kilomet
rų) nėra gyventojų, likę keletas lietuvių, bet jie arba patys 
važiavo į Kretingos apskritį, arba juos iškeldino karinė valdžia. 
Likęs visas gyventojų turtas. Gyvulius pasisavina armija”23.
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Klaipėdos krašto gyventojų nuostolius įvairūs šaltiniai 
nurodo skirtingus, nes karo meto sūkuryje niekas neskaičia
vo likusių, evakuotų ir kitais keliais palikusių šį kraštą žmo
nių. Manoma, kad kraštas neteko 80% gyventojų (įskaitant 
1945 m. pr. grįžusiuosius). Tačiau, praėjus keliems mėne
siams nuo karo veiksmų, Klaipėdos krašte taip pat nebuvo 
žinomas gyventojų skaičius, nes kai kuriose šio krašto vieto
vėse administracinių organų nebuvo arba jie tik formavosi ir 
nesugebėjo suregistruoti civilių gyventojų. Todėl aukštes
niems valdžios organams reikalaujant duomenų apie gyven
tojus, juos pateikdavo kaskart vis kitokius. Antai 1945 m. 
pavasarį buvo pranešta, kad Klaipėdos apskrityje yra 880 
ūkių su gyventojais24 *, o netrukus, patikrinus juos pagal 
valsčius ir apylinkes, paaiškėjo, kad tokių ūkių tėra 69923*.  
1944 m. spalio mėnesio pabaigoje, kai raudonoji armija buvo 
įsitvirtinusi visoje Pagėgių apskrityje, joje rastos 5 valstiečių 
šeimos26, o kitame dokumente LKP(b) Pagėgių apskrities 
komiteto pirmasis sekretorius V. Rybakovas nurodo, kad 
tokių šeimų buvo 3327.

-4 Ten pat, ap. 8, b. 255, l. 4“.
:s Ten pat*. J. Bulavas nurodo, kad iki 1944 m. lapkričio mėn. pabaigos į 
Klaipėdos apskritį grižo 1266 šeimų (3383 žmonės) // Bulavas J. Vokiškųjų 
fašistų okupacinis Lietuvos valdymas (1941-1944 m.). V., 1969. P. 249.
26 LVOA, F. 1771, ap. 9, b. 362, l. 111.
27 Ten pat, ap. 8, b. 256, l. 76.
28 Ten pat, b. 255, l. 4b, 7*. Šio dokumento 4h lape nurodyta, kad Šilutės 
apskrityje buvo 881 ūkis su gyventojais.
29 Truska L. “Baltos dėmės ” karo bei pokario metų Lietuvos demografijoje // 
Naujas požiūris į Lietuvos istoriją. Kaunas, 1989. P. 205.

1945 m. kovo mėnesį, apytikriais duomenimis, Klaipėdos 
aps. buvo 699, Šilutės - 681, Pagėgių -150 šeimų28*.  Taigi iš 

viso Klaipėdos krašto apskrityse gyveno per 1500 šeimų, arba 
10 400 žmonių29.
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II. KLAIPĖDOS KRAŠTO APGYVENDINIMAS

Gyventojų daugėjimas ir jų pasiskirs
tymą s. 5 dešimtmečio antroje pusėje Klaipėdos kraštas iš 
kitų Lietuvos regionų išsiskyrė intensyvesne žmonių migraci
ja. Įvairiais keliais j jį vyko busimieji jo gyventojai. Tačiau 
nemažai atvykėlių dėl įvairių priežasčių netapo nuolatiniais 
gyventojais. Nežiūrint to, gyventojų krašte nuolat daugėjo: 
keltis žmones skatino LKP (b) CK ir Respublikos vyriausybė 
ne tik remdama įvairiomis lengvatomis savanoriškai besike
liančius asmenis, bet ir imdamasi griežtesnių priemonių 
žmonių kėlimuisi suaktyvinti.

1945 m. vasaros pab. Klaipėdos krašte gyveno 26 300 
žmonių, iš kurių 18 300 telkėsi miestuose ir miesteliuose, o 
likusieji 8000 - kaimo vietovėse30. Nepraėjus pusei metų 
gyventojų Klaipėdos krašte padaugėjo net 2 kartus ir 1946 m. 
sausio 1 d. jų buvo 55 500, iš jų apskrityse - 39 000 žmonių. 
Apskričių gyventojai pasiskirstė: Klaipėdos 9300, kurių 8800 
gyveno kaimo vietovėse, Šilutės atitinkamai 9900 ir 7400, 
Pagėgių - 19 800 ir 17 ЗОО31. Pastarosios apskrities žmonių 
kiekis kelia abejonių, nes tų bei vėlesnių metų dokumentai 
nurodo gerokai mažesnį skaičių: 1945 m. pab. joje gyveno 14 
900 žmonių32.

3n LCVA, F. R-754, ap. 13, b. 53, l. 131.
31 LVVOA, F 3377, ap. 48, b. 1277, l. 7.
32 LCVA, F. R-754, ap. 4, b. 527, l. 46.

5 dešimtmečio pabaigos žmonių migracija kasmet didino 
kaimų ir miestų gyventojų skaičių. 1948 m. rugpjūčio mėn. 
kaimo vietovėse jau gyveno 79 500 žmonių, kurių pasiskirs
tymą pagal apskritis parodo I lentelė.
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I lentelė

Klaipėdos krašto apskričių kaimo gyventojai 
(1948 m. rugpjūčio mėn. duomenimis)33

" Ten pat, b. 1654, I. 32, 190, 220 221.

Apskritis valsčių kaimų valstiečių 
ūkių

gyventojų

Klaipėdos 6 277 6537 31 434
Pagėgių 4 168 2790 15 587
Šilutės 7 279 6847 32 472

Iš viso 17 724 16 174 79 493

5 dešimtmetyje dažnas apskričių administracinių teritori
nių ribų kaitaliojimas neleidžia objektyviai įvertinti jose 
gyventojų skaičiaus pokyčių. Ypač Pagėgių apskrityje, kurio
je iš 1945 metais buvusių 16 valsčių 1948 m. liko tik 4, tuo 
pačiu plotas sumažėjo nuo 939 km2 iki 762 km2. Todėl 
gyventojų pakitimus galima parodyti remiantis tik kaimų 
gyventojų duomenimis.

Į Klaipėdos kraštą žmonės buvo telkiami įvairiais būdais. 
Pagal juos žmones galima skirstyti į 4 grupes. Pirmoji - 
vietiniai gyventojai, kurie 1944 m. pab. buvo likę savo 
namuose arba, pasitraukus karo frontui į Vakarus, greitai 
grįžo iš gretimų Lietuvos apskričių bei iš artimesnių Rytprū
sių vietovių. Šių žmonių buvo nedaug. Sudarant kaimo 

vietovių gyventojų dokumentaciją, nustatyta, kad 1946 m. 
pr. Klaipėdos, Pagėgių ir Šilutės apskrityse gyveno 6300 

(gyventojai tik nuo 16 metų amžiaus) vietinių žmonių. 
Dauguma jų lietuvininkai, išlaikę savo kalbą, kultūrą.
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Nuo 1945 m. pavasario vietinių gyventojų skaičių papildė 
repatriantai, parvykę iš sovietų ir anglų, prancūzų, amerikie
čių zonų Vokietijoje ir Austrijoje. Repatriantai, nors buvo 
vietiniai gyventojai - lietuvininkai irvokiečiai - tačiau dėl savo 
politinės, ekonominės, socialinės padėties, į kurią pateko 
grįžę namo, išskirtini į atskirą grupę. Iki 1946 m. sausio 1 d. 
j Klaipėdos apskritį, apytikriais duomenimis, grįžo apie 900, 
Pagėgių - 2000, Šilutės - 1800 buvusių Klaipėdos krašto 

gyventojų34. 1946-1947 m. repatriacija iš Vakarų labai sulė
tėjo. Tačiau nuo 1948 m. vėl suintensyvėjo: grįžti žmones 
paskatino 1947 m. gruodžio 16 d. SSRS Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo įsakas. Pagal jį lietuvių tautybės asme
nys, nuolatiniai Klaipėdos miesto, Klaipėdos, Šilutės, Pagė

gių apskričių gyventojai, buvę iki 1939 m. kovo 22 d. Lietuvos 
piliečiai, nuo 1945 m. sausio 28 d. buvo pripažįstami SSRS 
piliečiais. Pasinaudodami šiuo įsaku 1948 m. į Klaipėdos 
kraštą grįžo apie 1900 žmonių. Jie pasiskirstė taip: Klaipėdos 
mieste - 0,6, Klaipėdos aps. - 0,5, Šilutės aps. - 0,6, Pagėgių 
aps. - 0,2 tūkst. repatriantų35.1949 m. repatriantų tegrįžo 0,2 
tūkst., vėliau - dar mažiau. Galima teigti, kad į Klaipėdos 
kraštą grįžo apytiksliai - 7000-8000 repatriantų36. Tai sudarė 
tik 5-6% visų į Vakarus pasitraukusių krašto gyventojų.

34 Kairiūkštytė N. Lietuvos gyventojų repatriacija iš Vokietijos 1945 metais // 
Lituanistica. 1990. Nr. 2. P. 52.
3S Kairiūkštytė N. Klaipėdos krašto repatriantai ir jų padėtis 1945-1960 m. // 
Ten pat. 1991. Nr. 2(6). P. 39.
36 LVOA. F. 1771, ap. 133, b. 20, l. 149.

Trečioji gyventojų grupė - atvykėliai iš įvairių SSSR rajo
nų. Dalis šių žmonių atvyko vykdant VKP(b) CK ir SSRS 
vyriausybės nurodymus, kiti - savo iniciatyva. Daugelis šios 
grupės žmonių, ypač rusai, nepaisant jų tinkamumo užimti 
vienokias ar kitokias pareigas, užėmė vadovaujančias vietas 
administraciniuose, partiniuose, ūkiniuose valdymo orga-
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nuošė. Rusai, ukrainiečiai, baltarusiai daugiausia telkėsi apsk
ričių centruose, miesteliuose. Valstiečių ūkiuose tokių kolonistų 
apsigyveno tik pavieniai asmenys. Todėl Klaipėdos krašto 
apskrityse, skirtingai nuo Klaipėdos miesto, atvykėliai iš 
SSRS sudarė nedideles tautines mažumas. 1946 m. Pagėgių 
aps. buvo rusų apie 5%37, Klaipėdos aps. - 4% visų šių apskričių 
gyventojų38. Nors rusai ir kiti kolonistai iš SSRS kaime sudarė 
mažumą, bet jų vaidmuo buvo itin svarbus stiprinant sovietų 
valdžią, kovojant su vad. kontrrevoliuciniais elementais, 
vykdant sovietizacijos ir rusifikacijos politiką.

37 LCVA. F. R-754, ap. 4, b. 527, 1. 54.
3/1 Ten pat, I. 79.

Ketvirtoji grupė buvo gausiausia. Ją sudarė atvykėliai iš 
įvairių Lietuvos vietovių. Vieniju buvo perkeliami organizuo
tai, kiti atvyko patys. Organizuotai žmonės buvo telkiami į 
Klaipėdos kraštą dviem etapais. Pirmasis jų vyko 5 dešimtme
čio antroje pusėje, antrasis - 6 dešimtmetį. Žmonės buvo 

telkiami: 1) Klaipėdos mieste, 2) Kuršių nerijoje, kur įkurtos 
žvejų artelės, 3) Klaipėdos, Pagėgių, Šilutės apskričių kaimo 
vietovėse. Kaimo vietovių apgyvendinimas yra šio straipsnio 
tyrinėjimo objektas.

Rengimasis apgyvendinti kaimo vieto
ves. 1944 m. pab. LKP (b) CK ir Lietuvos SSR Liaudies 
Komisarų Taryba ėmė rūpintis Klaipėdos krašto padėtimi. 
1944 m. lapkričio 24 d. LKP(b) CK biuras priėmė nutarimą 
“Dėl Klaipėdos krašto administracinio paskirstymo”. Pagal šį 
nutarimą buvo numatyta sudaryti dvi apskritis: Klaipėdos 
aps., kurios teritorija apėmė buvusias senąsias ribas, ir Šilutės 

aps., į kurią, be buvusios jos teritorijos, numatyta įjungti 6 
Pagėgių aps. valsčius. Likusieji šios apskrities valsčiai: Vieš
vilės, Smalininkų, Lauksargių - numatyti priskirti Tauragės 
aps. 1945 m. vasario 9 d. LKP (b) CK biuro nutarimu “Dėl
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Klaipėdos srities administracinio padalijimo” šis nutarimas 
buvo pakeistas. Pagal j j Klaipėdos krašto teritorinę administ
raciją sudarė anksčiau buvusiose ribose Klaipėdos, Pagėgių, 
Šilutės apskritys ir Klaipėdos miestas, kuriam suteiktas res

publikinės priklausomybės miesto statusas39. Pagal LKP(b) 
CK biuro posėdyje priimtą nutarimą “Dėl priemonių atstatant 
Klaipėdos miesto, Pagėgių, Šilutės apskričių administracinį 

aparatą ir liaudies ūkį” buvo sudaryta vyriausybinė komisija 
vadovauti Klaipėdos miesto ir apskričių administracijos bei 
ūkio atstatymo tolesnio vystymo darbui, taip pat koordinuoti 
perimant įmones ir kitus objektus įvairiems liaudies komisa
riatams, žinyboms. Vyriausybinės komisijos pirmininku buvo 
paskirtas LKP(b) CK sekretorius K.Liaudis, pirmininko pava
duotoju - Lietuvos Liaudies Komisarų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas D.Mamajevas, nariais - Lietuvos SSR LKT vals
tybinės plano komisijos pirmininkas F.Petrovas, Lietuvos 
SSR žemės ūkio komisaras V.Vazalinskas, Lietuvos SSR vie
tinės pramonės komisaras F.Teriošinas. Be įvairių vadovavi
mo ir koordinavimo darbų, šios komisijos darbe svarbią vietą 
užėmė Klaipėdos krašto apgyvendinimo priemonės. V.Vaza
linskas buvo įpareigotas iki 1945 m. vasario 15 d. parinkti iš 
patikimų valstiečių, norinčių keltis į Klaipėdos kraštą, 3000 
šeimų. Daugiausia šeimų (po 1000) numatė perkelti iš Tau
ragės ir Telšių apskričių, 600 iš Kretingos, 400 iš Raseinių 
apskričių. 1200 valstiečių šeimų iš Telšių (800) ir Kretingos 
(400) apskričių planuota apgyvendinti Klaipėdos, o po 900 
šeimų - Šilutės ir Pagėgių apskrityse40.

3,3 LVOA, F. 1771, ap. 8, b. 35. I. 13.
ю Ten pat, l. 8.

LKP(b) CK biuras įpareigojo Kretingos, Raseinių, Taura
gės, Telšių apskričių LKP(b) komitetus ir vykdomuosius 
komitetus apylinkėse surengti susirinkimus, agituoti valstie
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čius keltis gyventi į likusius Klaipėdos krašte be šeimininkų 
ūkius ir kuo skubiausiai atrinkti perkėlimui valstiečių šeimas.

Netrukus šis valstiečių perkėlimo planas buvo pakeistas. 
1945 m. kovo 23 d. LKP(b) CKbiuras įpareigojo Lietuvos SSR 
LKT iki 1945 m. balandžio 1 d. parinkti perkėlimui į Klaipė
dos kraštą 13 000 šeimų (apie 39 000 žmonių)41. Tačiau ir šis 
valstiečių perkėlimo planas buvo pakeistas. Matyt, šių kaita
liojimų priežastis buvo nepakankamai žinoma padėtis Klai
pėdos krašto žemės ūkyje.

■" Ten pat, b. 50, l. 76.
42 Ten pat, b. 411, /. 54-55.

S.Zolinas, LKP (b) CK atsakingasis organizatorius, remda
masis gautomis iš LKP(b) apskričių komitetų ir vykdomųjų 
komitetų žiniomis, siuntė informaciją į LKP (b) apie Klaipė
dos krašto žemės ūkio padėtį, nurodydamas Šilutės ir Klaipė

dos apskrityse bendrą šeimininkų bei apgyvendintų ūkių 
skaičių, jų žemės plotus. Tokios informacijos nepateikė apie 
Pagėgių apskrities ūkius, nes archyvuose nerasta duomenų, 
todėl, kaip sakoma, “iš akies” nurodė ūkių skaičių. S.Zolinas 
siūlė į Klaipėdos kraštą atkelti 13 091 šeimą, iš jų 3999 
apgyvendinti Klaipėdos, 4762 - Šilutės, o likusias 4330 šeimų 
- Pagėgių apskrityje42. Šis skaičius, S.Žolino nuomone, 1945 
m. leistų įsisavinti visą Klaipėdos krašto žemę. Tačiau vėliau, 
priimant naują valstiečių šeimų perkėlimo planą, į S.Žolino 
pasiūlymą nebuvo atsižvelgta.

Remdamiesi 1945 m. birželio 12 d. SSRS LKT nutarimu 
1945 m. birželio 20 d. Lietuvos SSR LKT ir LKP(b) CK priėmė 
nutarimą “Dėl valstiečių ir žemės ūkio darbininkų perkėlimo 
į Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių apskritis iš kitų Lietuvos TSR 

apskričių”. Juo įpareigojo Alytaus, Kretingos, Lazdijų, Taura
gės, Telšių, Raseinių, Šiaulių, Ukmergės, Kauno ir Utenos 

apskričių LKP(b) komitetus ir vykdomuosius komitetus iki 
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1945 m. liepos 15 d. savo noru atrinkti ir perkelti į Klaipėdos 
kraštą 9600 valstiečių ūkių, gerai kovojusių su “vokiškaisiais 
grobikais”43. Šis valstiečių perkėlimo planas, palyginti su 

priimtu 1945 m. kovo 23 d. planu, yra žymiai mažesnis, nes 
jau iki 1945 m. birželio vid. j Klaipėdos kraštą buvo persikėlę 
daugiau kaip 2000 valstiečių šeimų.

431СИЛ, F. R-754. ap. /, b. 22. 1.103,105.

Kaip buvo paskirstomos numatytos perkelti valstiečių 
šeimos rodoma II lentelėje.

II lent, duomenys rodo, kad daugiausia šeimų (4100) 
turėjo būti apgyvendinta Pagėgių apskrityje. Daugiau kaip 
pusė valstiečių šeimų (4700) buvo numatyta perkelti iš 
kaimyninių Tauragės, Kretingos ir Telšių apskričių. Šis vals

tiečių perkėlimo planas turėjo būti įvykdytas iki 1945 m. 
liepos 15 d.

Valstiečių šeimų perkėlimąs.Valstiečiųšeimos 
kėlėsi į Klaipėdos kraštą dviem kryptimis. Kėlėsi į ūkius, 
likusius be šeimininkų, ir į tarybinius ūkius. Pastarąja kryp
timi vykstančių žmonių buvo kur kas mažiau negu besikelian
čių į likusius be šeimininkų ūkius.

1945 m. ankstyvą pavasarį Klaipėdos krašto ūkiuose 
apsigyveno iš gretimų apskričių atvykusios valstiečių šeimos. 
Tokių šeimų skaičius didėjo lėtai, nes daugelis valstiečių 
nenoriai kėlėsi į Klaipėdos kraštą, jų neviliojo likę be šeimi
ninkų ūkiai, o ypač tarybiniai ūkiai. 1945 m. kovo 31 d. 
S.Zolinas, informuodamas LKP(b) CK atsakingus darbuoto
jus, nurodė, kad Klaipėdos krašto apskričių apgyvendinimo 
planas nevykdomas. "1945 m. kovo 15 dieną man atvykus į 
Klaipėdos apskritį, - jis rašo - buvo pasiųstas apkomo organi
zacinio skyriaus vedėjas Laurutis valstiečių perkėlimo reikalu 
j Kretingos apskritį. Rytojaus dienąjis grįžo be žmonių. Tokio

12*
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grįžimo priežastis buvo ta, kad Kretingos apskrityje iš numa
tytų parinkti perkėlimui 400 buvo atrinkta tik 200 valstiečių 
šeimų. Jų sąrašai buvo perduoti j valsčių NKVD, kad šie 
išduotų leidimus apsigyventi Klaipėdos krašte. NKVD sąrašus 
išlaikė net tris savaites”45. Tačiau atsitiktinumas paspartino 
kretingiškių kėlimąsi į Klaipėdos kraštą: 1945 m. kovo 17 d. 
Klaipėdos mieste lankėsi A.Sniečkus ir M.Suslovas. Šio apsi

lankymo metu jie davė leidimus iš Kretingos apskrities 800 
valstiečių šeimų keltis gyventi į kraštą. Ir iš kitų Lietuvos 
apskričių valstiečiai nerangiai kėlėsi. 1945 m. gegužės 15 d. 
K.Didžiulis LKP(b) CK žemės ūkio vedėjui B.Baranauskui 
rašė: “Raseiniams irgi sunkiai duodasi tas darbas, nes rasei
niškiai šiuo tarpu neužsiima žmonių verbavimu, gal iki šio 
mėnesio pabaigos dar kokį 100-150 šeimų persikels”46. Vals
tiečiams keltis trukdė organizacinio darbo, o ypač transpor
to, trūkumai. Dėl blogo geležinkelio darbo valstiečiai, pasi
ruošę išvykti į Klaipėdos kraštą, geležinkelio stotyse laukda
vo kelias dienas vagonų, “Jonavos stotyje laukia po 7-8 
dienas vagonų šeimos, kurios vėliau atsisako išvažiuoti. 
Stoties viršininkas, kad suteiktų pagalbą joms, sako: “Kokių 
velnių jūs važiuojate į Klaipėdą, sėdėkite namuose” - taip LKP 
(b) Ukmergės apkomo sekretorius V.Vildžiūnas informavo 
LKP(b) CK, prašydamas sureguliuoti vagonų tiekimą valstie
čiams perkelti47.

45 LVOA, F1771, ap. 8, b. 255, l. 4“.
46 Ten pat, h. 410, l. 258.
47 Ten pat, b. 247, l. 38.

Vietinių valdžios organų bei partijos atstovų nuolatinė 
agitacija bei persikeliantiems valstiečiams taikomos valsty
bės lengvatos paskatino ne vieną ūkininką keisti savo gyve
namąją vietą. į Klaipėdos kraštą atvykusioj! valstiečių šeima 
galėjo gauti iki 15 ha žemės, nemokamai jai buvo perduoda
mi ūkio, kuriame apsigyvena, pastatai, gauti 2500 rb pašal
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pą, lengvatinių paskolų. Numatyta 1945-1946 m. atleisti nuo 
valstybinių piniginių mokesčių, privalomųjų žemės ūkio pro
duktų pristatymų. Be to, persikeliamiesiems valstiečiams 
turėjo būti nurašomos visos jų buvusios valstybei nepriemo
kos ir kt. Šios lengvatos numatytos Lietuvos SSR vyriausybės 

ir LKP(b) CK dokumentuose. Jas įgyvendinant buvo daug 
sutrikimų, o tai turėjo įtakos vėlesniam valstiečių kėlimuisi. 
Valstiečius skatino keltis dar ir noras išvengti represijų, 
kurios daugelyje Lietuvos vietų pradėtos anksčiau negu Klai
pėdos krašte.

Daugėjo žmonių, atvykstančių gyventi į Klaipėdos kraštą. 
Intensyviausiai valstiečiai kėlėsi 1945 metais. Iki 1945 m. 
balandžio pab. Šilutės apskrityje jau gyveno 278 valstiečių 
šeimos, atsikėlusios iš Tauragės apskrities, į Pagėgių apskritį 
atvyko 680 šeimų iš Tauragės, 266 - iš Raseinių apskričių48. 
Praėjus beveik trim mėnesiams, atsikėlusių valstiečių Šilutės 
apskrityje padidėjo daugiau kaip 3 kartus: 1945 m. liepos 20 
d. šioje apskrityje buvo 4041 atvykėlis, gyveno 866 ūkiuose, 
Klaipėdos aps. - atitinkamai - 4026 ir 907, Pagėgių aps. - 8832 
ir 20849. 1945 m. liepos 20 d. Klaipėdos krašto kaimo 
vietovėse iš viso gyveno 18 100 naujakurių, įkurdintų 3854 
ūkiuose50*.  Taigi perkėlimo planas, kuris turėjo būti įvykdy
tas iki 1945 m. liepos 15 d., buvo įvykdytas tik 40,1%.

" Ten pat, b. 222, 223.
44 Ten pat, b. 411,1. 56-57.
5" Ten pat*. Sudedant naujakurių skaičių pagal apskritis, gauname 16 900, t.y. 
1700 mažiau, negu nurodyta dokumente.
51 LCVA, F. R-754, ар. 1, b. 221, L 188.

1945 m. rudenį valstiečių kėlimasis į Klaipėdos kraštą 
sulėtėjo. 1945 m. rugsėjo 15 d. šiame krašte buvo АЛЫ 
perkeltų valstiečių ūkių, kurių beveik pusė buvo apgyvendin
ta Pagėgių apskrityje, o lapkričio 15 d. buvo 5263 naujakurių 
ūkiai, tai sudarė 54,8% numatytų perkelti 1945 m. birželio 20 
d. plane valstiečių ūkių51. 1945 m. pab. buvo likę nedaug 
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tinkamų apgyvendinti ūkių ir toliau planą vykdyti nebeliko 
jokių galimybių. Antai 1945 m. lapkričio 9 d. duomenimis, 
Klaipėdos apskrityje buvo 248 tinkamų apgyvendinti ūkių52, 
pagal planą dar reikėjo apgyvendinti 600. 1945 m. spalio 1 
d. duomenimis, Šilutės apskrityje - atitinkamai 634 ir 160053. 

Plano nerealumą rodė padėtis Pagėgių apskrityje, kurioje 
1946 m. gegužės 20 d. buvo 2648 apgyvendintų ir likę 
neapgyvendintų 648 ūkiai54, o pagal planą reikėjo dar perkel
ti 758 valstiečių šeimas.

LVOA. F. 1771, ap. 8. b. 41I, 1.193.
s> Ten pat, 1.217.
54 Ten pat. ap. 9, b. 362, l. 108.
55 Ten pat. F. 3377. ap. 48. b. 1277, 1. 31.
56 Ten pat. F. 1711. ap. 8. b. 247, l. 25.
17LCVA. F. R-754. ap. 12. b. 7. 1.67.

Antroji valstiečių perkėlimo kryptis - jų kėlimas į tarybi
nius ūkius, įkurtus buvusiuose dvaruose bei ūkiuose su 
daugiau kaip 60 ha žemės. 1945 m. pavasarį veikė 16 
tarybinių ūkių, iš jų 7 Klaipėdos, 6 Pagėgių ir 3 Šilutės 
apskrityje55. Šiem ūkiams itin aktualu buvo telkti žemės ūkio 
darbininkus, nes turėdami daug žemės (daugiau kaip 31,0 
tūkst.ha) ir mažai žemės ūkio technikos, neturėjo galimybių 
laiku nudirbti žemės ūkio darbų. Žmonės į tarybinius ūkius 
kėlėsi labai nenoriai. 1945 m. liepos 24 d. LKP Kretingos 
apskrities sekretorius A.Butkus nurodė, kad valstiečiai kate
goriškai atsisako važiuoti į Klaipėdos krašto tarybinius ūkius56. 
Panaši padėtis buvo ir kitose apskrityse. Didelis darbininkų 
trūkumas vertė ieškoti išeities. Todėl 1945 m. liepos 21 d. 
Lietuvos SSR LKT ir LKP(b) CK priėmė nutarimą “Dėl neati
dėliotinų priemonių stiprinant naujai organizuojamus tary
binius ūkius Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių, Kretingos ir Vilkaviš
kio apskrityse”, kuriame numatė ne tik kurti naujus tarybi
nius ūkius, bet ir priemones laiku nuimti derlių Klaipėdos 
krašto tarybiniuose ūkiuose57. Tam LKP (b) Kauno, Panevėžio 
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ir Šiaulių miestų, Telšių, Kretingos, Panevėžio, Tauragės, 
Šiaulių apskričių komitetai ir vykdomieji komitetai buvo 
įpareigoti mobilizuoti į Klaipėdos krašto tarybinius ūkius 
derlių sudoroti nuo 1945 m. rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 25 d. 
2000 darbininkų. Tačiau ir valstiečių perkėlimas, ir šių 
darbininkų mobilizacija į tarybinius ūkius sužlugo. Iki 1945 
m. rugpjūčio 20 d. į Klaipėdos apskrities tarybinius ūkius iš 
1500 numatytų atvyksiant darbininkų atvyko 364 ir iš jų 213 
netrukus pabėgo namo, o į Šilutės apskrities tarybinius ūkius 
neatvyko nė vienas darbininkas58.

M LVOA, F. 1771, ap. 8, b. 411, 1.58.
59 Ten pat, l. 192.
M LCVA, F. R-754, ap. 1, b.53, l. 44.

Klaipėdos krašto tarybinių ūkių padėtis ir toliau liko sunki. 
Antai 1945 m. lapkričio 5 d. Kretingalės tarybiniame ūkyje 
(Klaipėdos aps.), turėjusiame 1700 ha žemės, buvo tik 7 
nuolatiniai darbininkai, Eketės - atitinkamai 1600 ha ir 13 
darbininkų, Libartų - 2000 ha ir 50 ir t.t. Klaipėdos aps. 
tarybiniuose ūkiuose buvo iš viso 161 nuolatinis darbininkas, 
o jų reikėjo 102059. Suaktyvėjusi repatriacija iš Vakarų padėjo 
kiek sumažinti darbininkų trūkumą, nes daugelis repatriantų 
buvo nukreipti ne į savo buvusius, o į tarybinius ūkius. Kad 
sumažintų žemės ūkio darbininkų stoką tarybiniuose ūkiuo
se, 1946 m. liepos 6 d. Lietuvos SSR MT ir LKP(b) CK priėmė 
nutarimą “Dėl Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių apskričių tarybinių 

ūkių aprūpinimo darbo jėga”. Buvo įpareigoti LKP Alytaus, 
Kretingos, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Ukmergės apskričių 
komitetai ir vykdomieji komitetai parinkti ir perkelti į tarybi
nius ūkius 1100 valstiečių šeimų60. Tačiau ir šis nutarimas 
liko neįgyvendintas.

Į Klaipėdos kraštą kėlėsi žmonės iš įvairių Lietuvos apsk
ričių. Tačiau daugiausia žmonių persikėlė iš gretimų apskri
čių. Tai matyti III lentelėje.
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Ill lent, duomenys rodo bendrąją persikėlusių žmonių iš 
kitų apskričių j Klaipėdos kraštą tendenciją. Nors šie duome
nys, kaip ir daugelis kitų, nėra tikslūs, tačiau jie nepaneigia, 
kad daugiausia žmonių persikėlė iš Tauragės, Kretingos, 
Raseinių apskričių.

III lent, duomenys kartu rodo žmonių perkėlimą iš apsk
ričių, kurios buvo numatytos 1945 m. birželio 20 d. plane. 
Tačiau atvykusiųjų žmonių geografija buvo kur kas platesnė. 
1945 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, Šilutės apskrityje buvo 

apsigyvenę 1134 atvykėlių šeimos (4434 žmonės), kurios 
pagal atvykimo apskritis pasiskirstė: iš Tauragės - 472 šei
mos, Telšių - 245, Kretingos - 37, Mažeikių - 6, Šiaulių - 38, 

Kauno - 46, Marijampolės - 25, Lazdijų - 26, Utenos - 16, 
Alytaus - 2, Panevėžio - 2, Šakių - 2 ir Lazdijų - 402*.  Duomenys 
pagal atvykusiuosius iš apskričių nesutampa su III lent, 
duomenimis, nes 1945 m. nebuvo tikslios apskaitos. Be to, 
pasiųsti j Klaipėdos kraštą žmonės ne visi apsigyvendavo 
nurodytose apskrityse. Antai pagal planą iš Kretingos apskri
ties atvykėliai turėjo būti apgyvendinti Klaipėdos apskrityje, 
o 1945 m. liepos 24 d. informacijoje nurodyta, kad iš 1136 
siųstų šeimų Klaipėdos apskrityje apsigyveno 676 šeimos, o 
kitos - Klaipėdos mieste, Šilutės apskrityje* 63.

6- Ten pat, l. 217*. Susumavus atvykusiųjų skaičių pagal apskritis gauname 
950 šeimų.
63 Ten pat, b. 247, 1.25.
64 LCVA, F. R-754, ap. 12, b. 54, l. 33.

Atvykusios j Klaipėdos kraštą valstiečių šeimos ne visos 
buvusiose gyvenamosiose vietose paliko ūkius su žeme. 
Pagal valstybinio žemės fondo duomenis, 1948 m. kovo 5 d. 
iš persikėlėlių į Klaipėdos kraštą buvo paimta 1658 ūkiai, 
kurie turėjo 14 000 ha žemės64. Šie ūkiai buvo išsidėstę 16 
apskričių. Ūkių skaičiumi ir žemės plotu išsiskyrė Tauragės, 
Telšių, Kretingos, Raseinių apskritys.
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Be valstiečių, žemės ūkio darbininkų, buvo dar viena 
perkeliamųjų žmonių kategorija - įvairių ūkio šakų specialis
tai bei valdžios įstaigų darbuotojai. Jų, kaip ir valstiečių bei 
žemės ūkio darbininkų, perkėlimą planavo. 1945 m. vasario 
9 d. LKP CK numatė, kad j Klaipėdos kraštą įvairioms įmo
nėms ir kitiems ūkio objektams perimti būtų pasiųsti 475 
įvairių sričių specialistai. Vėlesniuose dokumentuose buvo 
numatyta perkelti 64 asmenis valsčių vykdomųjų komitetų 
pirmininkų, 175 apylinkinių tarybų pirmininkų pareigoms. 
1945 m. birželio 20 d. Lietuvos LKT ir LKP(b) CK nutarimu į 
Klaipėdos kraštą turėjo atvykti 120 mokytojų, 15 gydytojų, 
daugiau kaip 30 įvairių žemės ūkio specialistų. Šie planai 
buvo sunkiai realizuojami. 1945 m. Klaipėdos krašte buvo 
didelė minėtų specialistų stoka. Dėl to, kad nebuvo mokyto
jų, 1945 m. Klaipėdos apskrityje neveikė nė viena mokykla, 
nebuvo nė vieno gydytojo65. Atsakingas apskričių, valsčių 
valdžios įstaigose pareigas užėmė nemažai nekompetentingų, 
nesąžiningų asmenų. Tai didino netvarką visose ūkio srityse.

65 LVOA, F. 1771, ap. 8, b. 157, 1. 18.

Valdžios požiūris j gyventojus ir jų 
tarpusavio santykiai. Iki 1945 m. vid. visi atvykusieji 
į Klaipėdos kraštą, nežiūrint to, ar jie atvyko su siuntimais, ar 
sava iniciatyva, valdžios atstovų buvo vienodai priimti: apgy
vendinti tuščiuose ūkiuose, jiems teikiama ekonominė pagal
ba, išmokant vienkartines 2500 pašalpas bei teikiant iki 4000 
rb kreditus 5 metams. Tačiau dėl pinigų stygiaus šias pašal
pas bei kreditus gavo ne visi naujakuriai. Iki 1945 m. lapkričio 
1 d. iš skirtų kreditams 10 mln. rb buvo išmokėta 525 
valstiečių šeimoms, t.y. kas 10-jam atvykusiam naujakuriui. 
Panaši padėtis buvo su pašalpomis. Daugelis valstiečių buvo 
nepatenkinti, kad jų negavo. 1946 m. birželio 1 d. Pagėgių 
apskrityje 1588 valstiečių šeimoms, t.y. 60% visų atvykusių, 
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buvo išmokėta 3,5 mln. rb pašalpų bei suteikta kreditų66. Ne 
geriau šie piniginiai reikalai klostėsi ir kitose apskrityse. 
Rašoma, kad Klaipėdos apskrityje kiekviena atvykusi šeima 
gavo pašalpą bei kreditų ir iki 1946 m. birželio 1 d. buvo 
išmokėta 2,0 mln. rb, pašalpoms - 3,5 mln. rb67. Tačiau šie 
skaičiai abejotini, nes kitame dokumente nurodyta, kad iki 
1945 m. lapkričio 1 d. 345 valstiečių ūkiai gavo 0,9 mln. rb 
pašalpų68.

66 Ten pat, ap. 9, b. 362, l. 98.
67 Valiauskaitė J., Mickevičiūtė O. Agrarinė reforma Klaipėdos apskrityje 
pokario laikotarpiu //Lietuva Didžiojo Spalio keliu. V., 1977. P. 200.
68 LVOA, F. 1771, ap. 8, b. 255, l. 15.
69 Ten pat, ap. 9, b. 362, l. 126.

Teikiant pašalpas bei kreditus, kaip ir sprendžiant kitus 
klausimus, dažnai buvo sukčiaujama. Vien Pagėgių aps. iki 
1946 m. vasaros buvo išaiškinta 117 ūkių, neteisėtai gavusių 
pašalpas, ir perduota tardymo organams69.

Nuo 1945 m. vid. vis labiau keitėsi požiūris į atvykusius, 
imta juos skirstyti į patikimus ir j nepatikimus asmenis. Prie 
pastarųjų buvo priskiriami tie, kurie atvyko patys ir neturėjo 
pažymų iš buvusios gyvenamosios vietos.

Ieškoti priešų padėjo nedraugiški, dažnai priešiški vietos 
gyventojų ir atvykusiųjų santykiai. Kur nemažai buvo vietos 
gyventojų, kaip Klaipėdos aps. Dauperių, Priekulės, Dovilų ir 
kituose valsčiuose, naujakuriai jautė nemažą jų moralinį 
spaudimą, patyrė fizinių išpuolių. Todėl kreipdamiesi į val
džios atstovus ne kartą prašė, kad vokiečiai ir suvokietėję 
lietuviai būtų iškeldinti iš Klaipėdos krašto. 1945 m. pavasarį 
Kretingos apskrities VK pirmininkas V. Simonavičius M. 
Gedvilui perdavė tokią informaciją: “Š.m. balandžio mėn. 
buvo sudegintas Dituvos kaimas Priekulės valsčiuje. Iš ten 
grįžo į Gargždus dešimt šeimų. Buvo išvykę apie 80 šeimų. 
Atvykusius užpuldinėja, muša, grasina atkeršysią, kada sū
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nūs grįš iš Berlyno. Užverčia šulinius šiukšlėmis, padeginėja. 
Apylinkėje primėtyta antitarybinių atsišaukimų. Žmonės at

sisako važiuoti. Siuntimą nutraukiame.
Atkreipiu Tamstos dėmesį ir prašau tolimesnių nurody

mų”70.

70 LCVA, F. R-754, ap. 13, b. 46, 1.36.
71 LVOA, F. 1771, ap. 8, b. 159, l. 25.
72 Ten pat, b. 256, l. 58.
71 Ten pat, b. 69.

Panašaus turinio informacijų gavo ir LKP(b) Centro komi
tetas. Klaipėdos aps. VK pirmininkas S. Juozapavičius ir 
LKP(b) apskrities sekretorius K. Kazlauskas į LKP(b) CK rašė, 
kad vietinių gyventojų skleidžiami gandai sunkina apgyven
dinimą ir siūlė juos iškeldinti iš Klaipėdos apskrities ir viso 
krašto71. 1945 m. gegužės mėn. LKP (b) Pagėgių apskrities 
komiteto sekretorius V. Rybakovas LKP(b) CK nurodė, kad 
didesnė sodybų dalis apgyvendinta valstiečiais, o nemažai 
parvykusių vokiečių (apsigyvenusių apie 120 ūkių), kurių 
sodybos užimtos, vykdo diversinius aktus, padeginėdami 
sodybas, pastatus, nekultus javus, grasindami valstiečiams. 
Be to, kai kurie sugrįžusieji vokiečiai varo antisovietinę 
agitaciją, skleisdami žinias apie greitą vokiečių valdžios 
sugrįžimą, sakydami, kad valstiečiai be reikalo čia atvyko. 
“Tai sudaro didžiulius sunkumus gerinant apskrities gyven
tojų tarpusavio santykius”72 - nurodė V. Rybakovas. Iš Šilutės 

apskrities buvo gaunama daug žinių, kad sugrįžusieji vokie
čiai atgauna savo ūkius ir išvaro atvykusius valstiečius73.

Taigi Klaipėdos krašte buvo sudėtingi vietinių gyventojų 
ir atvykusiųjų santykiai. Teisių ir neteisių žmonių buvo 
abiejose pusėse. Supriešinti žmonės patyrė skriaudų, neteisy
bės. 1945 m. atvykęs demobilizuotasis Litvinovas, apgyven
dintas Klaipėdos aps., Dovilų valsčiuje, rašė: “Aš tris metus 

365



buvau fronte ir mušiau vokiečius. Atvykau čia. Žemės komi

sija mane nukreipė gyventi vokiečio ūkyje. Jame skyrė vieną 
kambarėlį ir kuo blogesnę žemę, o jis gyvena kaip ponas ir iš 
manęs juokiasi, sakydamas, kad ruošia antrankius ir rudenį 
manęs čia nebus. O aš galvoju taip, kad aš liksiu, o jo nebus”74. 
Skriaudų padarydavo ir naujakuriai. J. Kūnelis iš Šilutės aps. 

Saugų valsčiaus Virkyčių kaimo skundėsi: “Aš, Kūnelis Jurgis, 
su savo šeima 1944 metais buvau žvėriško fašizmo išgaben
tas katorgos darbams Vokietijoje. Kada Tarybų Armija sut
raukė vargstančių pančius, aš, kaipo repatrijuotas, grįžau į 
savo gyventą vietą Šilutės apskrityje, Saugų valse., Virkyčių 

kaime. Deja, randu mano ūkyje įleistas naujakurys Mulskis 
Ambroziejus. Aš, neturėdamas kur pasidėti, prisiprašiau Muls- 
kio, kad man duotų nors mažą kambarį. Naujakurys Mulskis 
sutiko su sąlyga mane įsileisti, kad aš jam atidirbčiau už 
gyvenamą kambarį. Aš ir mano žmona tarnaujame be atlygi
nimo už “kampą” naujakuriui Mulskiui, kuris, be to, dar turi 
samdinį, - tarnaitę.

74 Ten pat, ap. 9, b. 249, l. 101.
75 LCVA, F. R-754, ap. 4, b. 1550, I. 107.

Dabar aš sužinojau, kad tarybinė valdžia nepamiršo ir 
repatrijuotų, kad jiems grąžina pilietybės teises, grąžina 
nuosavybę. Aš, turėdamas didelį pasiryžimą žemdirbystėje, o 
ypatingai ūkyje, kur praleidau jaunystę, sukūriau šeimą, 
stačiau trobesius, pramyniau takus ir dabar aš turiu veltui 
bernauti, klausyti jo griežtų įsakymų, brutalių žodžių. Už 
mažą neįvykdymą grasina mane išmesti kaip šunį”75. Skau
dūs J. Kūnelio žodžiai, karti juose tiesa, bet dar kartesnė 
neteisybė: jo prašymas grąžinti ūkį ir 5 ha žemės buvo 
nepatenkintas. Tokių nuskriaustųjų buvo daug.

Archyvuose neteko rasti medžiagos apie Klaipėdos lietu
vių protestus, kai į šio krašto ūkius, Vokietijai 1939 03 22 
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užgrobus kraštą, buvo keliami vokiečiai. Protestų, matyt, ir 
nebuvo, nes žinojo, kas laukia net už mažiausią nepaklusnu
mą hitlerininkams. O dabartiniai vietiniai gyventojai lyg 
pasijuto galingesni prieš atvykusius lietuvius. Deja, jie neži
nojo, kad hitlerizmas ir stalinizmas yra tapatūs totalitariniai 
režimai, pamynę elementariausias žmogaus teises ir už bet 
kokį jiems priešinimąsi itin baudė. Nebuvo suprasta, kad 
Klaipėdos krašto žmonių kiršinimas buvo viena iš priemonių, 
siekiant išaiškinti vadinamuosius liaudies priešus ir juos 
sunaikinti.

Gyventojų represijos irjų aukos. Klaipėdos 
krašte vėliau negu kitose Lietuvos vietose prasidėjo gyvento
jų areštai, suiminėjimai. 1945 m. pab., o ypač 1946 m., 
valstybinis saugumas, NKVD, be vietinių gyventojų, pradėjo 
labiau domėtis naujakuriais. 1946 m. vid. Pagėgių apskrityje 
buvo sudaryti 1330 atvykusių šeimų, t.y. beveik pusės visų 
naujakurių šeimų, sąrašai ir išsiuntinėti į jų buvusias apskritis 
dėl žinių apie jas76. Kruopščiai buvo ruošiamasi naujakurius 
tikrinti ir Klaipėdos apskrityje. 1946 m. vasarą j ją atvykusieji 
LKP (b) CK atstovai nurodė, kad nemaža naujakurių yra 
kenksmingi elementai: buožės, spekuliantai ir kiti niekšai, 
kurie naudojasi naujakurių teisėmis ir valstybės parama77.

76 LVOA, F. 1771.ap. 9. b. 362, 1. 126.
77 Ten pat, h. 249. I. 102.

Prie nepatikimų ir priešiškų sovietams elementų buvo 
priskiriami visi vietiniai vokiečiai ir lietuvininkai, kuriuos 
vadino suvokietėjusiais lietuviais. Į šį antisovietinių elementų 
sąrašą vis daugiau buvo įrašoma ir atvykėlių.

Besilankantys Klaipėdos krašto apskrityse LKP(b) CK dar
buotojai vis kartojo šių apskričių vadovams, kad nepakanka
mai kovojama su antisovietiniais elementais, nors šie nuolat 
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atleidinėjo įstaigų, organizacijų bei įmonių darbuotojus dėl 
politinių motyvų. Šis procesas buvo apėmęs visą Lietuvą ir 

ypač išsiplėtė įgyvendinant 1945 m. rugpjūčio 24 d. LKP(b) 
CK VII-jo plenumo nutarimą. 1945 m. Klaipėdos apskrityje 
vien iš valstybinių įstaigų buvo atleista 12 žmonių. Jie atleisti 
dėl politinių motyvų ir visi buvo areštuoti. Šilutės apskrityje 

- atitinkamai 68 ir 3378. Nors 1945 m. iš Pagėgių apskrities 
valstybinių įstaigų buvo pašalinti 32 darbuotojai, tačiau 1946 
m. birželio mėnesį LKP(b) CK atstovai, tikrinę apskritį, 
nurodė: “Apkomas ir šiandien negali patvirtinti, kad visi 
dirbantieji yra lojalūs sovietų valdžiai, o priešingai, apkome 
labai daug kalbama apie kadrų užterštumą, bet nesiima 
kadrų valymui priemonių”79. Faktiškai nenutrūkstamai vyko 
kadrų valymas. Visose šios apskrities įstaigose mažai buvo 
ilgesnį laikotarpį dirbusių žmonių. Nuo 1945 m. spalio mėn. 
iki 1946 m. birželio 1 d. iš apskrities VK15 skyrių buvo atleisti 
12 šių skyrių vedėjų, o iš visų 59 apylinkių tarybų nušalinta 
nuo darbo 52 jų pirmininkai80, ypač masiškai buvo atleidinė- 
jami vokiečių tautybės asmenys bei vietiniai lietuviai.

74 Ten pat, ap. 8, b. 266, l. 17.
n Ten pat, ap. 9, b. 362, l. 118.
10 Ten pat, b. 377, l. 62.

Antisovietįniams elementams išaiškinti buvo panaudota 
kaimo gyventojų pasportizacija.

1945 m. spalio 4 d. SSRS nutarimą dėl Lietuvos SSR kaimo 
gyventojų 1945 m. spalio 12 d. pakartojo ir Lietuvos SSR LKT 
ir LKP(b) CK, primdami tokio pat turinio nutarimą. 1945 m. 
spalio 17 d. Lietuvos SSR NKVD-NKGB įsakyme nurodyta: 
“Pasportizacijos sistema įvedama su tikslu išduoti gyven
tojams dokumentus ir juos prirašyti, o taip pat išaiškinti 
antisovietinio ir kriminalinio nusikaltimo elementus, įrašant 
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juos į apskaitą, kuria naudotųsi NKVD-NKGB operatyviniame 
darbe”81.

81 Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Informatikos tarnybos specfondų 
poskyris (toliau LVRMITSP), F. 141, ap. 1, b. 23, 142.
82 LCVA, F. R-754, ap. 13, b. 71, l. 8, 25, 26.
83 Ten pat, 1. 19, 20.

Lietuvos SSR kaimo gyventojų pasportizacija, t.y. doku
mentų nuo 16 metų amžiaus asmenims išdavimas, turėjo 
vykti nuo 1945 m. lapkričio 15 d. iki 1946 m. vasario 1 d. 
Tačiau šis procesas užsitęsė, ypač Klaipėdos krašte, kur vėliau 
ir prasidėjo, nes reikėjo atlikti didžiulį darbą aiškinant gyven
tojų praeitį. Gyventojams, kuriems turėjo būti išduoti doku
mentai, Klaipėdos aps. buvo 8600, Šilutės - 9000, Pagėgių - 

11 700. Iki 1946 m. vasario 1 d. dokumentus buvo gavę: 
Klaipėdos aps. 92%, Šilutės - 43%, Pagėgių - 38% visų 

gyventojų82.
1946 m. vasario 18 d. slaptame pranešime Lietuvos SSR 

vidaus reikalų liaudies komisaras J. Bartašiūnas nurodė ne 
tik išduotų dokumentų skaičių, bet ir kiek buvo išaiškinta 
žmonių, priklausančių įvairioms antisovietinėms grupėms. 
Tokių “antisovietinių” žmonių Lietuvos kaimo vietovėse vien 
per 1945 m. gruodį buvo išaiškinta 8800, per 1946 m. sausį 
- 23 70083. Dokumente nurodyta, kad geriausių rezultatų 
šiame darbe buvo pasiekta Klaipėdos apskrityje, kurioje 
išaiškinta 2033 antisovietiniai asmenys, tai sudarė 25% šios 
apskrities žmonių, kurie turėjo gauti dokumentus. Be 1790 
asmenų, įtrauktų į antisovietinių elementų sąrašą, buvo 
išaiškinti 243 asmenys, susiję su buvusiomis įvairiausiomis 
Vokietijos partijomis bei organzacijomis: 74 žmonės iš vokie
čių nacionalistų partijos, 96 - vokiečių fašistinės jaunimo 
organizacijos (Hitlerjungendo) ir t.t.
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“Antisovietiniai elementai” aiškinami ir toliau. Iki 1946 m. 
balandžio 1 d. Klaipėdos apskrityje buvo jau 2833 tokie 
asmenys84. Duomenų apie NKVD-NKGB darbuotojų veiklą 
aiškinant “antisovietinius elementus” Šilutės, Pagėgių apsk

rityje iki šiol nepavyko rasti. Tačiau netenka abejoti, kad ir čia 
tie asmenys buvo skaičiuojami šimtais, nes, tikrinant šių 
apskričių darbą LKP(b) CK atstovams, buvo nuolat kartoja
ma, kad yra daug “antisovietinio elemento”.

" LVOA, F. 1771, ap. 9, b. 264, l. 114.
я' Ten pat, F. 17541, ap. 1, b. 12, l. 18*. Šios bylos 19 lape nurodyta, kad 
Klaipėdos apskrityje pasus gavo 557 asmenys.
Я6 Ten pat, b. 15, 1. 8.

1948 m. liepos 1 d. duomenimis, Klaipėdos krašto vieti
niams lietuviams buvo išduota dokumentų: Klaipėdos aps. - 
3200, Pagėgių -1100, Šilutės - 2700 tūkst.85*.  Be to, išduo

dant dokumentus buvo išaiškinta, kad vokiečių okupacijos 
metais (1939-1940) daugiau kaip 100 Klaipėdos krašto 
lietuvių nebuvo Vokietijos piliečiai ir gyveno kaip užsienie
čiai. Nepavyko surasti, kiek 1948 m. Klaipėdos krašto lietuvių 
ir vokiečių gavo žalios spalvos pažymėjimus, kaip neturintys 
SSRS pilietybės. 1946 m. pavasarį tokius pažymėjimas turėjo 
daugiau kaip 5000 klaipėdiečių, įskaitant ir vokiečius86.

Lietuvos gyventojams teko išgyventi vieną žiauriausių 
represijų formų - deportacijas, kurių metu tūkstančiai žmo
nių, neišskiriant vaikų, senelių, buvo išgabenti į tolimus 
Sibiro bei kitus atšiauraus klimato SSRS rajonus. Lietuvos 
gyventojai buvo deportuojami 1945-1952 metais. Didžiausi 
trėmimai vyko 1948 m. pavasarį ir 1949 m. rudenį. Per šias 
deportacijas smarkiai nukentėjo Klaipėdos krašto gyventojai. 
Tai matyti IV lentelėje.

Taip Klaipėdos kraštas per 1948-1949 metų trėmimus nete
ko daugiau kaip 3100 žmonių, kurie sudarė, remiantis 194810
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IV lentelė

Lietuvos gyventojų trėmimai 1948-1949 metais87

1948 m. 1949 m.

šeimų žmonių šeimų žmonių

Lietuvoje: iš viso 11 233 39 482 6932 22 305
iš jų:

Klaipėdos aps. 208 921 264 927
Pagėgių aps. 52 204 85 281
Šilutės aps. 144 517 77 257

15 ir 1949 03 25 Lietuvos SSR VRM ataskaitos duomenimis 
Maskvos vadovybei, 5% 1948-1949 m. visų Lietuvos ištremtųjų.

Iš Klaipėdos krašto buvo tremiami ne tik vietiniai, bet ir 
atsikėlėliai. Sužinoti ištremtų žmonių skaičių galima tik 
suskaičiavus tremtinius pagal kaimus bei valsčius. Tačiau ir 
be šių skaičiavimų galima daryti išvadą, kad dauguma krašto 
autochtonų, t.y. lietuvininkų ir vokiečių, buvo ištremti. 6 
dešimtmečio antroje pusėje dalis jų grįžo. Kaip visų Lietuvos 
tremtinių, taip ir klaipėdiškių, niekas nelaukė.

Daugeliui tremtinių teko susitaikyti su savo likimu tėvynėje, 
o lietuvininkams ir vokiečiams atsirado galimybė savo būklę 
palengvinti: 1957 m. SSRS su VDR ir VFR pasirašė susitarimus 
dėl vokiečių bei buvusių Vokietijos piliečių repatriacijos. Taigi 
dauguma senųjų Klaipėdos gyventojų - vokiečių ir lietuvininkų 
- repatrijavo į VFR arba VDR ir ten surado tėvynę, sugebančią 
materialiai geriau aprūpinti negu SSRS okupuota Lietuva. Ne tik 
Sibire, bet ir šios repatriacijos metu buvo prarasta lietuvininkų 
dalis, tik šį kartą be prievartos, jų pačių noru.

KT Lietuvos VRMITSP, F 135, ap. 7, b. 60, 70, 71; b. 162, l. 28, 67, 68.
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Arūnė
Liucija
Arbušauskaitė

KURŠIŲ NERIJOS 
GYVENTOJŲ 
SOCIALINIAI- 
DEMOGRAFINIAI 
POKYČIAI

Kuršių nerija yra susilaukusi nemažo įvairių sričių moks
lininkų dėmesio. Išsamiai ištirta ir aprašyta jos geografija, 
gamta, klimatas. Tačiau visuose darbuose stokojama žinių 
apie nerijos gyventojus. Žinomos A. Becenbergio, A. Cveko, 
F. Tecnerio monografijos, kurių tyrimo objektas yra nerijos 
gyventojai, suteikia žinių apie laikotarpį iki XX amžiaus. 
Socialinis nerijos gyvenimas mūsų amžiuje visiškai netirtas. 
Todėl autorė ryžtasi šiek tiek užpildyti šią spragą.

Naudojamasi medžiaga, esančia Lietuvos Respublikos 
archyvuose ir Lietuvos istorijos instituto Etnografijos skyriu
je. Apsiribojama 1944-1956 metais. Visų pirma dėl to, kad 
apie nerijos žvejų gyvenimą šiais metais žinoma mažiausiai, 
antra, kad yra unikalių 1956 m. etnografinėje ekspedicijoje 
surinktų duomenų apie gyventojus - šeimos kortelės, kurias 
tų metų liepos mėn. užpildė etnografai Angelė Vyšniauskaitė 
ir Vacys Milius. Ekspedicijos metu Nidoje buvo surašytos 168, 
Preiloje 49, Pervalkoje 29, Juodkrantėje 147 šeimos, iš viso 
- 393. Šios kortelės unikalios tuo atžvilgiu, kad suspėta 
užfiksuoti status quo tada, kai į Kuršių neriją jau buvo 
atvykusi didžioji dauguma naujųjų gyventojų ir dar neišvyku- 
si didžioji dauguma senųjų. Šių kortelių duomenų analizė 
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skelbiama pirmą kartą. Kai kurių šeimų kortelių duomenis 
autorė papildė ir patikslino juos analizuodama.

Išsamiam socialinių-demografinių pokyčių Kuršių nerijo
je vaizdui stokojame kai kurių duomenų: nežinome tiksliai, 
kiek kuriais metais čionai atvykusių šeimų yra išvykę, nežino
me, kiek šeimų buvo sukurta, kiek žmonių mirė. Vis dėlto ir 
turimi duomenys išryškina tuos svarbiausius pokario metų 
Kuršių nerijos gyvenimo momentus, kurie padėjo pamatą 
tolesnei socialinei nerijos gyvenviečių raidai.

Dėl tikslių duomenų stygiaus sunkiausiai sekasi rekonst
ruoti 1944 m. pabaigos - 1945 m. pavasario įvykius Kuršių 
nerijoje. Žinoma, kad besitraukdama vokiečių armija drauge 

evakavo didelę daugumą Rytprūsių gyventojų. Liudytojai 
pasakoja, kad vėlyvą 1944 m. rudenį iš visų Kuršių nerijos 
gyvenviečių garlaiviu buvo išvežtos moterys ir vaikai iki 
šešiolikos metų. Susiruošti buvo duota viena valanda. Taip 
nerijoje liko tik iškaršę seniai; kai kurios šeimos, atrodo, tą 
rudenį išsislapstė kopose ir miškuose. Darbingi vyrai buvo 
paimti į armiją arba kitiems pagalbiniams darbams. Pvz., 
artėjant frontui, nidiečiai Pinkis, Kalvis ir Sakutis buvo išvežti 
į Pilau statyti įtvirtinimų, vėliau juos kartu su kitais 5 tūkst. 
žmonių išvežė į Daniją. Jų laukė ilgas, kelerių metų kelias 
namo1.

1 Petkus J. Kuršiu Neringoje // Tiesa. 1946. Liep. 30.

Per tą laiką Kuršių nerijos gyventojų šeimos buvo išblaš
kytos, daugelis atsidūrė Vakarų Europoje, kai kas tuoj po 
karo grįžo atgal. Randame labai nedaug tiesioginių paliudi
jimų apie neriją ir jos gyventojus pirmaisiais pokario metais.

1945 m. rugsėjo mėn. “Valstiečių laikraštyje” (Nr. 35) 
išspaudinti Dano Pumpučio kelionės į Pervalką įspūdžiai: “... 
po kojų skundžiasi baltas smėlis...(kopose) - apkasai, spyg
liuotos vielos, mediniai bunkeriai... Pervalkoje vienintelė 
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palikusi sena žvejų šeima. Penkiasdešimt septynerius metus 
mariose žvejojęs senasis Raudys sako: “Čia baisiai liūdna 
vienam. Juk mes čia vienų vieni... Visus išvarė Vokietijon!”2 
Metais vėlesnė korespondencija: 67 metų Bastikas iš Perval
kos pasakoja: “Pradėm aš, kaip lietuvninks, sakau - tas biesas 
Hitleris sene pakarts turėjo bute. Tiek ans bėdos mums 
pridėrba. Vuo dabar šišon belikom tik trys senos šeimynos iš 
visos Pervalkos...”3

Pumputis D. Vidury Kuršmarelių... // Valstiečių laikraštis. 1945. Rugs. 6.
-Jurgaitis T. Marios laukia žvejų// Komjaunimo tiesa. 1946. Rugs. 18.
4 Petkus J. Min. str.
5 Ten pat.
6 Jurgaitis T. Min. str.

Baigiantis karui, Lietuvos radijas ir spauda pradeda ragin
ti žmones vykti į Klaipėdos kraštą kurtis tuščiuose ūkiuose. J. 
Petkus, apsilankęs nerijoje 1946 m. liepos mėn., randa Juodk
rantėje jau apsigyvenusias pirmąsias šeimas, kurios atvyko iš 
Klaipėdos. Bet 48 dailūs žvejų namai dar tebestovi tušti4.

Pamažu pradeda grįžti ir išsiblaškę senųjų gyventojų 
šeimų likučiai. Dauguma senųjų žvejų šeimų - Kairienės, 
Šilbalko, Kvaukos, Kubilių, Jakaičių, Sakučių ir kt. - susispie

tę Pervalkoje. Matyt, tebegyvas nerimo jausmas, verčiantis 
senuosius nerijos žvejus laikytis draugėje. 1946 m. vasaros 
vidury Preiloje nėra nė vieno žmogaus. Nidoje jau gyvenama 
pilnu gyvenimu. Supasi mariose žvejų Martyno Radmacherio 
ir brolių Persijanovų laiveliai5.

SSSR LKT įpareigojo LSSR LKT užverbuoti 350 žvejų 
šeimų lietuviškajai nerijos daliai apgyvendinti. Bet iki 1946 
m. rudens tebuvo atvykusios 64 žvejų šeimos iš Kretingos ir 
Telšių apskričių. Kiekviena persikėlusi šeima gaudavo namą 
su daržais ir iki 10 tūkst. rb paskolos (išmokamos per 10 
metų), taip pat nemokamų spec, drabužių, tinklų, žūklavimo 
priemonių6.

374



1945 m. vasarą įkūrus Klaipėdos apskritį, sprendžiamas ir 
Kuršių nerijos administracinis pavaldumas. Nidoje ir Juodk
rantėje sukuriami valsčiai, kurie priklausė Priekulės apygar
dai, o šioji - Klaipėdos apskričiai. Ypač aktyviai formuojamos 
valdžios institucijos 1946 metais. Tuo metu kuriasi ir pirmo
sios girininkijos, o rugpjūčio 9 d. pradeda dirbti hidrometeo
rologijos stotis.

1946 m. birželio mėn. oficialiai įkuriamas Nidos valsčius. 
Jo Vykdomojo komiteto pirmininku atsiunčiamas dirbti Klai
pėdos apskrities VLKJS instruktorius Petras Slatkevičius7. 
Rugpjūčio 6 d. (Klaipėdos apskrities VK posėdžio protokolas 
Nr. 27) patvirtinamos jo pareigos8. Sudaroma pirmoji Nidos 
valsčiaus VK nuolatinė komisija: 1) pirmininkas P. Slatkevi
čius, 2) valsčiaus partorgas VI. Lukošenkovas, 3) moterų 
organizatorė Z. Lukošenkova, 4) VRM skyriaus viršininkas 
Kariuginas (vėliau jį pakeis Ščerbininas), 5) žuvies įmonės 

direktorius P. Dmitrijevas (veikiai jį pakeis Popovas), 6) žvejų 
profsąjungos komiteto pirmininkas G. Rebrovas9.

7 Petras SLATKEVIČIUS gimė 1921 m. vasario 24 d. Odesoje, kur tuo metu jo 
tėvai dirbo muilo fabrike. Penkių mėn. parvežamas j Lietuvą, tėvai įsikūrė 
Semeliškėse, Trakų raj. 1928 m., mirus tėvui, pradėjo piemenauti, lankė 
pradžios mokyklą, paaugęs įsigijo ž.ū. inventoriaus ir pradėjo savarankiškai 
ūkininkauti. 1940 m. įstojo į komjaunimą ir atsidėjo tam darbui, iki 1941 m. 
gegužės mėn. 31d. dirbo Onuškio valsčiaus komiteto sekretoriumi; susirgęs 
gydėsi Kaune iki karo pradžios, karui prasidėjus, pabėga iš ligoninės, 
slapstosi, po to dirba Vievio ūkyje. 1943 m. pašaukiamas į vokiečių Darbo 
armiją, iš kurios pavyksta pasprukti, vėl slapstosi, užmezga ryšius su sovieti
niais partizanais. Po karo dirba Rūdiškių valsčiaus komsorgu, Klaipėdoje 
VLKJS instruktoriumi. Iš čia 1946 m. birželio mėn. atvyksta dirbti Nidos 
valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininku, čia priimamas kandidatu į VKP(b), 
1947 m. spalio 1 d. paskiriamas (tarnybos labui) Mieželių valsčiaus VK 
pirmininku. Nuo to momento pėdsakai nutrūksta (VOA, F 579, ap. 10, b. 74; 
LCVA, F. R-754, ap. 4a, b. 154, 1. 126.)
* LCVA, F. R-754, ap. 4a. b. 78
9 KMA, F. 13, ap. 1. b. 71-72.
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Beveik tie patys asmenys sudarė ir 1946 m. spalio mėn. 2 d. 
patvirtintą valsčiaus tarybą: P. Slatkevičius, VI. Lukošenkovas, 
Vladas Bendorius, Z. Lukošenkova, Paulina Jefimovaitė10.

10 LCVA, F. R-754, ap. 4a, b. 78, 1. 123.
" KMA, F. 262, ap. 1, b. 7, 1. 4.
‘-LCVA. F. R-754. ap. 4a, b. 78, 1. 192.
13 KMA, F. 13, ap. 1, b. 72, 1. 3.

Prasideda darbas. Viena svarbiausių problemų - esamo 
turto apskaita. Dar daug namų stovi tušti, jie nuolat grobsto
mi, naikinami. Pirmoji apsižiūri žuvies apdirbimo įmonė ir 
1946 m. sausio 16 d. įvairiais aktais “prisiglaudžia” po savo 
sparneliu nemažą dalį pastatų ir trobesių (tuo labiau kad dar 
1945 m. lapkričio 22 d. Liaudies Komisarų Taryba savo 
nutarimu Nr. 686 80 gyvenamųjų namų Nidoje perduoda 
žvejybos pramonės ministerijos žinion, o šioji - Klaipėdos 
žuvies kombinatui)11.

Klaipėdos apskrities vykdomojo komiteto 1946 m. rugpjū
čio 5 d. nutarimu Nr. 1158 Nidos valsčiaus VK perima j savo 
balansą visą gyvenvietėse esantį nekilnojamąjį turtą, privalo 
jį susigrąžinti iš žuvies apdirbimo įmonės.

1946 m. sausio 31 d. LSSR LKT nutarimu Nr. 43 Nidoje 
numatoma įsteigti turgų, sukurti jo direkciją, bet, nepaisant 
valdžios pastangų, turgūs nevyko - nebuvo pirkėjų, nebuvo 
prekeivių, - todėl numatyti etatai perduoti Priekulėn, kur 
tokia prekyba klestėjo12.

1947 m. pavasarį iškyla kita problema - Preilos kaimas dar 
tebestovi tuščias, nes iki šiol yra užminuotas. Nida ir Juodk
rantė seniai išminuotos, Preilai pritrūko laiko. Žuvies įmonė 

žada plėstis, kviestis naujų žvejų, reikės namų jiems apgyven
dinti13. O ir buvę preiliškiai valdžiai neduoda ramybės, pra
šosi leidžiami gyventi savo namuose.
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1947 m. liepos mėn. įkuriama Nidos gydymo apylinkė, 
aptarnaujanti abudu valsčius14. Rūpi atidaryti ir vaikų darže
lį, nes tų metų pavasarį Nidoje jau yra 24 vaikai, gimę 1940- 
1947 metais.

14 LCVA, F. R-754, ap. 4a, b. 153, 1. 17.
15 LCVA, F. R-754, ap. 4a, b. 78, 1. 71, 73.
M Ten pat, 1. 71.
17 LVOA. F. 579, ap. 2, b. 57, 1. 110-129.
141 Ten pat.

Dramatiškiausiai, be abejo, sprendėsi mokyklos reikalai. 
Klaipėdos apskrities mokyklų tinklo projektas 1946/47 m. 
numatė Nidoje ir Pervalkoje atidaryti pradžios mokyklas - po 
vieną lietuvių ir rusų. Mokytojų Nidai numatyta 415. Mokyklų 
pastatai nuniokoti, reikalingi didelio remonto . Be to, teko 
paruošti daug malkų. Visą vasarą tuo užsiima pirmasis Nidos 
valsčiaus pirmininkas, jam talkina mokyklos vedėju paskirtas 
demobilizuotas karys baškiras Belalovas Nuritdanas Rama- 
zanovičius16.

1946/47 m. organizuota Nidos pradžios mokykla buvo 
rusiška. Mokslo metų pradžioje joje mokėsi 38, pabaigoje - 46 
mokiniai. Buvo mėginta atidaryti ir lietuvišką mokyklą, bet 
po dviejų mėnesių teko ją uždaryti - trūko mokytojų. Rusiš
kose klasėse mokytojavo Popkova, baigusi 7 klases, ukrainie
tis Filipenko, prastai kalbąs rusiškai. Visus pirmuosius darbo 
metus mokykla neturėjo jokių vadovėlių, jokių rašymo prie
monių. Tuo metu Nidai labai reikėjo lietuviškos mokyklos 
(buvo 15 mokyklinio amžiaus vaikų), Preiloje trūko rusiškos 
(13 mokyklinio amžiaus vaikų), Pervalkoje - lietuviškos (taip 
pat 13 vaikų)17.

1947/48 m. jau planuojama atidaryti keturias pradines 
mokyklas visose gyvenvietėse. Buvo gautos lėšos jų remon
tui, bet mokytojų vis tiek stigo. Kadrus komplektuoti sekėsi 
sunkiai18. O mokyklos remontas užsitęsė, pradinė mokykla 
Nidoje normaliai dirbti tepradėjo rugsėjo 18 d.
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Pati svarbiausia ir vienintelė Kuršių nerijos ūkinio gyve
nimo grandis buvo žuvies apdirbimo įmonė. Atstatyti po 
karo sugriautą žuvies pramonę imamasi energingai ir akty
viai. 1945 m. Klaipėdoje įkuriamas Mažosios žvejybos tres
tas, ima veikti Klaipėdos žuvies kombinatas. Sis telkia žvejų 
arteles ir organizuoja jų veiklą ne tik Klaipėdoje, bet ir 
Šventojoje, Melnragėje, Nemuno žemupyje bei Kuršių neri

joje. Taip įkuriama Nidos žuvies apdirbimo įmonė, kuriai 
priklauso šeši žvejybos ruožai. Ši įmonė buvo ta instancija, 

kuri koordinavo žvejybos verslą nerijoje iki susikuriant žvejų 
kolūkiams. Individualiai žvejojantieji, su žuvies įmone suda
rę sutartis, naudojosi jos laivynu. Pervalkiškiai žvejai su 
juodkrantiškiais net buvo pasirašę socialistinio lenktyniavi
mo sutartį. Kiekvienas žvejybos ruožas turėjo savo komen
dantą ir jam priklausančius žvejus. Šie komendantai buvo 

kiekvienoje gyvenvietėje iki 1947 m. pabaigos; kol nebuvo 
išrinkti apylinkių vykdomieji komitetai, jie faktiškai atliko 
visas valdžios funkcijas.

Pirmasis žuvies apdirbimo įmonės direktorius demobili
zuotasis karys P. Dmitrijevas dirbo neilgai. Nuo 1947 m. 
sausio 14 d. pradėjęs dirbti naujas direktorius Popovas 
konstatuoja, kad trūksta darbininkų, tinklų, spec, drabužių, 
ypač avalynės, arklių. Menka diciplina, ypač Juodkrantės 
žvejų. Todėl nidiečiai planus įvykdė 134%, pervalkiečiai - 
260%, o juodkrantiečiai - tik 32%. Įmonė labai įsiskolinusi, 
už tris mėnesius nesumokėti atlyginimai19.

19 KMA, F. 13, ap. 1, b. 72.
20 LCVA, F. R-754, ap. 4a, b. 35, 1. 18.

Pirmaisiais pokario metais į Kuršių nerijos gyvenvietes 
nebuvo rimtai žiūrima. Pvz., Priekulėje buvo sunaikinta 
elektrinė ir lentpjūvė, joms atstatyti elektros mašinos buvo 
paimtos iš Nidos20. Žuvies įmonei ledui laikyti trūko šiaudų, 
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tad nuimtos nendrės nuo buvusio Nidos muziejaus, nes 
muziejus juk neveikia!21

KMA. F. 13, ap. 1, b. 72. b. 2.
22 LVOA. F. 579. ap. 5, b. 4,1. 40.
21 Lt'OA. F. 579, ap. 2. b. 57, 1. 110-129.
24 Ten pat. I. 95-109.

1946 m. sukuriamos pirmosios partinės grupės. Žuvies 
apdirbimo įmonėje, kurioje dirba daugiausia atvykusių iš 
tuometinės SSRS, yra 9 VKP(b) nariai ir 1 kandidatas (sekre
torius J. Reimanas iš Preilos). Likusiems trim Nidos partie
čiams nuo tų metų lapkričio 1 d. vadovauja VI. Lukošenko- 
vas22.1947 m. sausio 25 d.jis pareiškė, jog esama jau ketvirto 
partijos nario, reikia kurti pirminę organizaciją. Ji sukuria
ma. Sekretoriumi tampa VI. Lukošenkovas, jo pavaduotoju - 
Belalovas, nariai: Kariuginas, Fiodorovas. Gegužės mėnesį 
jau esama devynių narių, todėl renkamas valsčiaus partijos 
komitetas (Vi. Lukošenkovas, A. Liugailo, A. Jegorovas, P. 
Ščerbininas, A. Isakovas). Galima pradėti tvarkyti Kuršių 
nerijos gyvenimą pagal sovietinius kanonus, perimant į savo 
rankas ir žvejybos, ir prekybos, ir buities bei komunalinius 
reikalus23.

Kiek vėliau, 1947 m. birželio 29 d., Juodkrantėje susiren
ka trys partijos nariai, du kandidatai ir įkuria pirmąją šios 
gyvenvietės pirminę partinę organizaciją. Jai priklausė: vals
čiaus partorgas Nikolajus Makarovičius Popovas, žvejų briga
dininkas Ivanas Kondraškinas, žvejys demobilizuotasis karys 
A. Teplovas, žuvų priėmėjas A. Morozovas, gyvenvietės ko
mendantas V. Zachvatovas ir E. Michailovas. Partinė grupė 
tuoj imasi tvarkyti gyvenvietės reikalus, įtraukia į savo veiklą 
komsorgąNijazovą, bibliotekininkę Čalovą, sukuria dvylikos 
aktyvistų grupę24.

1947 m. birželio 24 d. LSSR Ministrų Taryba svarsto Nidos 
valsčiaus komiteto darbą ir konstatuoja, kad Nidoje įkurti 
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sovietų valdžios organai, pastatytas ryšių mazgas, veikia 
klubas, klubas-skaitykla, medicinos punktas, pradinė mo
kykla, batų dirbtuvė. Bet visur labai žemas darbo lygis, 
kultūrinio masinio darbo visai nesama25. Per mokslo metus 
nesimoko 30 mokyklinio amžiaus vaikų. Taigi visi valdžios 
organai įpareigojami gyvinti, skatinti, plėsti ir t.t. savo darbą. 
1947/48 m. privalo mokytis visi to amžiaus vaikai.

25 KMA, F 13, ap. 1, b. 72, 1. 18.
LCVA, F. R-293, ap. 6, b. 4 ir 5.

27 LCVA, F. R-293, ap. 6, b. 2, l. 1-2-3.
2Й LCVA, F. R-754, ap. 13, b. 154.

Taip gyvenimas pamažu pradeda įgyti tam tikrą ritmą. 
Planuojama, veikiama, kontroliuojama ir įpareigojama. Toks 
visiems pažįstamas sovietinio gyvenimo modelis.

1945 m. iš Vakarų Europos pradeda grįžti repatriantai. 
Pavyko rasti tik keletą dokumentų apie jų grįžimą į Kuršių 
neriją. Dauguma repatriantų grįžo per 312 persiuntimo 
lagerį Gardine. Kelionė namo nebuvo lengva: ešelonu iš 
Lososnos stoties į Klaipėdą (tris-penkias paras), po to barža 
per Kuršmares, užsukant į kiekvieną gyvenvietę26. Šiandieną 
galime identifikuoti 34 Kuršių nerijos repatriantus. Štai jie: j 
Nidą grįžo Jonas Kuras, Fricas Jakaitis, Fridrichas Beitas, 
Dovydas Pinkis, Martynas Beitas, Artūras Gaidelis, Jonas 
Frišmanas, Fridrikas Striunkaitis, Mikas Englynas; į Pervalką 
- Vilius Bastikis, Martynas Kakis, Marta Englynaitė, Michelis 
Plonis, Herta Plonienė, Fridrikis Paleikis; į Preilą - Gertrūda 
Izilienė, Marta Rudienė27 (pavardžių rašyba tokia kaip doku
mente). Iš kitų dokumentų aiškėja, kad yra grįžę šie repat
riantai: Marija Pyč, Fridrichas Englynas, Fricas Frišmanas, M. 
Peleikis28, taip pat Martynas Jakaitis, Hansas Bastikis, Ieva 
Bastik, Jonas Juodjurgis, Vilius Pozingis, Martynas Radma- 
cheris, Henrieta Galvitz, Frida Kur, Ana Jakait, Ana Bastik,
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Jonas Pyčius29, Adomas Plonis, Ana Kairytė30. Kiek šeimos 
narių grįžo drauge su jais, nepavyko nustatyti.

-”£СКЛ, F. R-754, ap. 13. b. 156. 1. 44.
30 Ten pat, 1. 126.
31 KMA, F. 262, ap. 1, b. 7, 1. 6.
32 Ten pat, 1. 5.

Sugrįžus seniesiems žvejams, reikėjo keisti žvejojimo tvarką. 
1948 m. birželio 12 d. įkuriamas pirmasis nerijoje žvejų kolūkis 
“Pasienietis” (Nidoje, jo valdybos pirmininkas Albertas Kalvis, į 
kolūkį susibūrė 37 žvejai), kitą dieną įkuriamas kolūkis “Baltijos 
aušra”, kuris suvienijo 47 Preilos, Pervalkos ir Juodkrantės 
žvejus (pimasis valdybos pirmininkas A. Isakovas). Žvejų kolū
kiai buvo kuriami pagal SSSR modelį. Nuo 1949 m. rudens savo 
darbe jie privalėjo vadovautis į lietuvių kalbą išverstais “Darbo 
organizavimo ir pajamų paskirstymo Kubanės-Juodosios jūros 
žvejų sąjungos žvejų kolūkiuose nuostatais”31.

Pagrindinio Kuršių nerijos gyventojų verslo suvisuomeni- 
nimas įtakojo visas gyvenimo sferas. Pokario metais trūko 
maisto produktų. Jie buvo normuojami, o normas nustatyda
vo Maskva. Kolektyvinis ūkio sektorius buvo skatinamas net 
skirstant maisto produktus. Štai kokios buvo maisto ir pra
moninių prekių normos žvejams 1949 m. ketvirčiui (nustatė 
Lietuvos žvejų sąjunga pagal SSRS ir RSFSR Centro sąjungos 
1949 m. sausio 1 d. įsakymą Nr. 13153)32:

I lentelė

gramais už 10 rb. supirkimo Pramoninės
 prekės kapei- 
Sekto- Mil- Kruo-Cuk-Rie-Ta-Mui-Ar- komis už 10
rius tai pos rus ba- ba- las ba- rb. žuvies ža

lai kas ta liavos vertės

Kolek
tyvinis 2000 180 40 30 6,0 20 2,0 800

Privatus 1800 162 30 27 5,4 18 1,8 720
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Tuo metu Lietuvoje vyksta tragiški įvykiai - masinė depor
tacija, palietusi savo sparnu ir Kuršių neriją. Daugelį metų 
gyvavo įsitikinimas, kad iš nerijos deportuojama nebuvo. Bet 
pastaraisiais metais iš gyvų liudytojų pasakojimų aiškėja, kad 
į Rytus vežama buvo ir iš čia. Kol kas pavyko aptikti tik vieną 
šitai liudijantį dokumentą. Tai 1949 m. balandžio 2 d. 
LKP(b)Klaipėdos miesto komiteto visiškai slapta informacija 
LKP(b) Centro komitetui. Pasirodo, kad pagal papildomą 
planą(!) iš Kuršių nerijos turėjo būti išvežtos 7 šeimos. Jos 
buvo surinktos ir atvežtos į Klaipėdą. Drauge su jomis sava
noriškai (visai nesuprantama!) vyko žvejų artelės “Pasienie
tis” pirmininko A.Kalvio šeima. Šešios šeimos - Respilio, 
Radmacherio, Kalvio, Kuro, Pinkio, Frišmano - charakteri
zuojamos kaip buožių: turėjo po 2 valtis, burvaltes, tinklų, 1- 
2 arklius, po karvę, anksčiau samdė po 1-2 samdinius. Dar 
kartą patikrinus dokumentus, paaiškėjo, kad visos šios šei
mos yra repatriantai. Būtent toji aplinkybė lėmė, kad jos būtų 
grąžintos atgal į Nidą. Tą kartą buvo išvežta tik Gertrūdos 
Blodės šeima, kuri Nidoje turėjo beveik 100 vietų viešbutį, 10 
ha žemės, 4 arklius, 3 karves, garo laivą, samdė 30 žmonių33.

33 LVOA. F. 1771, ap. 52. h. 79. 1. 46-47.

Taip praeina dveji metai, skirti darbui ir kasdienybei. 
Situacija iš esmės pradeda keistis po to, kai SSRS Ministrų 
Taryba 1951 m. gegužės 22 d. priima nutarimą Nr. 1719 “Dėl 
žuvies sugavimo ir žuvies konservų gamybos padidinimo 
Lietuvos SSRS”. Jau po savaitės LSSR MT ir LKP(b) CK svarsto 
šį klausimą ir priima nutarimą Nr.450, numatantį, kaip įvykdyti 
centrinės vdldžios nurodymus. Žuvies pramonės ministerija ir 
Klaipėdos srities VK įpareigojami per mėnesį pateikti respubli
kos Ministrų Tarybai pasiūlymus dėl Nidos MŽS organizavimo 

iki 1952 m. kovo 1 d. Kartu Klaipėdos srities VK įpareigojamas 
per penkias dienas perduoti SSRS žuvų pramonės ministeri
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jai nenaudojamus gyvenamuosius pastatus Juodkrantėje ir 
buvusį viešbutį Nidoje. Persikėlimo valdyba įpareigojama 
1951 m. perkelti į Neringą savanoriškai (!) 200 žvejų-kolū- 
kiečių šeimų, o Klaipėdos srities VK tam tikslui privalo 
perduoti nenaudojamus gyvenamuosius pastatus. Atitinka
mos organizacijos įpareigojamos iki 1951 m. rugpjūčio 1 d. 
suremontuoti kelią nuo Smiltynės iki Nidos.

Neužmiršti ir kultūros reikalai. Kinematografijos ministe
rija (M.Meškauskienė) privalo užtikrinti, kad kilnojamasis 
kinas reguliariai aptarnautų Neringos gyventojus, o Švietimo 
ministerija (A.Knyva) privalo 1951/52 mokslo metųpradžio- 
je atidaryti Nidoje septynmetę mokyklą34.

* Įdomi detalė: posėdžio pradžia 21 vai. Kaip žinoma, Stalinas dirbo naktimis, 
jo režimu dirbo ne tik ministerijos Maskvoje, bet ir pavaldiniai periferijoje.
34 LCVA, F. R-293, ap. 1, b. 1, 1. 164-172.
35 Ten pat, 1. III, 154.

1951 m. spalio 4 d. Ministrų Taryba svarsto priemones, 
kaip įgyvendinti 1951 m. žvejų perkėlimo į Neringą planą*.  
Šiame posėdyje nutariama, kad vienas pagrindinių būdų 
sėkmingai perkelti žvejus yra tinkamų gyventi namų remon
tas ir statyba. Todėl atsakingi pareigūnai privalo išspręsti 
klausimą, kaip aprūpinti žvejų kolūkius miško medžiagomis 35.

Taip prasideda naujas Kuršių nerijos gyvenimo etapas - 
organizuotas gyventojų perkėlimas. Šį procesą tvarkė ir 

reguliavo LSSR MT Perkėlimo (vėliau - organizuoto darbi
ninkų telkimo) valdyba. Nauji gyventojai - žvejai perkeliami 
į Kuršių neriją didelių socialinių pokyčių respublikoje fone. 
Tuo metu buvo organizuotai keliami kolūkiečiai iš vienų 
rajonų į kitus ne tik šeimomis, bet ir ištisomis brigadomis ar 
net kaimais. Žvejų šeimos buvo keliamos ne tik j Kuršių 

neriją, bet ir į kitus Lietuvos žvejų kolūkius. Nors perkėlimui 
į kitus rajonus buvo verbuojama savanoriškai, bet egzistavo 
griežti planai, kiek iš kokių rajonų iškeldinti ir po kiek į kokius
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rajonus įkeldinti. Iškeldinimo rajonai buvo apibūdinami kaip 
nederlingi, neperspektyvūs plėtoti žemės ūkį, įkeldinimo 
rajonai buvo parenkami pagal darbo jėgos poreikį36.

36 LCVA, F. R-293, ap. 18 bylų medžiaga.
37 LCVA, F. R-293, ap. 18, b. 10, 1. 39.
39 LCVA, F. R-293, ap. 1, b. 6, I. 21.
39 LCVA, F. R-293, ap. 1, b. 5, 1. 4.

Respublikinė žvejų kolūkių sąjunga nelieka nuošaly for
muojant žvejų kontingentą. Ji siūlo žvejus verbuoti šiuose 
respublikos rajonuose: Molėtų, Ignalinos, Švenčionėlių, Dūkš
to, Zarasų, Druskininkų, Varėnos, Jurbarko, Vilkijos, Veisie
jų, Lazdijų, Simno37. Mat šie rajonai ežeringi arba juose yra 
upių, todėl gyventojai galėjo išmanyti žvejo verslą.

Planai reglamentuoja ne tik iškeldinimo rajonus, bet ir 
kurioje nerijos gyvenvietėje kiek naujų šeimų turi būti apgy
vendinta. Pvz., LSSR Ministrų Tarybos 1951 m. spalio 16 d. 
nutarimo Nr. 895 priedėlis numato: iš Vilniaus srities į Nidą 
turi būti perkeltos 65 šeimos, į Juodkrantę - 45 šeimos, į Preilą 
- 10 šeimų, iš Kauno srities į Pervalką - 5 šeimos.

Žvejų šeimos buvo perkeliamos suderinus ir gavus Žvejų 
kolūkių sąjungos pritarimą ir patvirtinimą38. Perkeliamų 
asmenų atranka buvo griežtai reglamentuota. Norintieji per
sikelti turėjo užpildyti anketą-pareiškimą, visi darbingi šei
mos nariai privalėjo būti mediciniškai patikrinti. Po to rajonų 
vykdomieji komitetai, išnagrinėję dokumentus, juos pateik
davo persikėlimo skyriams. Tie, kuriems būdavo leista 
persikelti, gaudavo persikėlėlio bilietą. Tai buvo svarbiausias 
dokumentas, pagal kurį persikeliant! šeima gaudavo įstaty
mų numatytas lengvatas39.

Naujai atvykstančiųjų į neriją laukiama. 1951 m. gruodžio 
15 d. Klaipėdos miesto DŽDT vykdomojo komiteto sprendi
mu Nr. 724 jiems apgyvendinti į “Baltijos aušros” balansą 
Preiloje perduodami 25, Pervalkoje - 20 gyvenamųjų namų, 
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į “Pasieniečio” balansą - 41 namas Nidoje40. Remontuojami 
seni gyvenamieji namai, pradedama statyti naujus. Jau tų 
pačių metų gruodžio 30 d. visuotiniam žvejų artelės “Baltijos 
aušra” narių susirinkimui Klaipėdos miesto architektas Bara
nauskas pateikia pirmąjį pokarinį Preilos ir Pervalkos gene
ralinį planą41.

40 LCVA, F. R-189, ap. 1, b. 24, 1. 1.
41KMA, F. 264, b. 2.
43 LCVA, F. R-293, ap. 1, b. 3, 1. 36.
43 LCVA, F. R-293, ap. 1, b. 8, 1. 16.
44 LCVA, F. R-293, ap. 6. b. 19.
43 LCVA, F. R-293. ap. 1, b. 12, 1. 44.
46 LCVA, F. R-293, ap. 18, b. 5, 1. 90.
47 LCVA, F. R-293. ap. 1. b. 6, J. 21.

1951 m. nauji gyventojai-žvejai pradėti perkelti tik rude
niop, todėl numatytų planų nepavyko įvykdyti. Klaipėdos 
miesto perkėlimo skyrius tais metais į Nidą persiuntė tik 2 
šeimas (7 asmenų), į Preilą - 1 šeimą (6 asmenų)42.

1952 m. perkėlimo planas numatė perkelti į Kuršių marių 
zoną ir Baltijos pajūrį 150 šeimų43. Į žvejų artelę “Baltijos 
aušra” iki tų metų birželio 1 dienos atvyko 27 šeimos, liepos 
mėn. - 30, rugpjūčio mėn. - 56 šeimos, iki gruodžio 1 dienos 
- 60 šeimų, iš viso 165 asmenys (67 darbingo amžiaus vyrai, 
64 moterys)44. Į artelę “Pasienietis” iki tų metų birželio 1 
dienos buvo priimta 50 šeimų (86 asmenys)45, nepriimta į 
kolūkio narius 14 šeimų46.

Persikeliančios šeimos atvykdavo su nusenusiais tėvais ir 
ką tik gimusiais kūdikiais. Atvykdavo ir pavienių asmenų, 
pasitaikydavo ir ne žvejų šeimų. Pvz., iš Šakių rajono 1952 m. 
vasario 21 d. viena šeima išvyko į žvejų kolūkį Neringoje, nors 
jos nariai ne tik kad nebuvo žvejai, bet dar ir nedarbingi47. Ne 
visos šeimos prigijo nerijos žemėje. 1952 m. iš “Baltijos 
aušros” atgal grįžo 4, iš “Pasieniečio” - 5 šeimos. Kai kurie 
atvykusieji įsidarbindavo ne žvejybos, bet kitose organizacijose.
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Svarbiausia problema atvykus apsigyventi. Per šešerius 
pokario metus butų fondas gerokai nusidėvėjo: gyvenamieji 
namai beveik nebuvo remontuojami, o stovėję tušti praktiš
kai buvo suniokoti, sukūrenti. Nerijos senbuviai pagal tradi
ciją gyveno erdviai - viename name (sodyboje) - viena šeima. 
Tad imta juos glaudinti: kelti į jų namus po 2-3 atvykusias 
šeimas. Šitai vėliau turės ilgalaikių ekonominių ir psichologi
nių pasekmių. Kad greičiau būtų suremontuoti persikėlė
liams skirti namai, “Baltijos aušroje” nuo 1952 m. birželio 1 
dienos buvo sudaryta 16 žmonių statybininkų brigada. Dar
bai taip sparčiai ėjo, jog Klaipėdos miesto DŽDT vykdomojo 
komiteto pirmininkas K.Petrauskas spalio 27 d. raštu Nr.4171 
kreipėsi j persikėlimo skyrių, pranešdamas, jog žvejų artelės 
“Pasienietis” ir “Baltijos aušra” visą įmanomą suremontuoti 
gyvenamąjį fondą sutvarkė ir apgyvendino persikėlėliais. 
Todėl prašoma ateinančių metų planą derinti su realiomis 
galimybėmis -1953 m. naujus žmones tegalės priimti III ir IV 
ketvirtį, nes atvykstančius tektų apgyvendinti tik naujai 
pastatytuose namuose. Kartu “Pasieniečio” pirmininkas ma
no, kad galės priimti ne daugiau kaip 25 šeimas, o jo kolega 
Lukauskas iš “Baltijos aušros” - tik 20 šeimų48.

LCVA, F. R-293, ap. 6, 1. 14.
49 LCVA, F. R-293. ap. 18. b. 9, 1. 92.
50 Ten pat, 1. 110.

1954 m. situacija šiek tiek pasikeičia. “Baltijos aušros” 
tuometinis pirmininkas Z.Bakaitis prašo atsiųsti dar 8 žvejų 
šeimas, nes papildomai gauta žvejybos įrankių, įrengti bu
tai49. O “Pasieniečio” pirmininkas persikėlimo valdybai prie
kaištauja, kad iš numatytų perkelti 15 šeimų iki tų metų 
balandžio mėn. neatvyko nė viena. “Mums labai reikia žvejų. 
Turime butų patalpinti 7 šeimas, todėl prašome 7”, - rašo jis50.

Kai atvyksta tiek daug naujų gyventojų-žvejų, pasidaro 
būtina dar kartą reorganizuoti žvejybos tvarką. Techniškai
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žvejų arteles aprūpinti ir aptarnauti 1952 m. įsteigiamos dvi 
mašinų remonto stotys (MRS). Kolūkio “Baltijos aušra” ad
ministracinis centras, pasikeitus žvejų balansui gyvenvietėse, 
1953 m. iš Preilos perkeliamas į Juodkrantę. Nuo to laiko ši 
gyvenvietė ima plėtotis greičiau.

1953 m. balandžio 20 d. naujai atsikėlę “Pasieniečio” 
žvejai savo pasitarime pažymi, kad Nidoje galybė problemų: 
blogai aprūpinama maisto produktais (nuolat trūksta bulvių, 
dešros, riebalų, acto, mielių, sausainių, miltų, cukraus; mais
to produktus dideliais kiekiais daugiausia išperka pasienie
čių žmonos), trūksta darbo, mažas uždarbis, prasti ankšti 
butai, trūksta gydytojų ir vaistų51. Be to, žvejams tenka spręsti 
ir ne žvejų problemas. Sakysim, artelės nariai turi apie 20 
karvių, o kaimynystėje niekur nėra buliaus. Skubiai nutaria
ma bulių pirkti, o tam reikalui iš nedalomojo artelės fondo 
skiriama du su puse tūkst. rb.52

Sl KMA, F. 262, ap. 1, b. 28.
52 KMA, F. 262, ap. J, b. 27.

Analizuodami, kaip Kuršių nerijos lietuviškoji dalis buvo 
po karo apgyvendinama, randame du skirtingus laikotarpius 
(žr. II lentelę): 1945-1950 metai (imtinai) ir 1951-1956 
metai. Pirmuoju laikotarpiu j Kuršių neriją atvyksta palyginti 
nedaug žmonių (pvz., 1946 m. - 73), žinoma, kad daugiausia 
- iš buvusių SSRS sričių; santykinai “ramūs” 1948-1950 
metai. Į Pervalką iš gyvenančių 1956 metais iki 1951-ųjų iš 
viso niekas nėra atvykęs. Pirmaisiais pokario metais, kaip jau 
minėta, Pervalka nerijos senbuviams buvo tarsi priebėga: jie 
čia visi drauge, verčiasi senu verslu - žvejyba, vienintelėje toje 
gyvenvietėje pirmaisiais pokario metais veikia lietuviška 
pradinė mokykla.

Na, o 1951 metais prasideda planingas Kuršių nerijos 
apgyvendinimas, pasiekęs apogėjų 1952-aisiais - 309 naujai 
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atvykę gyventojai. 1952 m. lapkričio mėn. 1 dieną “Baltijos 
aušra” turėjo 91 kolūkiečių šeimą su 104 nariais, tarp jų 45 
persikėlusiųjų šeimos su 68 šeimų nariais53. Taigi tais metais 
senųjų ir naujųjų žvejų buvo maždaug po lygiai. Tolesniais 
metais dėl organizuoto žvejų perkėlimo šis skirtumas pama
žu didėja. Taip Kuršių nerijos lietuviškojoje dalyje susidaro 
nauja gyventojų struktūra (žr. III lentelę)54*.

* Si ir visos kitos lentelės sudarytos pagal 1956 metais surašytas šeimų 
korteles54.
55 KMA, F 264, ap. 1, b. 4, 1. 11.
54 Lietuvos istorijos instituto Etnografijos skyrius. B. 58.
55 Pietsch R. Fischerleben auf der Kurischen Nehrung. Berlin, 1982. S. 32-77

III lentelė

Gyventojų struktūra 1956 metais

Atvyko Čia gimė 

atvykusių
jų vaikų

Išviso 
yra atvy
kusiųjų

Gyvena 
autoch
tonų

Iš viso gyvena
Iš viso %%

Nida 416 59 475 108 583 41
Preila 127 27 154 36 190 13
Pervalka 46 7 53 45 98 7
Juod
krantė 447 64 511 50 541 39

Iš viso 1036 157 1193 219 1412 100

Kuršių nerijoje 1956 m. liepos mėn. gyvena 1412 gyven
tojų, iš jų 84% atvykę čia po karo. Kaip matome, senbuvių 
(autochtonų) gyvena tik 16%. Jeigu tais metais gyvenančius 
autochtonus sutikslinsime su R.Pyčo knygoje “Fischerle
ben...”55 pateiktais ikikariniais nerijos gyventojų sąrašais, tai 
rasime, kad Nidoje iš buvusių 156 šeimų tebegyvena 22, 
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Juodkrantėje iš 55 - 8 (išsisklaidė po kitas gyvenvietes), iš 47 
Preiloje gyvenusių šeimų teliko 12. Pervalkos gyventojų 
sąrašas minimoje knygoje nepilnas, todėl nelyginama.

Iš kur atvykstama gyventi į Kuršių neriją? Tikslinga skirti 
dvi atvykusiųjų grupes: atvykę iš tuometinės SSRS ir iš 
Lietuvos.

Pirmąją grupę sudaro 18% atvykusiųjų iš įvairiausių SSRS 
vietų. Tai vidurio Rusijos (54%), Baltarusijos (18%), Ukrai
nos (9%), Vidurinės Azijos (4%). 10% pirmosios grupės 
asmenų atvyko iš Tolimųjų Rytų, Sibiro, Kamčiatkos, Sacha
lino, Moldavijos, Komi ASSR, buv. Suvalkų krašto. Pagal 
miestus daugiausia atvykusiųjų yra iš Astrachanės ir Novgo
rodo (ypač Juodkrantėje). Nemažai atvyko iš Velikije Lūki, 
Gardino, Smolensko, Vitebsko. Atvykėliai iš Rusijos buvo 
pirmieji pokario metų (1945-1948) nauji nerijos gyventojai.

Dauguma jų dirbo žvejais, kiti užėmė visas vadovų vietas. 
Čia nebuvo paisoma išsilavinimo ir profesijos, lėmė kiti 

kriterijai. Demobilizuoti kariai ir karininkai vadovavo žuvies 
apdirbimo įmonei ir jos cechams, baigęs tik 7 klases dirbo 
elektros stoties viršininku, pirmieji partorgai taip pat buvo iš 
SSRS. Žymiai vėliau -1954 metais - atvyksta pirmieji specia

listai su atitinkamu išsilavinimu iš Leningrado ir Krymo dirbti 
hidrometeorologijos stotyje. Tik baigusios vidurinę mokyklą 
merginos dirbo mokytojomis, o kadangi nemoka lietuvių 
kalbos, tai ir pirmosios pokarinės mokyklos Nidoje, Juodk
rantėje ir Preiloje, kaip jau minėta, rusiškos.

Kol kas nėra visai aišku, kaip į Kuršių neriją pateko žvejai 
iš Astrachanės. Jie buvo verbuojami vykti j Klaipėdą ir į 
Karaliaučiaus sritį. Pastarojoje 1946-1947 metai buvo itin 
sunkūs, ten likę žmonės badavo. Matyt, dalis j lietuviškąją 
nerijos dalį atvyko iš Klaipėdos, dalis iš pietinės nerijos dalies. 
Dokumentinių įrodymų, kad Astrachanės žvejai buvo orga
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nizuotai telkiami į Kuršių neriją Lietuvos pusėje, kol kas 
surasti nepavyko.

Dėl duomenų stokos šiandiena sunku nustatyti motyvus, 
kodėl vykstama gyventi į tolimą, nepažįstamą kraštą. Matyt, 
po karo buvo stengiamasi susitvarkyti savo gyvenimą naujai. 
Iš SSRS atvyko daug našlių ir vienišų motinų su visai mažais 
vaikais. Tragiškas kai kurių šeimų likimas ryškėja net pro 
sausus, indiferentiškus įrašus šeimos kortelėse.

Dalis atvykėlių iš SSRS čia neapsiprato, grįžo atgal, dalį 
priglaudė Nidos ir Juodkrantės kapinaitės. Jau užaugo jų 
vaikai ir anūkai, šiandieną visi lanko lietuvišką mokyklą, 
auga lietuviškoje terpėje, yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
laiko Kuršių neriją sava. Beje, keletas taip ir neišmoko 
lietuvių kalbos, tačiau tolerantiški kaimynai bendrauja su jais 
jųjų kalba.

Antroji grupė - 82% naujai atvykusių Kuršių nerijos gyven
tojų yra atkeliavę iš 37 Lietuvos miestų ir rajonų. Daugiausia 
šios grupės atstovų - 22% kilę iš Jurbarko rajono (Skirsnemu
nė, Smalininkai, Veliuona, Viešvilė). Dauguma jų įsikūrė 
Nidoje ir Juodkrantėje. 15% atvyko iš Veisiejų miesto ir 
rajono, apsigyveno Juodkrantėje ir Pervalkoje. 13% yra 
atvykę iš Klaipėdos miesto ir rajono, 12% - iš Šakių miesto bei 
rajono. Beveik po 4% atvyko iš Varėnos ir iš Telšių rajonų. Iš 
kitų 12 Lietuvos rajonų į Kuršių neriją atvyko nuo 10 iki 20 
asmenų (sudaro 19% atvykusiųjų), o iš 19 rajonų - pavieniai 
asmenys ar šeimos iki 10 asmenų (sudaro 11% atvykusiųjų iš 
Lietuvos). Taigi naujieji Kuršių nerijos gyventojai praktiškai 
yra visų Lietuvos etnografinių sričių atstovai.

Avykusieji iš tuometinės SSRS atsivežė ne tik savo kalbą 
ir tikėjimą (arba netikėjimą), bet ir papročius, estetinius 
principus, bendravimo būdą, požiūrį į darbą, tam tikrą 
leksiką, kas sunkiai suprantama Kuršių nerijos senbuviams, 
garsėjusiems santūriu, sveiku gyvenimo būdu, atsidavimu 
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darbui. Tarme, papročiais, tikyba skiriasi ir atvykusieji iš 
Didžiosios Lietuvos. Pradeda atsirasti nesutarimų tarp naujai 
atvykusių žvejų ir vietinių arba dar anksčiau atvykusių, 
nuolat kyla konfliktų. Apie persikėlėlių ir senbuvių santykius 
rimtai ir atvirai buvo kalbama 1952 m. rugpjūčio 17 d. 
“Baltijos aušros” visuotiniame susirinkime. Štai ką tvirtina 
naujai atvykęs A. Žiurlys: “...atvykę buvo nenuoširdžiai pri

imami, nebuvo duodamas darbas, o vietoj to buvo aprūpina
mi vietiniai. Jie buvo aprūpinti ir šienu, o persikėlėliai šieno 
iki šiam negavo... Vietiniai nenorėjo padėti įsisavinti darbo... 
dėl šieno vietiniai juokėsi iš persikėlusių, kad jie neturį kuom 
karves šerti” (dokumento kalba netaisyta)* 56.

* Lyginti, koki išsilavinimą galėjo suteikti keturios klasės carinėje mokykloje, 
keturios klasės lietuviško kaimo pradinėje ir astuonios klasės vadinamoje 
“Volksschule ” nėra šio straipsnio tikslas.

56 KM A, F. 264, ap. 1, b. 2, 1. 32.
57 Ten pat, 1. 33.

Naujai persikėlęs J. Petrauskas taip pat nurodo, kad 
persikėlėlius priėmė gana nenuoširdžiai, “nieko neaprūpina, 
nesuteikė darbo, nežiūrint į tai, kad čia perkelti žmonės yra 
patikimi valstybei... (išsk. cituojant - A.A.). Juodkrantėje vie
tiniai užima žemės sklypus, neduodami sklypų persikėlu- 
siems. Dėl darbo neaprūpinimo šiandie nekurie persikėlusieji 
neturi pavalgyti... pirmininkas Tuz į atvykėlius pareiškia: 
“kokio tu galo čia atvažiavai?”... čia susidarė dvi klasės...”57

Labiausiai krentantis j akis atvykusiųjų bruožas - jų išsila
vinimas. Verta jį išsamiau analizuoti, nes tais metais buvo 
paklotas pamatas dabartiniam nerijos gyventojų mentalite
tui ir vertybinėms orientacijoms formuotis.

Nustatydami gyventojų išsilavinimą, remiamės formaliu 
kriterijumi - įrašu šeimos kortelėje, nurodančiu, kas kiek yra 
baigęs klasių*.  Pagal šį kriterijų išryškėja, kad autochtonų 
išsilavinimas (procentais) yra du-tris kartus aukštesnis už 
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atvykusiųjų. Ketvirtoji dalis atvykusiųjų yra arba mažaraščiai 
(moka tik skaityti, moka tik pasirašyti, menkai skaito), arba 
visai beraščiai, nelankę jokios mokyklos, kai kurie savamoks
liai arba mokęsi vienerius-dvejus metus. Iš atvykusiųjų į Nidą 
ir Juodrantę tokių mažaraščių daugiau moterų, iš gyvenančių 
Preiloje ir Pervalkoje - vyrų. Didžioji dauguma atvykusiųjų 
(47%) yra baigę 4-5 klases. Kas penktas baigė 6-7-8 klases. 
Vidurinį, spec, vidurinį išsilavinimą turi tik 7% naujųjų 
gyventojų, o aukštąjį - vienetai.

Tuo tarpu autochtonų mažaraščių beveik nėra, 60% tikrų
jų nidiškių ir juodkrantiškių, 83% preiliškių ir 88 pervalkiškių 
baigę 8 klases. Aukštąjį išsilavinimą teturi viena, o spec, 
vidurinį ir vidurinį - 4 senbuviai. Čia, be abejo, lėmė Lietuvos 
ir Vokietijos švietimo sistemų skirtumai ir susiklosčiusios 
tradicijos, kokį privalomą išsilavinimą piliečiams reikėjo 
suteikti.

Atvykus tokiam dideliam skaičiui naujų žmonių, iš esmės 
pasikaitė Kuršių nerijos gyventojų tautinė sudėtis (žr. IV 
lentelę).

IV lentelė

Visų gyventojų pasiskirstymas pagal tautybę

Lietu
viai

Rusai Vokie
čiai

Balta
rusiai, 
ukrai
niečiai

Kitų 
tauty
bių

Dvikal
biai, 
trikal
biai

Nida 309 136 18 26 10 84
Preila 118 28 10 8 - 26
Pervalka 54 2 23 - - 19
Juodkrantė 354 128 15 27 2 15

Iš viso 835 294 66 61 12 144
59% 21% 5% 4% 1% 10%
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Pirmaisiais pokario metais gyventi j neriją atvykdavo 
daugiausia rusų, o po 1951 m. atvykstantieji buvo vien 
lietuviai. 1956 m. jie sudarė 59% visų gyventojų, rusai - 21%, 
baltarusiai ir ukrainiečiai - 4%, kitų tautybių (žydų, totorių, 
latvių) buvo 1%. Vokiečių tais metais nerijos lietuviškoje 
dalyje gyveno 5%. Minimais atvejais šeimos kortelėse nuro
dyta tautybė sutampa su nuoroda “gimtoji kalba”.

Tačiau dešimties procentų gyventojų, be išimties autoch
tonų, įrašai apie tautybę ir gimtąją kalbą nesutampa. Dažnai 
nurodyta ir suvokiama tautybė nesutampa su įrašu pase apie 
tautybę. Šitokių heterogeninių atsakymų yra 144. Variantų 

esama visokių:
1. tautybė “vokiečių” - gimtoji kalba “lietuvių” -15, gimtoji 

kalba “kuršininkų (lietuvių)” - 31;
2. tautybė “lietuvių” - gimtoji kalba ‘Vokiečių” - 2, gimtoji 

kalba “vokiečių-kuršininkų” ir “kuršininkų-vokiečių” - 46 
atsakymai.

3. tautybė “kuršininkai” - gimtoji kalba “lietuvių ir kurši
ninkų” - 20;

4. trys autochtonai savo tautybę suvokia kaip “prūsų 
lietuvis” su gimtąja “kuršininkų” kalba.

Čia stebime vieną tendenciją: kuo vyresnio amžiaus auto

chtonai, tuo didesnė invariantiškų atsakymų sklaida. Visi 
autochtonai iš esmės yra trikalbiai, nors įvairuoja kalba, 
vartojama buityje ir šeimoje. Štai B. Engelynienė (g. 1897, 
Preiloje), nurodydama “vokiečių” tautybę, priduria: “tėvai 
buvo lietuvininkai, ligi 6 metų šeimoje kalbėjo tik lietuviš
kai”. M. Radmacherio šeima (Nida) (tautybė “lietuviai”, 
gimtoji kalba “kuršininkų”) laiko save “Klaipėdos lietuvinin
kais”. Kuršininkiškai namuose kalba Jakaičių, Rakių (Preila), 
Peleikių (Nida ir Pervalka), Vizelių, Engelynų, Pinkių (Nida) 
šeimos. Vokiškai namuose kalbama Rudžio, Sakučių (Prei- 
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la), Juodjurgio (Pervalka), Beidtų, Radmacherių (Nida) ir 
kitose šeimose.

Į buitį pradeda skverbtis ir rusų kalba. Jaunimas jau 
neblogai susikalba rusiškai. Anos Bliušis (Juodkrantė) vaikai 
(tautybė “lietuviai”) tarpusavy kalbasi rusiškai, nes Juodk
rantėje tėra tik rusiška pradinė mokykla, o su motina kalbasi 
maišytai - vokiškai ir rusiškai.

Tautybės suvokimo ir kalbų vartojimo problema Kuršių 
nerijoje yra sudėtinga ir reikalinga kitokios, specialios anali
zės. Demografiniu požiūriu svarbu ir gyventojų pasiskirsty
mas pagal amžių ir lytį (žr. V lentelę).

V lentelė

Visų gyventojų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį

Lytis Iki 16m. 16-40m. 40-56m. Per 56 Išviso

Nida Vyrai 107 109 50 24 290
Moterys 93 131 39 30 292

Preila Vyrai 39 42 11 5 97
Moterys 27 42 13 11 93

Pervalka Vyrai 17 19 6 8 50
Moterys 11 23 8 6 48

Juodkrantė Vyrai 101 106 34 18 259
Moterys 98 126 43 15 282

Iš viso Vyrai 264 276 101 55 701
Moterys 229 322 103 62 711

Summa summarum 493 598 204 117 1412

Šiuo aspektu išskirtinos šios amžiaus grupės: vaikų ir 
jaunimo iki 16 metų, 16-40 metų amžiaus grupė - profesijos 
įgijimo, įsitvirtinimo, šeimos sukūrimo metai, 40-56 metų 

395



grupė - brandaus darbo metai ir grupė per 56 metus, kurią 
sudaro gimusieji XIX amžiuje. Visose amžiaus grupėse pasis
kirstymas pagal lytį maždaug tolygus: pirmoje šiek tiek 
daugiau berniukų (38% prieš 32%), antrojoje - merginų ir 
moterų (45% prieš 39%). Priežastys aiškios: būtent šios 
amžiaus grupės vyrai dayvavo kare. Likusiose amžiaus gru
pėse vyrų ir moterų dalis vienoda. 8% visų gyventojų sudaro 
seni ir nusenę žmonės. Jų daugiau autochtonų negu naujai 
atvykusių, nors yra ir pastarųjų. Taigi galime teigti, kad 
Neringa 1956 m. buvo jauna ir darbinga - 77% jos gyventojų 
jauni ir darbingi.

Autochtonai pagal amžių yra tarsi pasidaliję į tris apylyges 
dalis: maždaug po trečdalį vaikų ir jaunimo, darbingo am
žiaus žmonių ir tiek pat senų.

Šitokia padėtis lėmė kitą demografinį procesą - gimstamu

mą. Jo dinamikos analizė rodo štai ką (skaičiuojami Kuršių 
nerijoje 1945-1956 m. gimusieji vaikai, autochtonų šeimose 
gimusieji nurodomi skliausteliuose): 1945 ir 1946 m. gimu
sių vaikų neužfiksuota; 1947 - 9(4), 1948 - 8(2), 1949-7(3), 
1950 -13(5), 1951 -15(7), 1952 - 23(4), 1953 - 26(3), 1954 
- 34(4), 1955 - 34(4), 1956 - 19(2); iš viso per tuos metus 
gimė 195(38) vaikai. Gyvenvietėmis: Nidoje - 78(19), Prei
loje - 33(6), Pervalkoje - 14(7), Juodkrantėje - 70(6). Gimi
mų pakilimas Nidoje yra 1954 metai -14(1), Preiloje -1955 
- 9(2), Pervalkoje kasmet gimdavo 1-2 vaikai, Juodkrantėje 
ketverius metus pradedant 1952 m. gimė po 13 vaikų. Ryški 
viena tendencija - autochtonų šeimose vaikų gimė penkis 
kartus mažiau negu atvykėlių. Tik šešiose autochtonų nidie- 
čių šeimose per tą laikotarpį gimė daugiau negu vienas 
vaikas, kitose gyvenvietėse tokių autochtonų šeimų po dvi.

Gyvenimas įsibėgėja. 1957 m. vasario 15 d. Klaipėdos 
mieto DŽDT vykdomasis komitetas sprendimu Nr. 83 patvir

tina žvejų kolūkio “Neringa” įstatus. Taip nustoja gyvuoti 
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“Baltijos aušros” žvejų artelė, vienijusi trijų nerijos gyvenvie
čių žvejus, ir pradeda gyvenimą jau nebe artelė, o “Neringos” 
kolūkis, apimantis Preilos ir Pervalkos žvejus.

1957 m. liepos mėnesį Ventės rage (Rozos Liuksemburg 
žvejų kolūkyje) įvyksta pirmasis žvejų kolūkių festivalis, 
antrasis po metų organizuojamas jau Nidoje. Taip gimsta 
viena gražiausių ir įspūdingiausių nerijos gyventojų švenčių 
- Žvejo diena, gyvuojanti ir mūsų dienomis.

1958 m. prasideda dar vienas reikšmingas, labai skaudus 
nerijos gyvenimui procesas - masiškas autochtonų išvykimas. 
1958 m. birželio 8 d. SSRS pasirašo sutartį su VFR išleisti 
visus asmenis, 1941 m. birželio 21 d. turėjusius Vokietijos 
pilietybę. Išvykimo galimybė sukelia audrą tarp Kuršių neri
jos senbuvių. Absoliuti dauguma pradeda ruoštis išvykti. 
Šiandiena nelengva įvardyti priežastis, dėl kurių paliekama 
tėvynė. Visų pirma jau nuo karo metų nemaža dalis nerijos 
gyventojų buvo likę Vokietijoje, negrįžo atgal. Viena iš prie
žasčių, paskatinusių autochtonus taip masiškai vykti iš gim
tosios žemės, galėjo būti ir psichologinis diskomfortas, atsi
radęs atvykus naujiems, kitokių papročių ir principų žmo
nėms. Gal buvo sunku prisiderinti prie naujų, pasikeitusių 
visuomeninio gyvenimo sąlygų. Nemažai įtakos, be abejo, 
turėjo įgimta vokiškumo samprata. Taigi priežastys sudėtin
gos. Tad per 1958-1959 metus išvyko beveik visi, su labai 
retomis išimtimis, Kuršių nerijos senbuviai. Taip buvo nukirstos 
daugelio giminių, gyvenusių šioje sutramdyto smėlio žemėje 
keletą šimtų metų, šaknys. Liko tik jų protėvių ir tėvų kapai.

Pradėjus masiškai išvykti seniesiems žvejams, staiga prit
rūksta darbo rankų. Žvejų kolūkiai priversti patys ieškoti 
žvejų. Todėl 1958 m. balandžio 17 d. “Neringos” valdybos 
pirmininkas B. Vilimas prašo Klaipėdos miesto vykdomojo 
komiteto sutikimo užverbuoti dešimt šeimų, kurios turi 10 
darbingų asmenų: 2 stalius, 1 kalvį, 1 krosnininką, 1 dizelistą
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ir 5 žvejus58. Privilioti į neriją darosi sunku, nes čia pat auga 
uostamiestis, jo žvejybinis laivynas vagoja viso pasaulio vande
nis. Ieškoti ir verbuoti naujų darbininkų vyksta patys žvejų 
kolūkių pirmininkai ir jų siųsti žmonės. Tai bus antras gausus 
naujų gyventojų atvykimas, jau kitas nerijos gyvenviečių istori
jos tarpsnis. 1961 m. senosios žvejų gyvenvietės bus sujungtos 
į respublikinio pavaldumo miestą - Neringą. Plėsis kurortinės, 
poilsio ir turizmo funkcijos, jos savaip veiks socialinį ir ūkinį 
miesto gyvenimą, pradės dominuoti kitokios vertybės. 1993 m. 
Neringoje gyvena septyni autochtonai ir penki jų vaikai. Iš 
gyvenusių 1956 m. belikęs trečdalis. Tik trečioji dalis to trečdalio 
augina šioje žemėje trečiąją kartą - naujuosius autochtonus. Per 
praėjusius beveik keturis dešimtmečius gyventojų kaita buvo 
labai didelė. Kaip apibendrino viena senbuvė: “Naujoji Neringa 
nemyli savo vaikų”. Bet tai jau kita istorija.

!в КМА, F. 261, ap. 1 bylos.

Marįja 
Purvinienė, 
Martynas 
Purvinas KLAIPĖDOS KRAŠTO

URBANISTINĖS VERTYBĖS

Mažosios Lietuvos savitumą lėmė ir jos gyvenviečių pobū
dis: miestų ir miestelių išvaizda, suplanavinmas, jų elementų 
visuma - terpė, išsidėstymas krašte - visa, kas priskiriama 
urbanistikos sferai. Šiaip jau urbanistiniai objektai naujai
siais amžiais visur (o ypač šiame - Šiaurės Vakarų Europos 
civilizaciją greičiau perėmusiame krašte) labiau (negu, pa
vyzdžiui, pavieniai pastatai) formavosi pagal valdžios nusta
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tytą tvarką, daugiau atspindėdami kokios nors šalies oficia
liąją valdinę kultūrą, o ne atskirų žmonių ar etninių grupių 
saviveiklinę kūrybą. Matyt, toks prieštaravimas buvo žymes
nis Mažojoje Lietuvoje, kur jau XIII a. susidūrė ilgaamžė 
vietinė baltiškoji kaimo kultūra bei atvežtinė miesto (užka
riautojų ne palengva diegta, o besąlygiškai primesta statant 
vakarietiškus miestus - forpostus okupuotame krašte). Kita 
vertus, po žūtbūtinių kovų epochos būta keletas amžių 
stabilaus gyvavimo, tam tikros skirtingų kultūrų bei etninių 
grupių simbiozės. Tada atsiradusiose gyvenvietėse atsispin
dėjo ir krašte vyravusių lietuvininkų papročiai bei gyvensena. 
Galop Mažosios Lietuvos miestų bei miestelių ypatybių nagri
nėjimas mums svarbus aiškinantis to krašto žmonių gyveni
mo sąlygas, jų aplinkos ypatybes, savaip nulėmusias lietuvi
ninkų kultūros savitumą.

M. Klusis ir P. Arelis pažymėjo, jog tik Mažojoje Lietuvoje 
“lietuviui per amžius buvo sava vakarietiška urbanistinė 
kultūra”, priešinga Didžiosios Lietuvos valstietiškumui (beje, 
šis vyravęs ne iš gero gyvenimo - “netekusi valstybingumo, 
lietuvių tauta neteko galimybės vystyti savo urbanistinės 
kultūros”; valstietiškos tradicijos ten liko vienintele priemo
ne tautiškumui palaikyti)1.

’ Klusis M., Arelis P. K.Donelaitis ir urbanistinė kultūra //Darbai apie 
Kristijoną Donelaitį. V., 1993. P. 99-100.

Todėl tyrinėjant Mažąją Lietuvą, būtina atsisakyti didlie
tuviškų šablonų, pastangų tenykščius reiškinius tempti ant 
kitam kraštui būdingo kurpalio. Mažosios Lietuvos urbanis
tinė kultūra turės tapti atidžių ir nestandartinių tyrimų 
objektu. Tik nagrinėdami tenykščius miestus bei miestelius, 
jų gyventojų elgseną bei papročius, galėsime užčiuopti esmi
nius to krašto bruožus, nesiribodami vien fiksavimu to paties, 
kas žinoma Didžiojoje Lietuvoje.
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Deja, pastaraisiais dešimtmečiais Mažosios Lietuvos gy
venvietės urbanistiniu požiūriu nebuvo rimčiau nagrinėtos. 
Dėl žinomų politinių priežasčių nevalia buvo liesti Karaliau
čiaus srities gyvenviečių, kaip dauguma urbanistikos sferos 
reiškinių sovietmečiu paverstų slaptais objektais. Tuometi
nės ideologinės nuostatos, atskirų pareigūnų bei tyrinėtojų 
priešiškas požiūris j “vokiškųjų fašistų palikimą” neskatino 
nei Klaipėdos krašto gyvenviečių tyrimų.

Anuometinę Mažosios Lietuvos palikimo diskriminacijos 
politiką akivaizdžiai atskleidžia 1969 m. patvirtintas LSSR 
vietinės reikšmės urbanistikos paminklų sąrašas, kuris apė
mė 62 miestus bei miestelius. Į jį tebuvo įtraukta Nida bei 
Vilkyškiai. Sąrašo autoriai bei atitinkamos organizacijos ne
norėjo pastebėti Šilutės ir Rusnės, Juodkrantės ir Priekulės, 
Katyčių ir Smalininkų, Kintų ir Viešvilės - unikalių, Didžiojoje 
Lietuvoje analogų neturėjusių gyvenviečių.

Negavusios bent jau formalaus (sovietmečiu menkai veiks
mingo) statuso, Klaipėdos krašto gyvenvietės ypač nukentė
jo. Nukentėję miestai ir miesteliai, jų urbanistinio-architektū- 
rinio paveldo liekanos turėtų būti itin atidžiai ir neatidėlioti- 
niai tiriami. Daugiau dėmesio iki šiol teko tik Klaipėdos 
senamiesčiui, sovietmečiu proteguotam kaip socializmo lai
mėjimo vitrinai - demonstruotinai atvykstantiems svečiams ir 
jūreiviams. Tačiau ir ten tebuvo puoselėjama nedidelė seno
vinio miesto dalis, beatodairiškai ir dažnai nevykusiai pert
varkant gretimas - istoriniu, urbanistiniu ir kitais požiūriais 
vertingas teritorijas. Tik pastaraisiais metais Klaipėdos sena
miesčio saugomas plotas buvo keleriopai praplėstas.

Liūdnai susiklostė ir Kuršių nerijos gyvenviečių likimas. 
Pirmaisiais pokario dešimtmečiais jos buvo barbariškai 
naikinamos. Kuršių nerijai tapus poilsiaviete, prabilta apie 
senųjų gyvenviečių tausojimą, liaudies tradicijų puoselėjimą. 
Tačiau realus gyvenimas sovietmečiu buvo kitoks.
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Šiame rašinyje neįmanoma detaliau apibūdinti visų opių
jų krašto problemų. Todėl apsiribosime vien žemynine Klai
pėdos krašto dalimi - iki šiol mažiausiai tyrinėta bei globota. 
Beveik neliesime išsamiau nagrinėto Klaipėdos miesto ir 
Kuršių nerijos gyvenviečių, kurioms buvo skirta kur kas 
daugiau publikacijų negu likusiai krašto daliai.

Gausioms krašto gyvenvietėms sovietmečiu visai nebuvo 
skirta profesionalių urbanistinių studijų - bent jau tokių, kaip 
likusios Lietuvos dalies daugumos miestelių bei miestų api
būdinimai. Tad ir pagal publikacijas Klaipėdos kraštas liko 
“balta dėme”, akivaizdžiai ignoruota teritorija, kurios savita
sis urbanistinis paveldas buvo pasmerktas užmarščiai ir 
sunaikinimui.

Atskiroje didelėje studijoje tegalima būtų apibūdinti žalą, 
kurią Klaipėdos krašto gyvenvietėms padarė sovietmečio 
projektuotojai. Peržvelgus nemaža to meto planavimo pro
jektų, tekdavo pripažinti, jog beveik visur stengtasi kuo 
labiau suardyti senąsias gyvenvietes, pakeisti jų tradicinį 
pavidalą bei vidinę sąrangą. Taip elgtasi vadovaujantis bend- 
rasąjunginiais normatyvais. Veikė ir sovietmečiu suvešėjęs 
nemokšiškumas bei neprofesionalumas, skatinta panieka 
praeičiai bei tautinėms vertybėms. Būdingas pavyzdys - 
busimuosius projektuotojus mokiusių bei auklėjusių Vilniaus 
inžinerinio statybos instituto Architektūros fakulteto dėsty
tojų suprojektuotas linksmybių centras visai greta senovinių 
Pervalkos kapinaičių (beje, nugriautas 1992 m. protestuo
jant visuomenei).

Dėl prieinamų šaltinių stygiaus, šiuolaikinių istorinių, eko
nominių ir panašių tyrimų stokos Klaipėdos krašto gyvenvietes 
urbanistiniu požiūriu tegalime apibūdinti bendrais bruožais. 
Šiame rašinyje paminėsime platesniam skaitytojui įdomesnius 
momentus, rečiau aptarinėtas aplinkybes, nevengdami ir disku
tuotinų, ateityje išsamiau nagrinėtinų teiginių.
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Pradžioje aptarsime krašto gyvenviečių tinklo ypatybes, jo 
raidą nulėmusias priežastis. Po to apžvelgsime kai kurias 
būdingesnes iki šiol mažai tyrinėtas Klaipėdos krašto gyven
vietes.

KRAŠTO GYVENVIEČIŲ IŠSIDĖSTYMAS IR RAIDA

Klaipėdos krašto gyvenviečių pobūdį bei jų išsidėstymą 
gerokai lėmė geopolitiniai veiksniai.

Tas neplatus teritorijos ruožas palei Nemuno dešinįjį 
krantą ir Kuršių marias istoriškai klostėsi kaip Ordino (vėliau 
Prūsijos) valstybei naudingas placdarmas bei tam tikra bufe
rinė zona tarp gyvybiškai svarbių centrų ir atvirai (ar poten
cialiai) priešiškos Žemaitijos.

Kita vertus, Nemunas praeityje anaiptol nebuvo vien 
gynybiniu ruožu, kliūtimi priešininko sausumos kariuome
nei. Ramesniais laikais upė buvo reikšmingiausiu prekybos 
keliu, jungusiu ne tik atskiras gyvenvietes, bet ir valstybes. 
Kelis šimtmečius - praktiškai iki XX a. (kai išplėtotas geležin
kelis, tobulesni plentai nurungė senuosius vandens kelius) - 
būtent Nemunu plukdyta daugumas iš Didžiosios Lietuvos į 
Vakarų Europą išvežamų prekių. Tas krovinių srautas buvęs 
labai ženklus. Antai vien 1676 m. Labguvą pasiekė tiek 
Lietuvos pirklių laivų: Vilniaus - 91, Kauno - 50, Kėdainių - 24, 
Švenčionių - 23, Vilkijos - 7, Seredžiaus - 2, Veliuonos - 6, 
Zapyškio - 2, dar iš kitų vietų po kelis laivus2.

2 Makarevičius A. Nemuno laivininkystės istorijos bruožai //Kraštotyra. K, 
1985. Kn. 19. P.67.

Matyt, tie sumetimai kažkada nulėmė ir Klaipėdos krašto 
konfigūraciją. Užėmus abu upės krantus, buvo galima kont
roliuoti visą laivybą Nemuno žemupiu bei svarbiausią preky
binę trasą. Yra žinoma, kad senovinė pilis stovėjusi Rusnėje 
- strategiškai svarbioje vietovėje. Ilgasis žemės ruožas nuo 
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Smalininkų ligi Kretingalės ir Nemirsetos dengė vandens 
kelią upe ir Kuršių mariomis iki pat Klaipėdos. Tuo vandens 
keliu sėkmingai naudotasi ir Ordino užkariavimų laikais.

Senovėje, kuriant gyvenvietes, tekdavo taikytis prie savo
tiškų šio krašto gamtos sąlygų. Nuolatiniai ir dideli 
potvyniai Nemuno žemupyje, pakrantes griaunantys ledone
šiai, gausios pelkės bei drėgnos pievos versdavo kurtis paki
lesnėse vietose. Tuo tarpu žemiau Rambyno kalvų masyvo 
dešinysis upės krantas buvo visai žemas, nedidelės pakilu
mos nutolusios nuo Nemuno krantų. Tose užliejamose lanko
se, išraižytose senvagių bei pelkių, nebuvo paranku kurti 
didesnes gyvenvietės. Turbūt ir dėl tos priežasties dešinysis 
upės krantas liko gana tuščias - be reikšmingesnių pakrantės 
miestelių bei miestų. Jie buvo statomi jau toliau nuo Nemu
no, pavyzdžiui, Šilutė ir Pagėgiai. Beje, skirtingų gamtinių 
vietovių (užliejamų pievų ir atokesnių aukštumų) ribą gan 
vaizdžiai pažymi prie gamtos kaprizų taikytos geležinkelio 
bei plento Šilutė-Pagėgiai trasos - vėlgi gerokai nutolusios 
nuo upės. Žinomą Tilžės klestėjimą kiek lėmė ir patogi 
gamtinė situacija - aukštesnis kairysis krantas su intaku- 
užutekiu.

Todėl visame dešiniajame krante tegalime paminėti šias 
stambesnes gyvenvietes: Smalininkus - pasienio punktą, 
Panemunę - praktiškai Tilžės priemiestį, bei Rusnę - Nemuno 
deltos kontrolės mazgą. Kitur kūrėsi tik didesni ar mažesni 
kaimai.

Savotiška vandenų įtaka turėjo sprendžiamos reikšmės ir 
kitų stambesnių gyvenviečių likimui. Šilutė kūrėsi prie lai- 
vuojamos Šyšos, Priekulė - Minijos upės ir senojo sausumos 
kelio sankirtoje. Beje, pastarosios gyvenvietės augimą skati
no ir tenykštė aukštuma - neužliejama dažnų didžiųjų Mini
jos potvynių. Todėl Priekulė prisiglaudė būtent ant kalvų - 
statybai tinkamoje vietoje.
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Kuršių marių vandenys sunaikino senąją Ventės pilį bei 
ten buvusią gyvenvietę - anuomet strategiškai svarbų punktą. 
Ramesniais amžiais, daugiau nesipriešinant stichijai, admi
nistracinis bei religinis centras iš Ventės buvo perkeltas į 
saugesnėje vietoje įsikūrusius Kintus.

Prie patogesnio užutekio kūrėsi Dreverna, upelių žiotyse 
- Karklė (Karklininkai).

Klaipėda vėlgi kūrėsi dviem atžvilgiais patogioje vietoje - 
Kuršmarių susiliejime su Baltijos jūra bei Danės upės žiotyse 
- gerame gynybos bei strategiškai svarbiame vandenų kont
rolės punkte.

Tad Nemuno žemupio bei pamario gyvenviečių vieta bei 
jų likimas gerokai priklausė nuo vandens.

Gyvenviečių išsidėstymui svarbūs buvo ir ūkiniai- 
ekonominiai veiksniai.

Stambesnis miestas Nemuno dešiniajame krante nebūtų 
turėjęs ir pakankamos vietinės ekonominės bazės. Siaura 
Klaipėdos krašto juosta negalėjo išugdyti reikšmingesnio 
ūkinio centro. Tuo aspektu Tilžės padėtis buvo kur kas 
palankesnė - užnugaryje turėjo daugsyk didesnius plotus, 
gausius kaimus bei miestelius. Būdinga, kad valstybės sienos 
gan glaudžiai apjuosta Klaipėda keletą amžių smarkiau ne
siplėtė.

Mažosios Lietuvos gyvenviečių tinklo susiklostymą ir rai
dą kiek lėmė istorinis Tilžės pirmumas. Ten įsikūręs stambus 
(ypač anais laikais) miestas sėkmingai atliko netituluotos 
krašto sostinės vaidmenį, augdamas kaip prekybos ir aptar
navimo centras, traukęs lankytojus iš atskirų vietovių. Tą 
atspindėjo netgi beletristika (pavyzdžiui, H. Zudermano 
“Kelionė į Tilžę”). Patogioje vietoje įsikūręs didmiestis net ir 
saugesniais amžiais nebeskatino stambesnes gyvenvietes augti 
dešiniajame Nemuno krante, siūlydamas daugmaž pilną 
andai reikalingų paslaugų asortimentą. Jau XVIII a. viduryje
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Tilžėje buvo 5895 gyventojai, 1816 m. - 10 548, XIX a. 
pabaigoje - per 30 000 gyventojų. Klaipėdoje anuomet gyve
no: 1722 m. - 3400 žmonių (mieste ir pilyje), 1849 m. - per 
10 000, 1910 m. - 21 0003.

3 Kviklys B. Mūsų Lietuva. V., 1992. T. 4. 816p.; Mažoji lietuviškoji tarybinė 
enciklopedija. K, 1966-1977. T. 1-3.

Kalbant apie Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto ūkinį 
gyvenimą, savaip veikusį ir tenykščių gyvenviečių raidą, 
turime prisiminti dvejopą Nemuno, jo didžiųjų atšakų bei 
intakų vaidmenį. Tai buvo pagrindinės ūkinės trasos (ypač 
stambiesiems ir atokesniems kraštams skirtiems kroviniams, 
tranzitui iš Didžiosios Lietuvos), kasdienio susisiekimo valti
mis galimybė. Antra vertus - kliūtys anuometiniuose sausu
mos keliuose ypač apsunkindavusios susisiekimą užsitęsusių 
potvynių, netvirto ledo ir pan. mėnesiais. Todėl ilgą laiką 
klostėsi lyg dviguba kelių sistema: vandens trasų 
“nugarkauliai” su atsišakojančiais bei lygiagrečiais sausu
mos traktais.

Visi tie dalykai veikė ir Klaipėdos krašto gyvenviečių 
išsidėstymą, jų raidos ypatybes. Skirtingai negu sausumos 
keliais besinaudojusioje Didžiojoje Lietuvoje, čia vandens 
trasos buvo kur kas reikšmingesnės. Pačiame Klaipėdos 
krašte buvo tiesinti Nemuno ir Šyšos žemupiai, nutiestas 

Vilhelmo kanalas tarp Minijos ir Klaipėdos, pataisant ir 
Minijos vagą. Žinomi didieji Danės tėkmės pertvarkymai 

Klaipėdoje. Vandens keliams tobulinti šiame krašte buvo 
skiriama itin daug jėgų.

Vandens kelių reikšmė sovietmečiu, sugriovus krašto inf
rastruktūrą, buvo primiršta. Buvusio susisiekimo vandeniu 
užmojį bei efektyvumą galima parodyti tokiais pavyzdžiais. 
Dar XX a. Šilutės apylinkų pelkininkai kraudavo savo bulvių 

derlių tiesiog į gretimais kanalais priplukdytas baržas. Tos 
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neperkraunant buvo plukdomos vandens keliais į Karaliau
čių, dalis gal dar toliau į vakarus (sakoma - j patį Berlyną). 
Senieji Nemuno deltos gyventojai, įsikūrę gausių atšakų 
pakrantėse, valtimis keliaudavo ir darbų dirbti, ir j miestelių 
bei miestų prekyvietes. Kuršių nerijos kopininkai taip pat 
nebuvo kokie atskilėliai - per marias visomis kryptimis ir su 
visokiais reikalais plaukiodavo įvairiausių dydžių buriniai 
laivai. Antai į Rusnę atplaukdavo žvejų iš daugelio kaimų. 
Šyšos upe nesunkiai pasiekiamą Šilutę taip pat garsino 

tenykščiai dideli žuvų turgūs.
Vystantis Prūsijos valstybei, sezoninių vandens kelių, ne 

visad reikiamomis kryptimis ėjusių, nebepakako. XIX a. 
pradėta energingai tiesti sausumos kelius. 1850 m. 
imtas naudoti intensyviam eismui pritaikytas Tilžės-Klaipė- 
dos plentas, išilgai perskrodęs didesnę krašto dalį. Skersai 
kraštą perkirto 1836-1858 m. nutiestas Karaliaučiaus-Tilžės- 
Tauragės-Rygos-Peterburgo plentas. Šie keliai skatino augti 
prie jų buvusias gyvenvietes (Pagėgius, Žemaitkiemį, Šilutę, 
Priekulę), išskyrė jas iš kitų - nuošalesnių, lėčiau augančių.

1875 m. nutiesus plačiojo geležinkelio trasą Tilžė- 
Klaipėda (su atsišakojimais Pagėgiai-Lauksargiai ir Klaipėda- 
Bajorai), tradicinis Klaipėdos krašto gyvenimas vėl pakito. 
Nuo gamtos sąlygų mažiau tepriklausantis transportas perė
mė dalį tradicinių sunkiųjų krovinių, paskatino kilti krašto 
ūkį, sudarydamas galimybę lengviau išvežti savo prekes į 
didesnės paklausos vietas.

Geležinkelis itin paįvairino pakelės miestelių ir kaimų 
gyvenimą, suaktyvino Priekulės, Šilutės ir kitų pakelės gyven
viečių augimą. Gyvenviečių išvaizdą, neretai ir suplanavimą, 
pakeisdavo stambiosios geležinkelio stočių sodybos, suside
dančios iš daugelio stambių pastatų.

Be abejo, tas geležinkelis - nutiestas kaip tik didžiosios 
Vokietijos imperijos kūrimo metais, buvo svarbus ir strategi
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niu požiūriu. Jis tvirčiau prijungė atkampų Klaipėdos kraštą 
prie valstybės, parengė strategines prieigas prie potencialaus 
priešo - Rusijos imperijos sienų.

Taip plačiojo geležinkelio trasa tapo dar vienu svarbiu 
Klaipėdos krašto gyvenviečių tinklo formantu, savotišku 
urbanistiniu “nugarkauliu”, praplėtusiu tradicinį Nemuno/ 
Kuršmarių ruožą.

Plačiojo geležinkelio trasas bei plentus Klaipėdos krašte 
papildė siaurojo geležinkelio ruožai, nutiesti XX a. pradžioje 
reikšmingesnėse vietose. Svarbi trasa tęsėsi nuo Pagėgių iki 
Smalininkų. Nuo Klaipėdos vienas ruožas ėjo iki Dovilų, kur 
šakojosi Gargždų ir Pėžaičių link.

Siaurojo geležinkelio ruožai nedubliavo plentų, jungė 
atokesnes gyvenvietes. Manyta, jogjie nemažai prisidėjo prie 
krašto ekonominės gerovės XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje. 
Tokiu geležinkeliu naudojosi atkampesnių vietovių ūkinin
kai bei verslininkai, išveždami savo prekes į stambesnius 
centrus. Daugelio vietovių gyventojai galėjo nesunkiai nu
vykti į krašto centrus ta susisiekimo priemone.

Sovietmečiu visi siaurojo geležinkelio ruožai Klaipėdos 
krašte buvo sunaikinti. Tai ir dabar stebina atsilankančius 
išeivius - senuosius klaipėdiškius.

Savotišką Nemuno reikšmę atspindėjo senasis Klaipėdos 
krašto administracinis suskirstymas. Antai 
bent XIX a. pabaigoje Šilutės apskritis {Heidekrug Kreis} 

aprėpė plotus ir kairiajame upės krante. Tilžė taip pat valdė 
teritoriją abiejuose Nemuno krantuose. Tad ano meto valsty
bės tvarkytojai nelaikė Nemuno vien kliūtimi - sunkiai įvei
kiama riba. Gal tokiame abiejų krantų administraciniame 
sujungime būta ir politinių išskaičiavimų - gal jaustas pavojus 
kuriant perdėm autonomišką darinį vien dešiniajame Nemu
no krante - svetimos valstybės pašonėje. Ūkiniu požiūriu toks 
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suskirstymas buvo logiškas, kol upė liko svarbia transporto 
arterija.

Būdamas Prūsijos valdžioje, Klaipėdos kraštas nesudarė 
atskiro administracinio vieneto ir įėjo į dviejų Rytų Prūsijos 
apygardų - Karaliaučiaus ir Gumbinės sudėtį. Karaliaučiaus 
apygardai priklausė Klaipėdos miestas ir apskritis, Gumbinės 
apygardai - Šilutės apskritis bei Tilžės, Ragainės ir Lankos 
(Niederung) apskritys, apėmusios dalį Klaipėdos krašto.

Atskyrus Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos, 1920 m. ten 
įvykdyta administracinė reforma. Tada buvo suformuotos 
Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių apskritys, 65 valsčiai. Tuomet 

krašte buvo 30 miestelių4.

4 Jakštas P. Senoji Rusnė // Rusnė. V., 1992. P. 27-28.

Vienų ar kitų gyvenviečių tapimas apskričių, valsčių ir kt. 
centrais gerokai paspartino jų augimą, kiek pakeitė net jų 
pavidalą - ten atsirado įvairių administracinių ir kitokių 
įstaigų sodybos.

Objektyviai vertinant Klaipėdos krašto padėtį Prūsijos 
valstybėje, tenka pabrėžti jo provincialumą - geografinį, 
administracinį, ūkinį. Dešinysis Nemuno krantas šimtmečiais 
liko žemės ūkio bei vietinių verslų kraštu, mažiau pajutusiu 
vakarietiškąją industrinę revoliuciją. To krašto ekonomiką 
nemažai parėmė iš Didžiosios Lietuvos plukdytas krovinių 
srautas, sukėlęs medienos apdirbimo pramonės plėtotę Klai
pėdoje bei Rusnėje. Tad vietos industrija rėmėsi daugiau 
savomis ar iš gretimos šalies atgabentomis žaliavomis, o ne 
tarptautiniais ryšiais su atokesnėmis šalimis.

Toks ūkinis ribotumas savaip padėjo išlikti tiek lietuvybei 
(šimtmečius gyvavusiai santykinės izoliacijos sąlygomis), 
tiek ir savitesnėms gyvenvietėms - galbūt ne tokioms standar
tinėms, daugiau pagal vietos sąlygas susiklosčiusioms. Žino

ma, kad per kelis amžius krašte (kaip ir gretimoje Prūsų
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Lietuvoje) nusistovėjo sava gyvensena, papročiai, gerokai 
besiskyrę kad ir nuo Žemaitijos - tačiau anaiptol ne standar

tiški atvežtiniai, o labiausiai rėmęsi senosiomis tradicijomis.
Tą savotišką patriarchalinę idilę pakirto Prūsijos valstybės 

ekonomikos plėtros tempai, paskatinę ir parėmę žinomąsias 
imperines tendencijas, reikšminguosius XIX a. integracinius 
procesus. Stiprėjanti didžioji Vokietija stengėsi integruoti 
Klaipėdos kraštą. Minėti susisiekimo kelių tobulinimai, pa
lengvinę prekių apyvartą bei žmonių judėjimą, padėjo ir šį 
kraštą standartizuoti. Žinoma, griežtos germanizacijos poli

tika vėlgi lėmė ryškesnius gyvenviečių išvaizdos pokyčius. 
Griežtesnis ir šabloniškenis valdžios įstaigų, įsikuriančių 
beveik tipiniuose ar didesniuose Vokietijos centruose supro
jektuotose pastatų kompleksuose, dėstymas veikė ne vienos 
Klaipėdos krašto gyvenvietės pavidalą.

Svarbi senųjų mietelių bei miestų paskirtis - kaimų gyven
tojų aptarnavimas. Į anuomet gausius turgus suplaukę 
žmonės iš gyvenviečių prekybininkų bei amatininkų įsigyda
vo reikiamų prekių, tvarkydavo kitus reikalus. Tokius vaiz
dus matome senose nuotraukose.

Antai Rusnėje (kur gyveno iki 2000 žmonių) XX a. pra
džioje buvo banko skyrius, elektrinė, malūnas, dvi kepyklos, 
kavinė ir konditerija, 5 restoranai, mėsinė, viešbutis. Devyni 
stambesni pirkliai užsiėmė šiomis sritimis: daržininkyste ir 
gėlininkyste, miško, anglių, maisto, mezginių ir įvairių rank
darbių, nendrių, popieriaus ir rašomųjų priemonių, stiklo ir 
indų prekyba. Dar buvo per dešimtį įvairių parduotuvių. 
Tada Rusnėje buvo tokie amatininkai: balnius, 2 dailidės, 2 
dažytojai, 2 kalviai, 2 kirpėjai, krepšių pynėjas, krosnininkas, 
8 kurpiai, mūrininkas, 2 nendrių pynėjai, račius, 13 siuvėjų, 
2 staliai, stiklius, fotografas, valčių meistras. Ten dar gyveno 
2 laivininkystės agentai ir ekspeditoriai, sielių plukdytojas ir 
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ekspeditorius, 3 pievų skirstytojai5. Be to, Rusnėje veikė 6 
nemažos lentpjūvės. Žinomos tenykštės spaustuvės (po Pir
mojo pasaulinio karo Rusnėje spausdinti netgi savi - gana 
dailios išvaizdos pinigai). Ten buvo statomi nemaži mediniai 
laivai, taisomos burės, mezgami tinklai. Dar buvo paštas, 
administraciniai pastatai, teismas, sveikatos punktas, vaisti
nė. Nuo 1583 m. veikė mokykla (vėliau jų būta net kelių). 
Bažnyčia įsteigta 1419 m.

J Gocentas J.J. Lietuvininkų bažnyčių likimai //Ramuva. 1990. P. 66-67.

Šiuo pavyzdžiu norėjome parodyti, jog Klaipėdos krašto 

miesteliai anuomet galėjo patenkinti gan įvairius gyventojų 
poreikius. Lygindami juos su Didžiosios Lietuvos miesteliais, 
pastebime tobulesnės urbanistinės kultūros požymių: speci- 
fiškesnės amatų bei prekybos rūšys, masinio gyventojų raš
tingumo pasekmės (mokyklos, popieriaus prekyba, spaustu
vės), geresnė techninė įranga (elektrinės, garinės lentpjūvės, 
gatvių apšvietimas ir pan.) ir kt.

Jau minėjome Klaipėdos krašto provincialumą - bet vien 
santykinį, lyginant su Vakarų Europos vietovių. O greta 
esančią Didžiąją Lietuvą šis kraštas gerokai lenkė savo ūkio 
pasiekimais. Čia labiau buvo išvystytas žemės ūkis (kad ir 

gyvulių skaičių gretinant), nedideliame krašto plotelyje 1938 
m. dirbo net 26% Lietuvos pramonės darbininkų.

Miestelių ir kaimų reikšmę stiprindavo juose pastatytos 
bažnyčios, nes gyvenvietės tapdavo parapijų ar jų filijų 
centrais.

Deja, sovietmečiu išstumiant senuosius krašto gyvento
jus, kryptingai kovojant su Bažnyčios įtaka, tradicinės religi
nės struktūros krašte buvo itin suardytos, nugriaunant ar 
uždarant daugelį sakralinių kompleksų. Pastebimą reikšmę 
vaidino ir esminis konfesijų pasikeitimas sovietmečiu: uolius 
evangelikus liuteronus - senuosius klaipėdiškius - beveik visai 
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pakeitė naujieji gyventojai - indiferentai, katalikai, kiek sta
čiatikių ir kt. Kartu su žinomomis sovietinio režimo ateis
tinėmis nuostatomis tai labai paveikė Klaipėdos krašto gy
venvietes: atsikėlėliai neretai nesiimdavo globoti ar atkurti 
jiems svetimų sakralinių kompleksų, o glausdavosi kitur. 
Taip persikeldavo prasminiai gyvenviečių centrai, pakisdavo 
tradicinės žmonių susibūrimo vietos, būdingi judėjimo marš
rutai ir pan. Reikėtų priminti, kad kaip ir kitur senosios krašto 
bažnyčios buvo statomos reikšmingesnėse bei vaizdingesnė- 
se vietose, prie tų objektų netrukdavo prisitaikyti ir anksčiau 
susiklosčiusios gyvenvietės dalis. Tad sovietmečio prievarti
niai pakeitimai pažeisdavo pačią Klaipėdos krašto miestų bei 
miestelių širdį.

Pažeidimai buvo itin dideli - ypač lyginant su menku 
krašto plotu. Antai J. J. Gocento duomenimis6, net 12 sakra
linių pastatų buvo visai sunaikinta karo ir pokario metais 
(Karklės, 4 Klaipėdos, Natkiškių, Paleičių, Piktupėnų, Prieku
lės, Smalininkų, Viešvilės bažnyčios bei vieni maldos namai), 
o 18 buvo perduota kitiems tikslams (Juodkrantės, Kairių, 
Kintų, Kretingalės, Plaškių, Rūkų senliuteronų, Šilutės bap
tistų, Vilkyškių, Žukų, Dovilų bažnyčios paverstos sandėliais, 

Verdainės - fabriku, Klaipėdos baptistų - jūrininkų klubu, 
Pagėgių - kino teatru, Rusnės - sporto sale, maldos namai 
Klaipėdoje - teismu, Klaipėdos kapinių koplyčia pavesta 
stačiatikiams, o Klaipėdos, Rūkų - katalikams).

6 Gudelis V. Kintai ir jų apylinkės //Mūsų gamta. 1975. Nr. 12. P. 10-12.

Dar reikia pridurti, kad dėl konfesinio savitumo seno
sioms šio krašto parapijoms priklausydavo kur kas daugiau ir 
įvairesnių pastatų negu Didžiojoje Lietuvoje. Čia būdavo 
parapijų salės, didelės klebonijų sodybos ir pan. Galima 
priminti žinomąjį “našlių namą” Tolminkiemyje (dar K. Do
nelaičio statytą), buvusias parapines mokyklas. Paplitus su
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rinkimams, sakraliniams tikslams būdavo naudojama ir dau
giau sodybų bei pastatų. Tad su tikėjimo dalykais Klaipėdos 
krašto gyvenvietės buvo labai įvairiai ir glaudžiai susijusios - 
be to, kitaip negu Didžiojoje Lietuvoje.

Vertinant Mažosios Lietuvos kultūros reiškinius, turėtina 
omenyje, kad dėl istorinių aplinkybių būtent baltų žemes 
perkirto reikšmingoji riba tarp skirtingų kultūrinių pasaulių: 
protestantiškosios Šiaurės Vakarų Europos, katalikiškosios 
Pietvakarių Europos ir stačiatikiškos Rytų Europos. Gana 
skirtingos kultūrinės bei konfesinės įtakos kirtosi ir kryžiavo
si būtent ties Klaipėdos krašto ir Didžiosios Lietuvos siena.

Minėtoji protestantiškos Europos (Skandinavijos šalių, 
Vokietijos, Olandijos, Anglijos ir kt.) įtaka savaip atsispindėjo 
šiame krašte besiklosčiusios urbanistinės kultūros bruožuo
se. Tie dalykai reiškėsi ne vien tiesiogiai - sakralinių objektų 
statyba, bet aplinkiniais keliais: savita eilinių gyventojų 
pasaulėjauta, krašto valdytojų nuostatomis, oficialiai skel
biamomis arba nujaučiamomis - visuotinai priimtomis elgse
nos normomis ir t.t. Todėl bendras Klaipėdos krašto tvarky
mas ir skyrėsi nuo gretimos Didžiosios Lietuvos, likusios 
katalikiškosios pasaulėjautos sferoje.

Įdomus Klaipėdos krašto gyventojų bei dvarų santykis. 
Šiam kraštui gal buvo mažiau būdingi stambūs dvarai bei 
puošnios jų sodybos, dažnesni Didžiojoje Lietuvoje, kur juos 
statėsi LDK didikai. Čia dažni smulkesni dvareliai, susiliejan
tys su miesteliais, savaip skatinantys gyvenviečių augimą. 
Įdomi tokių dvarelių sodybų daugiau miestiška (o ne kaimiš
ka ar užmiesčio reprezentaciniams rūmams būdinga) išvaiz
da. Tai susiję ir su atskirų dvarų kilme bei statusu (buvo 
skiriami senoviniai - riteriškieji, kulminiai ir kt. dvarai).

Nesant išsamesnių ir prieinamų šio krašto materialinio 
gyvenimo, žemėvaldos, vykusių reformų bei dvarų raidos 
tyrimų, aptarsime būdingas gyvenvietes.
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Kiekvienas mato, kaip skiriasi Klaipėdos krašto ir Didžio
sios Lietuvos miesteliųpavidalai. Ir šiandien, įvažiavus 
į tą sovietmečiu suniokotą kraštą, akis kliūva už gausių ir 
stambių mūrinių pastatų čerpių stogais. Dar tebėra tašyto 
akmens grindinio kelių, kai kur tebestovi senieji metaliniai 
gatvių apšvietimo stulpai.

Galime sulyginti, pavyzdžiui, Priekulę ir anuomet žymų 
Žemaitijos prekybos ir amatų centrą Viekšnius. Juose XIX a. 

pabaigoje gyveno atitinkamai apie 400 ir 3000 gyventojų. 
Jau XX a. pradžioje Priekulė buvo užstatyta kapitaliniais 
mūriniais 1-3 aukštų pastatais - dažniausiai profesionalų 
suprojektuotais pagal to meto Vakarų Europos architektūros 
madas. Tuo tarpu Viekšniai liko beveik vien mediniais na
mais užstatytu, kaimiškos išvaizdos miesteliu. Tenykščius 
pastatus (vyravo tradicinės žemaičių trobos - panašios į 
gretimų kaimų pastatus) dažniau statė liaudies meistrai 
pagal senus papročius. Gausios parduotuvės bei amatininkų 
dirbtuvės ten glausdavosi paprastuose pastatėliuose.

Trumpai tariant, Klaipėdos krašto gyvenviečių architektū
ra buvo kur kas miestiškesnė - artimesnė Vakarų Europos 
miesto modeliui, tenykštei urbanistinei kultūrai. Tuo tarpu 
Didžiosios Lietuvos miesteliai (kuriuos klaipėdiškiai pravar
džiuodavo “ožkų miesteliais”) liko artimesni kaimo gyven
vietėms, valstietiškajai kultūrai.

Be skirtingo ekonominio lygio, būta ir administracinio 
poveikio - įsakų bei nurodymų, kaip statyti Klaipėdos krašto 
miesteliuose. Būta ir ilgaamžio švietimo, masinio raštingumo 
pasekmių - klaipėdiškiai greičiau susipažindavo su pasaulio 
naujovėmis, galėdavo greičiau perimti naudingus dalykus, 
negu patriarchalinę gyvenseną išlaikę Didžiosios Lietuvos 
žmonės.
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ATSKIROS KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENVIETĖS

Čia trumpai apžvelgsime tik būdingesnių, autorių tyrinėtų 
gyvenviečių urbanistines ypatybes, plačiau apibūdindami jų 
dabartinę būklę bei architektūrinio-urbanistinio paveldo ver
tybes. Abėcėlės tvarka bus aptartos šios gyvenvietės: Dovilai, 
Dreverna, Katyčiai, Kintai, Kretingalė, Natkiškiai, Pagėgiai, 
Panemunė, Piktupėnai, Plaškiai, Plikiai, Priekulė, Rusnė, 
Saugos, Smalininkai, Šilutė, Viešvilė, Vilkyškiai.

DOVILAI. Gyvenvietė įdomios sąrangos. Patį miestelio 
branduolį užima dvaro sodyba. Jos svarbesni pastatai dėstyti 
palei kelių sankryžą - kaip miestelyje (o ne kaimiškai ar 
reprezentacinių rūmų pavyzdžiu) apstatant šį plotą, dėstant 
išraiškingus statinius prie kelių-gatvių. Išliko didesnė dvaro 
pastatų dalis bei XIX a. antroje pusėje iš akmens sumūryta 
bažnyčia. Praeityje dvare bei miestelyje buvo sava pramonė: 
silikatinių plytų fabrikas, vandens bei garinis malūnai. Neto
liese ėjo siaurojo geležinkelio šaka su stotele prie Muškalnio. 
Šalia miestelio buvo ir antrasis (Lėbartų) dvaras, turintis 
stambius ūkinius pastatus bei vandens malūną.

Kaip ir visas Klaipėdos kraštas gyvenvietė nukentėjo soviet
mečiu. Antai 1972 m. ŽŪSPI parengtame planavimo projekte 
rašyta: “architektūrinių-istorinių pastatų bei paminklų nėra” 
(pagal ano meto papročius “nepastebint” puošnių dvaro 
rūmų, įspūdingos bažnyčios ir kt.). Atitinkamai elgtasi ir su 
įdomiuoju miesteliu: bažnyčia uždengta neišvaizdžiu tipiniu 
administraciniu statiniu, pačioje šventovėje numatant sporto 
salę. Įrengtą standartinį administracinį-kultūrinį kompleksą 
turėjo pabrėžti aikštė priešais jį (beje, visai nebūdinga senie
siems Dovilams). Miestelio išvaizdą sudarkė prasti pokariniai 
trobesiai, prikaišioti įvairiose vietose. Nebeliko ir savotiškų 
praeities verslų: malūnų, vietinių amatų. Pakitusi gyvensena 
bei papročiai vėlgi atsispindėjo miestelio pavidale.
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Tik pastaraisiais metais Dovilų (Lankiškių) dvaro sodyba 
buvo įtraukta į išaiškinamų architektūros paminklų sąrašą, 
senoji bažnyčia grąžinta evangelikų liuteronų parapijai.

DREVERNA. Kuršmarių pakrantėje, ties Drevernos upės 
žiotimis, įsikūrusi gyvenvietė XVH-XVIII a. buvo svarbiu 
prekybos centru, kur vykdavo dideli žuvų turgūs. 1935 m. ten 
gyveno 350 žmonių. Upės žiotyse buvęs žvejų uostas, o 
gyvenvietėje - sena mokykla ir valdinės įstaigos. Dreverną 
puošė vaizdingi, mediniais drožiniais padailinti mediniai bei 
mūriniai trobesiai. Ten plito ir “kurortinis” namų puošimo 
būdas - prie žvejų namų pristatant įdomiai įstiklintus priean
gius, padailintus įmantriais drožiniais.

Deja, vaizdingąją pamario gyvenvietę sovietmečiu imta 
šabloniškai perdirbinėti. Ten buvo statomi 2-3 aukštų tipiniai 
namai su 4-8 ar net 12-18 butų, buitinio aptarnavimo neiš
vaizdūs statiniai. Visai greta gyvenvietės ir marių įrengtas 
gamybinis centras (didelė karvidė, veršidė, daržinė), techni
kos kiemas su garažais, sandėlių kompleksas. Pagal tuome
tinius normatyvus daugiabučių namų gyventojams atokiau 
statomi dideli kolektyviniai tvartai - nepatogūs žmonėms ir 
darkantys gyvenvietę.

1981 m. ŽŪSPI parengtame Drevernos generaliniame 
plane siūlyta tęsti daugiabutę statybą, toliau standartizuo
jant vaizdingąją gyvenvietę. Praeityje vaizdingai pabarstytus 
įvairius žvejų gyvenamuosius namus išstūmė schematiškai 
sudalinti stačiakampiai individualios statybos sklypai su daž
niausiai tipiniais statiniais. Taip lyg simboliškai buvo pabrėž
tas ankstesnio laisvo gyvenimo pakeitimas griežtai suvaržytu 
sovietiniu egzistavimu.

KATYČIAI. Savotiška gyvenvietės praeitis - Prūsija tą 
vietovę užgrobė veik pusantro šimto po Klaipėdos krašto ribų 
nustatymo 1422 m. Melno sutartimi. JauXVI a. pabaigoje ten 
buvusi bažnyčia, vyko savaitiniai turgūs, XVIII a. jau buvusi
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mokykla, daug prekybininkų. 1923 m. ten gyveno 936,1939 
m. - apie 1200 žmonių. Tuometiniame valsčiaus centre 
buvusios dvi mokyklos, administracinės bei banko įstaigos, 
paštas, vaistinė, pora malūnų, skerdykla, plytinė, keliolika 
amato dirbtuvių, nemažai krautuvių, garsūs turgūs. Per kelis 
amžius ten atsirado labai būdingas kraštui miestelis.

Sovietmečiu Katyčiai sunyko - 1959 m. teliko 638, 1985 
m. - 618 gyventojų. Buvo nugriautas senosios bažnyčios 
bokštas, suniokota pati šventovė. Tačiau Katyčiai išlaikė 
daugumą senovinio Klaipėdos krašto miestelio, laukininkų 
aptarnavimo centro bruožų, nedaug tepažeistą tradicinę 
terpę: didžiąją aikštę su vaizdingais mūriniais pastatais ap
link, gan senoviškai apstatytas gatves, bažnyčios šventorių su 
senomis kapinėmis greta aikštės, turgaus eiles. Todėl šis 
miestelis liko savotišku šio krašto urbanistinės kultūros eta
lonu, kurį reikėjo visapusiškai saugoti ir globoti.

Deja, Katyčiai nebuvo įtraukti į urbanistikos paminklų 
sąrašą. Nebuvo atlikti už ūkio lėšas užsakyti miestelio tyri
mai. Todėl Katyčiai taip ir nebuvo pradėti saugoti kaip 
vertingas Mažosios Lietuvos kultūros paveldo objektas.

KINTAI. Gyvenvietė pradėjo sparčiau augti XVIII a. 
pradžioje pastačius evangelikų liuteronų bažnyčią, iš Ventės 
atkėlus parapijos centrą, įkūrus mokyklą. Ten būdavo dideli 
turgūs, kur atvykdavo ir Kuršių nerijos žvejai. Kelių dalių 
mietelis turėjo ir administracinę reikšmę (čia ilgai buvo 
valsčiaus centras).

Tarpukariu Kintuose pastatyta stambi pieninė, veikė mo
kykla, paštas, administracijos įstaigos, vaistinė, kelios krau
tuvės, girininkija ir kt. 1939 m. buvo 450 gyventojų, o 1905 
m. - 4987.

7 Lekavičius A. Restauratoriai - pamario žvejams //Statyba ir architektūra. 
1987. Nr. 3. P. 22-23.
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Sovietmečiu plėtojant vietinę žuvininkystę, imta iš esmės 
pertvarkyti ir senąjį miestelį. Jis 1985 m. išaugo iki 1043 
gyventojų. Deja, kuriant ūkį, stengtasi visai pakeisti tradicinę 
gyvenvietę: griautos senosios sodybos, jų vietoje pastatyta 
daug 2-4 aukštų daugiabučių gyvenamųjų namų, dažnai 
nevykusiai išdėstytų (pavyzdžiui, įspraustų tarp senosios 
bažnyčios ir mokyklos - istorinio paminklo, tarp dar likusių 
labai vaizdingų tradicinių pastatų: parapijos salės bei pradi
nės mokyklos ir kt.). Apleista ir suniokota bažnyčia vėliau 
restauruota8.

* Purvinas M., Purvinienė M. Klaipėdos krašto architektūros paveldo 
tyrimai. T. 2-3, d.l: Vertingi tradiciniai pastatai Šilutės raj. Kintų gyvenvietė
je. Kaunas, 1992.
9 Tarybų Lietuvos enciklopedija. V., 1986. T. 2. P. 392.

1992 m. tyrinėdami Kintus, teradome senojo apstatymo 
bei tradicinės terpės fragmentus, tik du paminklais paskel
btus statinius (bažnyčią, neseniai grąžintą tikintiesiems, ir 
atstatomą mokyklos pagrindinį pastatą). Tada miestelyje dar 
buvo 88 seni gyvenamieji bei ūkiniai pastatai, iš kurių 42 
pripažinome vertingus. Vertingiausi Kintų statiniai apibūdin
ti dviejų tomų darbe (185 fotonuotraukose bei 48 aprašymų 
lapuose). Ten buvo aptarta 12 senųjų pastatų bei sodybų 
pagrindinėje (J.Čiulados) gatvėje ir ketvertas miestelio pak
raščio sodybų (girininkija ir kt.)9.

Pažymėjome puošnius, profesionalių architektų pagal Va
karų Europos kryptis suprojektuotus pastatus (dabartinę 
valgyklą, ūkio kontorą ir kt.), kraštui būdingos regioninės 
architektūros pavyzdžius (parapijos pastatų kompleksą, da
bartinę pradžios mokyklą, girininkijos sodybą ir kt.). Kintuo
se tebestovi įdomus ir Lietuvoje retas atvežtinės architektū
ros pavyzdys - senosios mokyklos didžiulis ūkinis pastatas su 
vaizdingai išlaužytu stogu.
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KRETINGALĖ. Gyvenvietė įdomi kaip senas parapijos 
centras (žinomas jau XVI-XVII a.), aprėpęs net 72 kaimus. 
1897 m. buvo 200, 1939 m. - 300 gyventojų. Miestelis buvo 
reikšmingoje prekybos trasoje tarp Klaipėdos ir Kretingos, 
dar sustiprintoje nutiesto Kretingalės geležinkelio. Tarpuka
riu mietelyje veikė valdžios įstaigos, dvi mokyklos, smuklė.

Sovietmečiu miestelis išaugo kaip ūkio centrinė gyvenvie
tė (1985 m. - 810 gyventojų)10. Tačiau Kretingalės architek- 
tūriniu-urbanistiniu paveldu visai nesirūpinta. Suniokotos 
senosios kapinės, bažnyčia paversta sandėliu, gyvenvietės 
centre pristatyta neišvaizdžių tipinių daugiabučių gyvena
mųjų bei visuomeninių pastatų. 1981 m. ŽŪSPI parengtame 

gyvenvietės planavimo projekte siūlyta toliau pagal sovieti
nio projektavimo šablonus, neatsižvelgiant į šio krašto tradi
cijas, formuoti gyvenvietę. Kretingalės nepapuošė gretimas 
didžiulis gamybinis centras (kiaulidės, garažai ir pan.). Deja, 
vientisos tradicinės terpės gyvenvietėje beveik neliko.

Purvinas M., Purvinienė M. Klaipėdos krašto architektūrinio-urbanistinio 
paveldo registracija Šilutės rajono ribose. T. 10. Kaunas, 1992.

NATKIŠKIAI. Kadaise būdingas naujesnių laikų 

laukininkų miestelis su bažnyčia. Jo ryškesnį augimą XIX a. 
pabaigoje - XX a. pradžioje, matyt, paskatino pro Natkiškius 
1897 m. nutiesta Tauragės-Tilžės plento šaka, gal ir parapijos 
įkūrimas 1895 m. Tada miestelio centre pastatyti nemaži ir 
puošnūs mūriniai statiniai, suformavę solidžios, europietiš- 
kos gyvenvietės vaizdą. 1925 m. valsčiaus centre gyveno 446 
žmonės. Ten buvo mokykla, paštas, administracinės įstaigos, 
pieninė, lentpjūvė, garinis malūnas, kelios amato dirbtuvės, 
pora krautuvių. Buvo susiklostęs gan aiškus miestelio centro 
suplanavimas - aikštė kelių sankryžoje, apstatyta puošniais 
statiniais.
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Sovietmečiu Natkiškiai sumenko: 1959 m. tebuvo 290 
gyventojų, nebeliko bažnyčios. Vėliau ūkio centrą imta plėsti, 
statant naujų stambių standartinės išvaizdos pastatų, nede
rančių prie tradicinės terpės, keičiant miestelio vidinę sąran
gą. Įdomesni liko atskiri gyvenvietės fragmentai, vaizdingų 
statinių grupės.

1991 m. rudenį Natkiškiuose tebuvo 24 senos sodybos su 
36 tradiciniais pastatais. Aptikta ketvertas vertingų pastatų 
(dabartinė ūkio kontora, mūrinis svirnas-sandėlis, buvusi 
mokykla ir kt.) bei įdomių sodybų11.

11 Ten pat.

PAGĖGIAI. Stambesnę gyvenvietę iš seno kaimo 
pradėjo ugdyti XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje tiesti 
geležinkeliai Tilžė-Klaipėda, Pagėgiai-Smalininkai, Pagėgiai- 
Lauksargiai. Čia kryžiavosi Klaipėdos-Smalininkų ir Tilžės- 

Mintaujos plentai. Pakelės miestelis (662 gyventojai 1887 
m.) ypač suklestėjo 1923 m. įkūrus jame apskrities centrą. 
Tada čia buvo pastatytos valdžios įstaigos, bankai, kareivi
nės, stambios lietuvių gimnazijos ir vokiečių žemės ūkio 
mokyklos kompleksai, daug krautuvių ir gyvenamųjų namų, 
evangelikų liuteronų ir Romos katalikų bažnyčios. Per neilgą 
laiką Pagėgiai labai išsiplėtė tiesiant ir naujas gatves. 1925 m. 
ten gyveno 1404, o 1938 m. - jau 4000 žmonių. Taip 
susiklostė naujesnių laikų miestas - reikšmingas transporto 
mazgas, pasienio punktas ir administracinis centras. Čia 
statyti įdomūs pastatai - tarpukario moderniosios architektū
ros bei vietinių statybos tradicijų savotiškas darinys.

Karo ir pokario metais Pagėgiai sunyko. 1959 m. ten 
gyveno 3436, o 1976 m. - tik 3000 žmonių. Buvo nugriauta 
daug senų pastatų, evangelikų bažnyčia paversta kino teatru, 
o katalikų - gaisrine. Užstatyta senoji turgaus aikštė, mieste 
įterpta nemaža neišvaizdžių tipinių statinių. Pagėgiai liko 
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eiline gyvenviete (apylinkės ir ūkio centru). Gan padrikame 
ir negyvybingame mieste žvilgsnį traukia tik atskiros vaizdin
gų senų pastatų grupės.

PANEMUNĖ. Gyvenvietę iš mažo kaimo išugdė jos 
ypatinga padėtis priešais Tilžę (greta plento ir didžiųjų tiltų 
per Nemuną), po 1923 m. pavertusi Panemunę Vokietijos 
gyventojų gausiai lankoma pirkimo ir linksminimosi vieta. 
Ten buvo garsūs turgūs, keli restoranai ir krautuvės, kazino 
ir kt. Tuomet Panemunėje pastatyti gan stambūs ir puošnūs 
mūriniai bei mediniai pastatai. 1925 m. buvo 637 gyventojai.

Karo suniokota Panemunė sovietmečiu nebuvo tinkamiau 
tvarkoma. Tarp išlikusių senųjų pastatų pristatyta naujų, 
neišvaizdžių. 1985 m. tebuvo 430 gyventojų. Nebeliko vien
tisos, tvarkingos ir vaizdingos gyvenvietės, Lietuvą tinkamai 
reprezentuojančio pasienio miestelio.

1991 m. rudenį gyvenvietėje tebuvo 24 senos sodybos su 
31 tradiciniu pastatu. Tarp jų dar buvo ir vertingų, tačiau 
išsibarčiusių tarp apleistų plotų ir naujų statinių.

PIKTUPĖNAI. Jau XVI a. buvo bažnyčia ir dvaras. 
Pusiaukelėje tarp Tilžės ir Tauragės įsikūrusi gyvenvietė tapo 
judriu miesteliu, kuriame gyveno 450 žmonių (1939 m.), 
veikė mokykla, pieninė, plytinė, keli malūnai ir parduotuvės.

Karo ir pokario metais Piktupėnai labai nukentėjo. Buvo 
visai nugriauta karo pažeista bažnyčia, suniokotos didžiosios 
kapinės bei paminklai, nedaug teliko senųjų pastatų. Praktiš
kai nebeliko vientisos seno miestelio terpės, daug senų 
pastatų buvo perstatyti. Net ir pastačius ūkio centre daug 
naujų sodybų ir statinių, 1970 m. ten tegyveno 250, o 1986 
m. - 359 gyventojai. Nebeliko nuo seno žinomo Piktupėnų 
vėjo malūno.

1991 m. rudenį Piktupėnuose ir jų aplinkoje aptikta tik 17 
senų sodybų su 34 tradiciniais pastatais. Čia turėtų būti 

saugoma senovinės mokyklos vaizdinga sodyba (dabar gra
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žiai prižiūrima ir kruopščiai atstatoma naujųjų šeimininkų) 
bei didysis sandėlis prie kultūros namų12.

Tarybų Lietuvos enciklopedija. T.3. P. 444.

P L A Š KIAI. Šis parapijos centras suformuotas jau XVII 

a. Gegės upės pakrantės aukštumėlėje išaugo laukininkų 
miestelis, supamas užliejamų Nemuno lankų bei daugelio 
ūkių sodybų. 1939 m. buvo 436 gyventojai, mokykla, paštas, 
kelios krautuvės ir amato dirbtuvės, restoranas, grįsta aikštė 
ir gatvės, nemaža išvaizdžių mūrinių statinių.

Sovietmečiu vaizdingasis miestelis sunyko (1986 m. tebu
vo 219 gyventojų). Nugriauta daug senų pastatų, likusių 
sodybų dauguma nugyventos ir apleistos, dykra virsta Plaš- 
kių apylinkės - nugriovus buvusius gausius vienkiemius ir 
ištisus kaimus panemunių lankose. Ši vietovė dabar - viena 

labiausiai nuniokotų visame Klaipėdos krašte.
1922 m. vasarą Plaškiuose ir jų aplinkoje tebuvo 21 sena 

sodyba su 41 senu pastatu. Ten dar aptikome 6 vertingus 
pastatus - dažniau apleistus, supamus sunykusių ar perdirbtų 
statinių, nugyventų sodybų bei dykviečių.

PLIKIAI. Anksčiau ten buvęs evangelikų liuteronų 
parapijos centras su išvaizdžia mūrine bažnyčia ir parapijos 
statiniais. Tarpukariu pastatyta ir medinė Romos katalikų 
bažnyčia. Tada Plikiuose veikė dvi mokyklos, paštas, pieninė, 
lentpjūvė, viešbutis, pora smuklių, krautuvė. Pro čia ėjo 
siaurasis geležinkelis į Klaipėdą, keliai į Kretingalę, Jokūba
vą, Gargždus.

Pokariu senąją bažnyčią brutaliai niokojo okupacinio 
režimo parankiniai. Imtasi iš esmės pertvarkyti ir pačią 
gyvenvietę: kuriant naujovišką gyvenvietę, nuošalyje palikta 
vaizdingoji bažnyčia su gretimais senais pastatais (nors tai ir 
padėjo jiems geriau išlikti naujų statybų nenustelbtiems). 
Išplanavimu, perdėm naujovišku (bet ir visuotinai sovietme
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čiu paplitusiu) pastatų dėstymu naujieji Plikiai visai nepana- 
šėjo į savotiškąją Klaipėdos krašto gyvenvietę.

PRIEKULĖ. Miesto suplanavimas bei apstatymas 
atspindi krašto istorijos ypatybes. Nuo XVI a. gyvavęs nedide
lis kaimas su sena koplyčia, vėliau bažnyčia, garsia Minijos 
karčema prie netolimos perkėlos per upę, net keliais įvairaus 
dydžio ir statuso dvarais aplink, erdvia prekyviete, aplink 
kurią dėstėsi kulmiškojo dvaro pastatai. Krašto ir Priekulės 
gyvenimą išjudino XIX a. viduryje nutiestas plentas į Klaipė
dą, vėliau ir geležinkelis. 1885 m. tebuvo 197 gyventojai, o 
1905 m. - jau 521 (ir gretimame dvare 241)13. Tas urbanis
tinis pakilimas atsispindėjo ir miesto apstatyme: per gan 
trumpą laiką atsirado daug stambių ir puošnių mūrinių 2-3 
aukštų pastatų, suformavusių vaizdingą Klaipėdos gatvės 
(tapusios pagrindine) pavidalą. Priekulė sparčiai augo ir 
tarpukariu -1939 m. ten jau gyveno 2000 žmonių, išsiplėtu- 
siame mieste atsirado naujų didelių statinių. Priekulė tada 
buvusi ne tik garsia prekybos vieta, bet ir pramonės centras, 
kuris turėjo 2 plytines, lentpjūvę, malūną, elektrinę14. Ji tapo 
reikšminga krašto gyvenviete.

'■Jankus G. Priekulė. Priekulė, 1990. 79 p.
14 Purvinas M., Purvinienė M. Architektūrinio-urhanistinio paveldo tyrimai 
Klaipėdos rajone. T. 1-6. Senieji Priekulės pastatai. Kaunas, 1992.

Sėkmingą miesto augimą nutraukė XX a. vidurio įvykiai. 
1959 m. teliko 1823, o 1976 m. - 2000 gyventojų (tad 
ketvertą dešimtmečių Priekulė nebesivystė). Sovietiniai oku
pantai, vos užėmę miestą, sudegino evangelikų liuteronų 
bažnyčią ir didžiąją mokyklą. Daug senų pastatų buvo nevy
kusiai perdirbinėjami, naikinant senąsias puošmenas bei 
savitą išvaizdą. 1954 m. nugriauti dar tvirti senosios bažny
čios mūrai, suniokotos senosios kapinės bei šventorius. Dar
kytas ir savotiškas miesto išplanavimas - gyvulių turgaus 
aikštėje pastatyta tipinis buitinio aptarnavimo pastatas.

422



Pradėjus kovoti už Mažosios Lietuvos kultūros paveldo 
reabilitavimą, Priekulė kaip vertingas objektas buvo įtraukta 
į laikinąją kultūros paminklų apskaitą. 1992 m. šešių tomų 
darbe “Senieji Priekulės pastatai”15 apibūdinome miesto ar
chitektūros paveldą atskirų pastatų bei kompleksų aprašy
mais, per 450 fotonuotraukų ir kt. Dar reikės ištirti ir aptarti 
tradicinės miesto terpės vertybes.

15 Purvinas M., Purvinienė M. Paminklas Priekulės šventovei // Tėviškės 
žiburiai (Toronto). 1993. Kovo 2.
16 Purvinas M. Rusnė tapo kultūros paminklu //Klaipėda. 1992. Vas. 4
17 Purvinas M. Dar kartą dėl Rusnės ateities //Pamarys. 1989. Rugs. 7;
Purvinas M., Purvinienė M. Padėkime senajai Rusnei // Vokiečių žinios 
Lietuvoje. 1990. Saus.3.
M’ Purvinas M. Rusnės likimas // Pamatys. 1991. Birž. 8-18; Purvinas M. 
Kaip galės gyventi rusniškiai //Pamarys. 1991. Rugp. 24.
19 Purvinas M. Jurbarkas ir Mažosios Lietuvos paveldas // Šviesa. 1990. Spal. 
25.

1992 m. nugriautos bažnyčios vietoje pastatytas pa
minklas16.

RUSNĖ. Senoji Nemuno deltos žvejų sostinė jau buvo 
apibūdinta monografijoje “Rusnė” (V., 1992). Čia tik pridur

sime naujesnių žinių. 199112 23 miestelio istorinė dalis tapo 
oficialiu kultūros paminklu (išaiškinamų istorijos ir kultūros 
paminklų sąraše numeris IP 976U), nurodant trisdešimt 
vertingų Rusnės pastatų17. Nustatytos paminklo apsauginės 
zonos. Tad pavyko tinkamiau pakreipti reikšmingo Klaipė
dos krašto urbanistinio komplekso likimą.

Iki tol teko gerokai pakovoti už Rusnės ateitį18. 1990 m. 
parengėme senosios gyvenvietės išsamius tyrimus bei Rusnės 
centrinės dalies planavimo projekto korektūrą19. Septynių 
tomų darbe “Senieji Rusnės pastatai” pateikėme apie 500 
fotonuotraukų bei išsamiai aprašėme senojo miestelio rytinę 
dalį. Ten buvo užfiksuoti visi senieji gyvenvietės statiniai, 
įvertintas gatvių apstatymas. Tad vertingoji Rusnė - ypač 
lyginant su kitomis Klaipėdos krašto gyvenvietėmis - buvo 
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neblogai ištyrinėta. Lieka tikėtis, jog Lietuvos Respublikos 
įstatymai bei pareigūnai tinkamai apgins miestelio urbanis
tikos vertybes.

SAUGOS. Gyvenvietė įdomi kaip ilgaamžis pakelės 
punktas (šiose vietose nuo seno veikė smuklė, arklių pakaitos 
stotis). Geležinkelis buvo nutiestas kiek atokiau nuo Saugų 
(per gretimus Kukoraičius), užtat ši gyvenvietė šliejosi prie 
Tilžės-Klaipėdos plento, pakelėje statant stambius ir puoš
nius 2-3 aukštų mūrinius pastatus. XIX a. viduryje pastatyta 
bažnyčia - naujos parapijos centras - padidino Saugų vaidmenį.

Nedidelė gyvenvietė (praeityje tik 200-400 gyventojų 
turėjęs bažnytkaimis) įdomi savo “klaipėdietišku” pavidalu. 
Jos branduolys - paplentės statinių juosta - buvo kurtas ne 
pagal kaimo, o pagal miesto užmojus, ten statant kapitalius 
ir vaizdingus namus. Tas kompleksas ir dabar neblogai 
išlikęs, nors jį ir supa neišvaizdžių tipinių sovietmečio pastatų 
gyvenvietė. Senųjų pastatų “salelė” su evangelikų liuteronų 
bažnyčia kitoje plento pusėje turėtų būti globojama.

SMALININKAI. Viena įdomiausių praeityje Klaipėdos 
krašto gyvenviečių: senas pasienio punktas (tebėra muitinės 
pastatas), siaurojo geležinkelio ir Tilžės galinis punktas 
(stoties pastatas tebestovi), stambus Nemuno uostas ir laivų 
statybos centras, susiklostęs nemažas miestelis su tvirtais 
puošniais namais. Nuo senovės būtent panemuniais vyko 
pagrindinis susisiekimas tarp Didžiosios Lietuvos (Kauno, 
Vilniaus) ir Tilžės, Klaipėdos bei viso šio krašto. Todėl 
Smalininkai ilgai buvo reikšmingu pasienio punktu Klaipė
dos krašte, pro jį plaukdavo didžiausi krovinių srautai.

Praradęs specifinę paskirtį, dalį senųjų statinių (ir bažny
čią), buvusias gausias įstaigas (net kelis viešbučius), soviet
mečiu miestelis apnyko. Tačiau tradicinė urbanistinė struk
tūra (panemuniais išsitęsusios gyvenvietės plano schema, 
būdingas centrinės dalies apstatymas su senosios terpės 

424



įvaizdžiu) pusėtinai išliko. Suteikus Smalininkams saugotino 
objekto statusą, kryptingai juos regeneruojant, ten dar gali
ma atkurti savitą gyvenvietę20.

20 Zairys J. Šilutė: 1511-1991 //Statyba ir architektūra. 1991. Nr. 5. P. 1.
21 Tarybų Lietuvos enciklopedija. V., 1988. T.4.P.197.
22 Girininkas A. Šilutė // Mokslas ir gyvenimas. 1977. Nr.5. P.39-41.
23 Tarybų Lietuvos enciklopedija. T.4. P. 196-197.

ŠIL U T Ė. Šis stambiausias (po Klaipėdos) krašto miestas 

susiklostė iš kelių atskirų gyvenviečių: seniausiosios - Verdai- 
nės (nuo XVI a. turėjusios bažnyčią, vėliau mokyklą, vandens 
ir vėjo malūnus), Žibų (su XIX a. viduryje pastatyta katalikų 
bažnyčia), Cintjoniškių kaimų ir prie Šyšos vingio bei senojo 
vieškelio pastatytos Šilokarčemos (garsių pakelės smuklių su 

didele prekyviete). 1872 m. nutiestas plentas į Rusnę, netru
kus ir Klaipėdos-Tilžės geležinkelis su stotimi Žibuose, tele

fono ir telegrafo linijos, gretimuose Traksėdžiuoe 1882 m. 
įkurta durpių įmonė, prie Šyšos įrengta garlaivių prieplauka 
paskatino vietovę augti21.1905 m. Šilokarčemoje buvo 957, 
Žibuose -1775, Verdainėje - 273 gyventojai. 1910 m. gyven
vietės sujungtos. 1912 m. ten jau gyveno 3229 žmonės22. 
Tada nutiestas siaurasis geležinkelis į Kulėsius23. Tarpukariu 
šis Lietuvos Respublikos apskrities centras toliau sparčiai 
augo (1925 m. jau buvę 4389 gyventojai), čia veikė įvairios 
valdžios bei prekybos įstaigos, kelios mokyklos, buvo gana 
išvystyta pramonė. Susiklostė vaizdingas miestas su daugeliu 
stambių - kapitalių ir puošnių - pastatų. Itin savita seniausioji 
jo dalis ties senosiomis smuklėmis ir gretimo dvaro vaizdingi 
trobesiai, stambiais ir išraiškingais pastatais užstatyta pa
grindinė (dabar Lietuvininkų) gatvė, gan savarankiški Žibų ir 

Verdainės senieji branduoliai. Senąją dalį gaubė tarpukario 
statiniai: įdomios vilos, stambūs visuomeniniai pastatai (di
deli gimnazijų kompleksai).
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Sovietmečiu Šilutė, skirtingai nuo beveik visų senųjų 
Klaipėdos krašto gyvenviečių, sparčiai augo. 1959 m. ten 
buvo 8969, 1976 m. - 15 200 gyventojų24. Miestas tapo 
stambiu pramonės centru. Deja, tai buvo kraštui nepalankios 
sovietinės urbanistinės politikos esmė. Tuštinant kaimus ir 
apleidžiant tradicinius miestelius, žmonės telkti į miestus, 
laiku neaprūpinamus reikiamais patogumais, užstatomus 
prastais tipiniais daugiabučiais namais.

24 Petrauskas R. Šilutė // Statyba ir architektūra. 1990. Nr.5. P. 7
25 Purvinienė M., Purvinas M. Ar badys akis naujasis bankas? // Skalvos 
keleivis. 1991. Lapkr.7.
26 Lankauskas R. Nugara ar veidu į kultūrą // Literatūra ir menas. 1988. 
Geg.l4.P.ll.
27 Purvinienė M., Purvinas M. Šilutė šiandien, praeity ir ateity //Pamarys. 1989. 
Geg. 1, 9, 13, 20, 27; birž. 3; Purvinienė M., Purvinas M. Šilutė //Statyba ir 
architektūra. 1989. Nr. 10; Minkevičius J., Purvinienė M., Purvinas M. Kaip 
Šilutėje pagerbti mirusiuosius? // Pamatys. 1989. Gruod. 2; Purvinienė M., 
Purvinas M. Dar dėl Šilutės ir profesionalumo // Pamatys. 1990. Saus. 13.
28 Purvinienė M., Purvinas M. Šilutės gatvių ir pastatų vertė // Pamarys. 
1991. Rugp. 6.
29 Balčytis A. ir kt. Mieste, kur pučia marių vėjai // Statyba ir architektūra. 
1991. Nr. 5. P.3-4.
3o purvįnas m., Purvinienė M. Klaipėdos krašto architektūrinio-urbanistinio 
paveldo registracija Šilutės rajono ribose. T.l. Kaunas, 1992.

1985 m. A. Miškinio grupė tyrinėjo miesto centrinę dalį; 
tik 1988 m. miestas buvo pripažintas urbanistikos pamink
lu25. Deja, savitas miestas ir toliau buvo niokojamas - tai 
reikšmingiausioje senamiesčio vietoje statant nevykusios ar
chitektūros banką26, tai siūlant “modernizuoti” urbanistiniu 
požiūriu reikšmingiausias vietas. Iki šiol miesto tvarkytojai 
nesuvokia Šilutės tradicinių vertybių reikšmės, tad senosios 
gyvenvietės dar laukia nelengvi laikai.

Trumpoje apžvalgoje neaprėpdami visų nemažo miesto 
problemų nurodysime, jog apie jas tebuvo prabilta Atgimimo 
metais. Tada primintos apleistos kapinės27, nevykęs Šilutės 
perstatinėjimas sovietmečiu28, aiškinta miesto gatvių bei 
pastatų vertė29, miesto rūpesčiai30.
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VIEŠVILĖ. Miestelį ugdė jo padėtis kelyje tarp 
Didžiosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto bei Rytprūsių. Tai nuo 
seno žinomi verslai (vandens malūnas, metalo apdirbimas, 
popieriaus gamyba, aliejaus spaudykla, XIX-XX a. išsiplėtu
sios lentpjūvės). Jau XVI a. ten buvusi bažnyčia - parapijos 
centras. Išliko stambus vaizdingas dvaro parkas. Anuomet 
nemažame miestelyje (1895 m. - 1170, 1939 m. - 1600 
gyventojų) buvo pastatyta daug stambių ir išvaizdžių stati
nių. Įdomi gyvenvietės struktūra, būdinga panemunių trakto 
miesteliams: keli senojo apstatymo branduoliai sujungti vie
na kelio ašimi.

Antrojo pasaulinio karo metu apnaikinta gyvenvietė 
okupacijos dešimtmečiais sumenko: 1986 m. ten buvo 1025 
gyventojai, planuota, jog 2000 m. bus 1400 žmonių (mažiau 
negu prieš karą). Sovietmečiu Viešvilę nuskurdino neapdai
rus vaizdingų senovinių pastatų niokojimas, prastų tipinių 
stambių trobesių statyba, nebandant išsaugoti senosios gy
venvietės išvaizdos. Tačiau centrinėje dalyje tebėra labai 
išvaizdžių pastatų “salos”, daugmaž išlaikiusios tradicinės 
terpės pavidalą.

VILKYŠKIAI. Jau XVI a. čia buvo bažnyčia ir mokykla 

- neeilinės gyvenvietės požymis. Nuo XVII a. žinomas Vilkyš
kių dvaras, kurio pastatai (įsikūrę kelio į Šereitlaukj ir 
pagrindinio trakto Tilžė-Smalininkai sankryžoje) kartu su 
bažnyčios sodyba formavo gyvenvietės branduolį. Gyvenvie
tė, kaip ir jos kaimynės (Viešvilė, Smalininkai), dėstėsi palei 
traktą išsidriekusi ilgyn. 1905 m. gyveno 931,1925 m. - 982 
žmonės. Tarpukariu veikė dvi mokyklos, kelios krautuvės, 
elektros stotis, stambi garinė pieninė ir sūrinė, dvaro žirgy
nas. Tada buvo susiklosčiusi būdingo pavidalo gyvenvietė su 
įdomiais pastatais.

Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais Vilkyškiai labai 
nukentėjo: nugyventa ūkio reikalams atiduota bažnyčios 
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sodyba, nugriauta nemaža senų pastatų, dalis nevykusiai 
perdirbta, suniokota dvarvietė. 1959 m. tebuvo 895 gyvento
jai, 1987-942 (tad miestelis per pusę amžiaus netgi sunyko). 
Nauji pastatai statyti neatsižvelgiant j krašto architektūros 
bei urbanistikos tradicijas.

1969 m. miestelis (vienintelis visame Klaipėdos krašte) 
buvo paskelbtas vietinės reikšmės urbanistikos paminklu. 
Tačiau jo globa buvo fiktyvi, Vilkyškių tikrosios architektūri- 
nės-urbanistinės vertės nebuvo nustatytos ir tinkamai apsau
gotos. Todėl vadinamojo paminklo plotas ir toliau niokotas: 
dvarvietėje - pačiame miestelio centre (šalia reikšmingojo 
kelio Kaunas-Jurbarkas-Klaipėda) buvo pastatytas nepat
rauklus tipinis administracinis pastatas bei daugiabutis namas.

1991 m. rudenį Vilkyškiuose aptikta 68 senos sodybos su 
131 tradiciniu pastatu. Dar buvo aštuoni vertingi pastatai 
(bažnyčios-klebonijos kompleksas, keturi gyvenamieji na
mai ir sandėlis, dabartiniai katalikų maldos namai)31. Buvo 
išlikusios atskiros, vertingo suplanavimo bei apstatymo mies
telio dalys. Tradicinei gyvenvietės terpei nykstant, susiklostė 
nebūdingos properšos tarp likusių sodybų. Sovietmečiu išny
kus įprastinėms miestelio gyvavimo paskatoms, akivaizdžiai 
pakito ir Vilkyškių funkcionavimas: atskirų plotų naudoji
mas, gyventojų judėjimas.

IŠVADOS

Per kelis šimtmečius Klaipėdos krašte susiklostė specifinis 
gyvenviečių tinklas, kurį suformavo geopolitinės-administ- 
racinės, gamtinės, ūkinės-ekonominės priežastys. Daug lėmė 
krašto tranzitinė padėtis prekybiniuose keliuose tarp Didžio
sios Lietuvos ir Prūsijos. Teritoriją pradėta žymiau urbani- 
zuoti XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje. Gyvenvietės sparčiai 
augo Lietuvos Respublikos laikais.
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Krašte kūrėsi labai miestietiškos, daugiau Vakarų Europos 
standartus atitinkančios gyvenvietės. Nuo Didžiosios Lietu
vos miestelių jos skyrėsi kapitaliais ir puošniais pastatais, 
didesniu valdžios bei sakralinių statinių kiekiu, profesiona
liosios architektūros bei urbanistikos vyravimu, ištobulinta 
infrastruktūra bei miestų įranga (elektrinės, vandens tiekimo 
kolonėlės bei pompos, gatvės bei šaligatviai grįsti tašytais 
akmenimis, betonavimas ir kt.).

Sovietmečiu ryškiai pakito krašto gyvenviečių raida. Spar
čiai augo Šilutė bei dalis centrinių ūkių gyvenviečių. Eiliniai 
miesteliai prarado savo ankstesnį gyvybingumą.

Antrojo pasaulinio karo daugiau ar mažiau paliestos 
Klaipėdos krašto gyvenvietės itin nukentėjo sovietmečiu, kai 
imtasi naikinti jų architektūrinį urbanistinį paveldą (standar
tiškai perplanuojant, netradiciškai dėstant naujus, nevyku
sios išvaizdos statinius, neatpažįstamai perdirbant ar nu
griaunant senuosius pastatus, nesaugant būdingos kraštui 
miestelių įrangos - grindinių, tvorų). Savitas ir vertingas 
krašto architektūrinis-urbanistinis paveldas nebuvo ir nėra 
tinkamai saugomas.

Vytautas
Gocentas

LIETUVININKŲ BENDRIJA 
“MAŽOJI LIETUVA ”

Ir visi ėjo įsirašydinti, 
kiekvienas į savąjį miestą.

Luk. 2, 3

Lietuvininkų ir Prūsų, arba Mažosios, Lietuvos vardą į 
Lietuvos istoriją, kultūrą įrašė Bretkūno ir Mažvydo, Donelai
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čio ir Rėzos, Kuršaičio ir Vydūno bei kitų šio krašto žmonių 
darbai - abipus Nemuno žemupio ir tolyn iki Priegliaus ir už 
jo j pietus skambėjo lietuvininkų kalba, giesmė, daina... 
Lietuvos atgimimas leido priminti lietuvybę ir paskutiniuo
sius garbingųjų lietuvininkų palikuonis - senuosius buvusio 
Klaipėdos krašto (1923-1939) gyventojus, šišoniškius, ku
riems teko patirti naikinimo, iškeldinimo, trėmimo nelaimes. 
Negailestingi Antrojo pasaulinio karo frontai čia, Klaipėdos 
krašte, užklupo bene 156 000 gyventojų. Šiuo metu, spėja

ma, pamaryje gyvena tik apie 7000 krašto senbuvių ir jų 
palikuonių.

Tradicijos, gyvenimo būdas ir visa etninė kultūra, susifor
mavusi Mažajai Lietuvai esant atskirtai nuo tautos kamieno 
ir veikiamai Vakarų kultūros, reformuoto evangelikų (liute
ronų) tikėjimo, išskyrė šio krašto žmones iš kitų, čia po karo 
iš Didžiosios Lietuvos, ypač iš SSRS atkeltųjų ar atsikėlusiųjų 
gyventojų. Savo krašte lietuvininkai tapo etnine mažuma, 
netekusia ankstesnės padėties, tėvų ar savo namų, bažnyčių. 
Jie išblaškyti miesteliuose ir miestuose, po keletą šeimų 
beliko kaimuose.

Dėl to svarbus ir suprantamas lietuvininkų poreikis susiei
ti, išsikalbėti, atgauti žmogiškąją vertę, sutikti žmogų, atsilie
piantį į tavo gyvenimo nusistatymus. Kur ir kaip jie vienas kitą 
galėjo susitikti? Rečiau gatvėje, turgavietėje, dažniau - prie 
bažnyčios, nes nuo 1988 m. ėmė atsikurti pokaryje uždary
tos, išvaikytos parapijos. Greitai paaiškėjo, kad susikaupė ne 
tik šeimos, kaimo, parapijos, miestelio, bet ir viso buvusio 
Klaipėdos krašto spręstinų reikalų. Juos bendrai aptariant, 
teikiant pasiūlymus įmanoma bent kiek pagelbėti kraštui ir jo 
gyventojams, saugoti amžiais kauptą paveldą, galvoti apie 
ateitį.

1989 m. susibūrė įvairios Lietuvos kraštų, miestų ir mies
telių, tautinių mažumų draugijos. Susibūrė ir buvusių Klaipė- 
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dos krašto gyventojų sambūrio steigiamojo suvažiavimo ren
gėjai Klaipėdoje. Vilniuje susirinkę Mažosios Lietuvos istori
jos knygų tyrėjas Domas Kaunas, krašto išeiviai dailininkė 
Ieva Labutytė, filosofas Helmutas Arnašius ir Vytautas Go- 
centas aptarė nuostatus, svarbiausius veiklos programos 
klausimus. Kilo dilema: kurti tik krašto gyventojų ir jų 
palikuonių, kaip siūlė nuo Priekulės kilęs H.Arnašius, ar ir 
krašto mylėtojų sambūrį. Steigiamajam susirinkimui pasiūly
ta kurti visiems atvirą bendriją. Teko parinkti ir bendrijos 
pavadinimą: kad atspindėtų istorinę garbingą Mažąją Lietu
vą, bet nepamiršti Klaipėdos krašto - dar gyvi jo liudytojai 
klaipėdiškiai. Galiausiai svarstymui buvo pasiūlytas pavadi
nimas Lietuvininkų bendrija “Mažoji Lietuva”. Steigėjų min
tys krypo j Mažosios Lietuvos senovę, jos “aukso amžių”, 
kuomet gyventojų dauguma buvo vietiniai lietuviai, už lietu
vybės išlaikymą pagerbti lietuvininkų vardu, kuomet trobos, 
kiemai, turgavietės, bažnyčios šurmuliavo daininga lietuvi
ninkų šnekta, garsėjo giesmėmis, pasakų ir padavimų seno
ve. Tai mena Tilžės, Ragainės, Karaliaučiaus, Tolminkiemio, 
Klaipėdos, Priekulės, Šilutės, Bitėnų istorija.

Steigiamasis bendrijos sambūris įvyko 1989 m. gegužės 
27 d. Klaipėdoje, susirinkus 277 krašto žmonėms. Tarp jų 
buvo krašto lietuvybės puoselėtojai Jurgis Plonaitis (g. 1902 
m. Žiaukų k.), Tautvydas Brakas (1919-1990), Elena Grigo- 
laitikė-Kondratavičienė (g. 1910 m. Bitėnuose) ir kiti. Žino

ma, atėjo ir tie krašto žmonės, kurie nepabrėždami lietuviš
kumo ar vokiškumo, linkėjo tėvonijų kraštui atgaivos. Lietu
vininkų nuotaiką išreiškė Elzbieta Pocienė (g. 1925 m. Klai
pėdoje), maniusi, kad j sueigą einanti viena: “...Bet koks 
džiaugsmas! Salė šurmuliuoja, visi labinasi, šnekina. Širdis 
taip ir atlėgo”. Tą dieną skambėjo St.Šimkaus ir J.Zauerveino 

Mažosios Lietuvos himnu tapusi “Lietuviais esame mes gi
mę”, dar dvi giesmės - “Pilnos rankos”, “Taigi imk mano 
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ranką”. Pastaroji giedama visuose bendrijos renginiuose. 
Bendrija siekia gaivinti ir saugoti Mažosios Lietuvos savastį, 
lietuvininkų identitetą - tai visos Lietuvos, visų lietuvių 
kultūros dalis. Centras Klaipėdoje (Liepų g. 5-5), o skyriai 
Šilutėje, Kaune, Vilniuje. Bendrijos vėliava yra tradicinė 

Mažosios Lietuvos ir jos draugijų trispalvė: žalia-balta-rau- 
dona (vienodais tarpais). Spalvas šimtmetė Lidija Bajoraitė 
(1890-1990) taip nusakė: “Žal’s - laukelis, bait’s - žirgelis, o 
širdelėj - kraujo raudonum’s”. Pirmą austą vėliavą iš audėjos 
Zitos Sereikienės (Vilnius) rankų priėmėme ir išskleidėme 
1989 m. lapkričio 18 d., atidengus klaipėdiškio poeto Simono 
Dacho (1605-1659) paminklą ir fontaną su Taravos Anikės 
statula. Bendrijos veiklai vadovauti buvo išrinktas 16 narių 
seimelis, kuriam pirmininkauja Viktoras Petraitis (g. 1951 m. 
Šilutėje), sekretore - R.Čigienė, iždininke - R.Mačiūnienė. Be 

minėtų V.Petraičio, R.Mačiūnienės, seimelyje energingai dir
ba 1992 m. išrinkti 4 nauji nariai: Asta Kuosaitė (sekretorė), 
Dalia Kiseliūnaitė, Martynas Aušra ir Vytautas Gocentas, 
atstovaujantis bendrijai Vilniuje.

Veikla: buv. Klaipėdos krašto paveldo apsauga, jo pažini
mas, tolesnis panaudojimas. Docentai J.Mališauskas ir A. Juš
ka skaito paskaitas, pranešimus sekmadieninėje mokykloje ir 
bendrijoje, rengia išvykas į Karaliaučiaus (dab. Kaliningra
do) sritį, J.Bretkūno gyvenimo ir veiklos vietomis. Paminimi 
Mažosios Lietuvos garbingieji kultūros, mokslo, visuomenės 
veikėjai ir darbininkai, lankomos jų gimtinės (K.Donelaitis, 
Vydūnas, M.Reizgys, I.Simonaitytė, F.Bajoraitis, J.Birškus, 
J.Brožaitis, K.Lekšas, M.Hofmanas ir kiti). 1991 m. vasarą 
grupė bendrijos narių aplankė Klaipėdos krašto išeivius 
Vokietijoje, sveikino šimtmetį mokytoją, istoriką, filologą, 
publicistą Joną Užpurvį (1891-1992), lankė M. Jankaus, 
Vydūno, E. Simonaičio, V, Gaigalaičio, J. Zauerveino kapus. 
Vydūno, Simonaičio ir Jankaus palaikai grįžo ir Gaigalaičio 
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netrukus grįš į tėvonijų žemę. Tuo rūpinasi bendrija, kun. 
F.Skėrys Vokietijoje, Vydūno draugija, kiti pagalbininkai.

Dažnėja ir stiprėja bendrijos ryšiai su Klaipėdos krašto 
išeiviais ir jų organizacijomis. Mažosios Lietuvos fondo, 
kuriam vadovauja Vilius Pėteraitis (Montrealis, Kanada) ir 
Kurtas Vėlius (Čikaga, JAV), lėšomis finansuojami kai kurie 
Lietuvoje leidžiami Mažajai Lietuvai skirti veikalai. Fondas 
suteikė fiansinę paramą Vydūno 125-ųjų gimimo metinių 
paminėjimui, kapinaičių Bitėnuose tvarkymui, M.Jankaus 
spaustuvės atstatymui ir daugeliui kitų darbų. Bendrija glo
boja senąsias Lūžų (prie Jakų), Veiveriškių kapines ir ten 
esančius žymių krašto žmonių kapelius; dalyvauja kitų kapi
nių tvarkymo talkose, pirmiausia Bitėnų, j kurias atlydėjo 
Vydūno ir M.Jankaus pelenų urnas. Bendrijos nariai (vieni ar 
su šeimomis) globoja ir tvarko savo gimtinių, artimųjų kapus 
ir kapines. Menant gražias Klaipėdos krašto tradicijas sodinti 
medžius prie sodybų, kelių, žinant, kad jie buvo skiriami 
žymiems žmonėms, draugijoms ar įvykiams atminti, bendrija 
irgi ėmėsi tos veiklos. 1989 m. Klaipėdoje, prie “Trinyčių” 
fabriko tvenkinio, pasodinta apie 100 jaunų uosių, Agluonė
nuose - ąžuolas ir 12 ąžuoliukų. 1990 m. pavasarį ir rudenį 
buvo pasodinta dar beveik 500 ąžuoliukų, ir suošė bene 4 
hektarų ąžuolynas, skirtas Mažajai Lietuvai ir jos žmonėms 
atminti.

Nuo 1989 m. kasmet rengiamos mokslinės konferencijos, 
skirtos Mažosios Lietuvos istorijai, etnografijai, tautosakai, 
kalbai. Iš pradžių jas organizavo, bendrijos talkinama, Klai
pėdos viešoji I.Simonaitytės biblioteka (darbuotoja Aniceta 
Sabaliauskienė). Čia pranešimus skaitė bendrijos nariai, 
1990 m. ir svečias iš Kanados prof. V.Pėteraitis. Pirmoji 
konferencija įvyko 1989 m. gruodžio 8-9 dienomis, vėlesnės 
rengiamos Tilžės akto (1918 m. lapkričio 30 d.) pasirašymo 
dieną. Taip kasmet paminimas Mažosios Lietuvos jungimosi 
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į Lietuvos valstybę aktas. Nuo 1992 m. konferencijų rengimu 
rūpinasi įsikūręs Klaipėdos universitetas, jo profesorė Audro
nė Kaukienė. Jose paminimi garbingi lietuvininkai, svarbesni 
įvykiai, mielai susirenka bendrijos nariai, kiti krašto žmonės.

Labiausiai bendrijos narių laukiamos metinės sueigos, 
vadinamos susiėjimais; išsisklaidžiusiems krašto žmonėms 
maga pergyventi bendrumo jausmą. Susiėjimai rengiami 
gegužės pabaigoje: Klaipėdoje, Šilutėje ir Karklėje (1989), 
Klaipėdoje, Vanaguose ir Agluonėnuose (1990), Klaipėdoje 
ir Plikiuose (1991), Klaipėdoje, Nidoje ir Rusnėje (1992), 
Vyžiuose, Juknaičiuose ir Bitėnuose (1993), rengiamasi vykti 
(1994) j Katyčius. Bendrijos seimeliui padedant klaipėdiškių 
etnografiniais rūbais buvo aprengti mažieji “Vorusnėlės” 
dainorėliai, kuriuos globoja ir pamoko Dalia Kiseliūnaitė.

Mažiausiai nuveikta sprendžiant bendruosius krašto rei
kalus, nors bendrija žodžiu ir raštu nuolat primena valdžiai 
ir visuomenei senųjų krašto žmonių vargus ir rūpesčius: dėl 
bažnyčių grąžinimo, konfesinių kapinių saugojimo, naujų 
steigimo, dėl gyventojų nekilnojamojo turto grąžinimo. 
Reikalaujama pripažinti ir paskelbti faktus apie Klaipėdos 
krašto ir visos Mažosios Lietuvos senųjų gyventojų priverstinį 
iškeldinimą, persekiojimą, diskreditavimą. Raginama plėtoti 
Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, tirti ir saugoti kur
šininkų paveldą.

Bendrijos nariai - vyresnio amžiaus žmonės, o jų vis 
mažėja. Ar paseks jaunieji bendrijos senjorų pėdomis? Sėk
mingai darbuojasi Kaune Vilius Ašmys ir Erikas Purvinas, 
Priekulėje - Edita Barauskienė, Šilutėje - Albinas Endzinas, 
Otonas Serapinas, Jurgis Plonaitis. į pamario kraštą dažnai 
atvyksta architektas Arvydas Kybrancas, jaunesnysis iš Purvi
nų architektas Martynas su žmona architekte Marija.
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Vytautas
Šilas

MAŽOSIOS LIETUVOS
REIKALŲ TARYBA

1989 m. vasarą buvo sudaryta LSSR Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko Liongino Šepečio vadovaujama deputa- 
tinė komisijos politinio badautojo Petro Cidziko reikalavi
mams išnagrinėti. Nutarusi patenkinti visus jo iškeltus reika
lavimus, išskyrus vieną, kuriam pagrįsti atseit trūko konkre
čių faktų, komisija jau rengėsi išsiskirstyti. Reikėjo pasmerkti 
sovietinės karinės valdžios vykdytą Mažosios Lietuvos geno
cidą ir imtis žygių nubausti jo vykdytojus. Dėl šio genocido 
Mažoji Lietuva neteko savo senųjų gyventojų, o Karaliau
čiaus kraštas, po Antrojo pasaulinio karo apsigyvenus rusa
kalbiams kolonistams, tapo Rusijos kolonija. Kadangi tuo 
metu P.Cidzikas buvo išvykęs iš Lietuvos, jo bendražygis 
politkalinys Povilas Pečeliūnas, kad nebūtų likviduojama 
L.Šepečio komisija, kreipėsi paramos į Lietuvos Persitvarky

mo Sąjūdį (LPS).
1989 m. rugsėjo pradžioje LPS aktyvistai Aringas Goro- 

deckis ir Jadvyga Mackevičienė sukvietė į Sąjūdžio būstinę 
(Gedimino g. 1) Mažosios Lietuvos mylėtojus ir žinovus, 
siūlydami jiems susiburti į Mažosios Lietuvos genocido komi
siją, kuri L.Šepečiui pateiktų reikalingus genocido faktus. 
Kraštotyrininkas Vytautas Šilas tada pareiškė, kad genocido 

klausimas yra tik viena iš Mažosios Lietuvos problemų, kad 
reikia aktualizuoti ir istorinio palikimo bei paramos Karaliau
čiaus (Kaliningrado) srities lietuviams klausimus. Per kitą 
susirinkimą buvo įkurta LPS Mažosios Lietuvos genocido, 
etnocido ir kultūrinio palikimo klausimų komisija. Jos pirmi
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ninku išrinktas V.Šilas, sekretore - J.Mackevičienė. 1989 m. 
rugsėjo 19 d. LPS komisija nusiuntė L.Šepečiui raštą, kuriame 
informavo, kad genocido medžiaga pradėta rinkti, o kartu 
atkreipė dėmesį, kad Mažosios Lietuvos problemų yra labai 
daug ir reikia vyriausybės sprendimų1. 1989 m. spalio 18 d. 
LPS komisija parengė ir tuoj pat įteikė L.Šepečiui Genocido, 
etnocido ir kultūrinio palikimo svarbiausių uždavinių sąrašą 
(su argumentais ir sprendimo būdais). Jame buvo 5 genoci
do, 4 etnocido padarinių šalinimo (pvz., Lietuvos TV signalų 
nukreipimo į Karaliaučiaus sritį), 9 istorijos paminklų apsau
gos ir 8 istorijos ir kultūros veikėjų įamžinimo (Herkaus 
Manto, Martyno Mažvydo, Jono Bretkūno, Liudviko Gedimi
no Rėzos ir kitų) klausimai2. L.Šepečiui buvo pasiūlyta, kad 
jo vadovaujama komisija būtų perorientuota spręsti Mažo
sios Lietuvos klausimus. Spalio pabaigoje deputatinė komisi
ja, išklausiusi V.Šilo pasisakymą, pritarė L.Šepečio ir Prano 

Kūrio siūlymui, kad reikia prie Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo įkurti visuomeninę komisiją, kuri keltų valdžios 
įstaigoms Mažosios Lietuvos klausimus.

' MLRTlaiškas LTSR Aukščiausios Tarybos Pirmininkui L. Šepečiui. 1989 09 
12. - MLRTarchyvas. '
2 LPS Mažosios Lietuvos genocido, etnocido ir kultūros palikimo klausimų 
komisijos siūlymai vyriausybinei Mažosios Lietuvos komisijai. Pirmaeiliai 
klausimai. 1989 1018. - MLRTarchyvas.
3 LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo nutarimas dėl visuomeninės 
Mažosios Lietuvos reikalų tarybos sudarymo Nr. XI-3506. Vilnius, 1989 12 18. 
- MLRTarchyvas

1989 m. lapkričio 3 d. beveik vien iš LPS komisijos narių 
suformuota 24 asmenų Mažosios Lietuvos reikalų taryba (MLRT) 
parengė nuostatų ir AT Prezidiumo sprendimo projektus.

Į1989 m. gruodžio 18 d. AT Prezidiumo posėdį V.Šilas su 
istoriku Algirdu Matulevičiumi buvo pakviesti asmeniškai. 
Prezidiumo nariai balsų dauguma pritarė MLRT įsteigimui3. 
Buvo patvirtinti nuostatai ir Tarybos sudėtis iš 31 asmens.
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Nuo 1993 m. birželio 25 d., Lietuvos teisingumo ministe
rijai patvirtinus naujus MLRT nuostatus4, Taryba tapo nevar
žoma Respublikos Seimo, nepriklausoma visuomeninė insti
tucija. Pagal naujuosius, kaip ir pagal senuosius MLRT nuos
tatus, jos kompetencijai priklauso: Mažosios Lietuvos istori
jos ir kultūros paminklai, jos kultūros ir visuomenės veikėjų 
atminimo įamžinimas, jos istorinių ir dabarties problemų 
nušvietimas spaudoje, Karaliaučiaus srities lietuvių kultūros 
ir dvasios reikalai.

4 Mažosios Lietuvos reikalų tarybos nuostatai, priimti 1993 m. sausio 29 d., 
įregistruoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 93 06 25 įsakymu N 
142-VO. - MLRTarchyvas.

Išėjus neveikliems ir atėjus į Tarybą naujiems žmonėms, 
1994 m. pradžioje ji turėjo 17 narių. Nuo pat susikūrimo 
veikia dr. Vacys Bagdonavičius, Gintautas Bukauskas, Vytau
tas Gocentas, dr. prof. Domas Kaunas, dr. Napoleonas Kit
kauskas, dr. Algirdas Matulevičius, Rimantas Matulis, Vytau
tas Šilas (pirmininkas), Jonas Trinkūnas. Vėliau į MLRT atėjo 

Danutė Bakanienė (atsakingoji sekretorė), Petras Cidzikas, 
dr. Nastazija Kairiūkštytė, Arvydas Kybrancas, Genovaitė 
Kuckailienė, Antanas Pipiras, doc. Irena Tumavičiūtė, dr. 
Petronėlė Žostautaitė.

ŽINGSNIAI Į KARALIAUČIAUS
(KALININGRADO) SRITĮ

MLRT ėmėsi organizuoti (tuo rūpinosi J.Mackevičienė) Lie
tuvos atstovų susitikimą su Karaliaučiaus srities valdžia. Tam 
1989 m. lapkričio 11d. sudarytas kultūrinio bendradarbiavimo 
klausimų sąrašas: dėl lietuviškų darželių ir mokyklų, Lietuvių 
kultūros centro, Vydūno memorialinio muziejaus Tilžėje (dab. 
Sovetsk), Prūsų muziejaus Pabėčiuose (Romanovo), paminklų 
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Herkui Mantui, M.Mažvydui ir LRėzai, kulto pastatų perdavimo 
lietuvių katalikų bažnyčiai5. Susitikimas įvyko 1989 m. lapkričio 
29 d. Lietuvių interesams atstovavo V.Šilas, J.Mackevičienė, 
Lėtas Palmaitis, V.Gocentas, Gintaras Visockas, E.Cajauskas, 
S.Samborskis (visi dar nelegalizuotos MLRT nariai), Algirdas 
Kumža ir Juozas Paleckis (abu iš LKP CK ideologinio sky
riaus), Gerimantas Tarvydas ir Algirdas Banevičius. Iš Kali
ningrado buvo srities ideologinio skyriaus vadovai Aleksand
ras Chmurčikas ir Vladimiras Krivošejevas, kultūros skyriaus 
vedėjas Josifas Grečko, srities kultūros fondo pirmininkas 
Jurijus Ivanovas, kultūros draugijos “Zov” pirmininkas And
rejus Puzikas ir kiti. A.Chmurčikas prisiminė, kad siūloma 
kultūrinio bendradarbiavimo sutartis yra sena, pamiršta 
idėja. Kaliningrado valdžios pareigūnai, gavę kultūrinio bend
radarbiavimo klausimų sąrašo pagrindu parengtą 6 puslapių 
sutarties projektą, žadėjo jį išstudijuoti ir iki kitų metų 
pradžios atvykti į Vilnių sutarčiai suderinti.

5 Перечень вопросов в области культурного сотрудничества, требующих 
совместного решения руководящими инстанциями Калининградской 
области и Литовской ССР. 1989 11 15.

LKP 1989 m. gruodyje pasiskelbus nepriklausomai nuo 
TSKP ir Maskvos, konservatyvumu pasižymėjusioje Karaliau
čiaus srityje kilo didelė priešiškumo Lietuvai banga. Tuo 
metu ne tik Lietuvos rajonų, bet ir Karaliaučiaus srities rajonų 
vykdomieji komitetai bei centriniai laikraščiai gavo Lietuvos 
AT Prezidiumo nutarimą apie MLRT įsteigimą. Į tai 1989 m. 
gruodžio 30 d. sureagavo srities oficiozas “Kaliningradskaja 
pravda”, išspausdinęs susierzinusio srities partijos sekreto
riaus Jurijaus Semionovo interviu. Jis teigė, jog į MLRT 
įkūrimą negalima žiūrėti abejingai, nes tai yra kišimasis į 
svetimus reikalus ir “paliečia kiekvieno kaliningradiečio inte
resus”. Baigdamas jis vis dėlto žadėjo daryti viską, kad 
santykiai su Lietuva būtų geri. 1990 m. pradžioje niekas LKP
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CK ar Ministrų taryboje nerodė noro kartu su MLRT nariais 
važiuoti į Karaliaučių. Vasario pradžioje keli MLRT nariai su 
J.Mackevičiene nuvyko į Karaliaučiaus švietimo skyrių dėl 
lietuvių kalbos mokymo ir lietuviškų mokyklų steigimo, bet 
nerado čia supratimo.

MLRT suvokė, kad lietuvių interesus Kaliningrado srityje 
galima tvarkyti tik kaip nors susitarus su srities administra
cija: jau pirmąją Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo dieną, 
1990 m. kovo 12 d., MLRT pirmininkas V.Šilas su pavaduo
toju K. Milkeraičiu ir MLRT nariu istoriku A. Matulevičiumi 
liberalios pakraipos laikraščio “Kaliningradskij komcomo- 
lec” redakcijoje “prie apvalaus stalo” susitiko su jo vyriau
siuoju redaktoriumi, su srities partijos sekretoriumi ideologi
niais klausimais A.Chmurčiku ir Kaliningrado universiteto 
TSKP istoriku Viktoru Suvorovu. A.Matulevičius pastebėjo 
Suvorovui, kad tas ignoruoja lietuvišką krašto dominantę 
arba nežino Prūsijos istorijos6. A.Chmurčikas paminėjo, jog 
srityje varžosi dvi jėgos - konservatyvioji ir savarankiško 
ekonominio rajono statuso siekiančioji, išreiškė didelį suinte
resuotumą bendradarbiavimu su nepriklausomybę paskel
busia Lietuvos Respublika, ekonominės sutarties pasirašy
mu. V.Šilas aiškino, jog srities gyventojų gerovė daugiausia 
priklausys nuo bendradarbiavimo su Nepriklausoma Lietu
va, akcentavo lietuvių kultūrinius ir istorinius interesus.

6 Суворов В. Такова историческая правда// Калининградская правда. 5 
02 1989.
7 Дарьялов А. Большой подтекст “Малой Литвы ”// Открытое письмо 
председателю совета по делам “Малой Литвы ” при Президиуме 
Верховного Совета Литвы Витаутасу Шиласу// Маяк. Н 21 (3806). 22 
05 1990.

Reaguodamas į Karaliaučiaus srities konservatyviųjų jėgų 
išpuolius prieš lietuvius ir MLRT, į srities laikraščio “Majak” 
D.Darjalovo atvirą laišką V.Šilui “Didelė Mažosios Lietuvos 
potekstė”7, V.Šilas paskelbė laikraštyje “Echo Litvy” straipsnį 
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“Mažosios Lietuvos reikalai”8, o laikraštyje “Majak” atsakymą 
“Žvelgdami į istoriją”9. Juose buvo aiškinama, jog mes nori

me, kad už mūsų pačių pinigus būtų leista pasirūpinti savo 
tautos įžymių žmonių atminimu ir klausiama - kas gi čia 
blogo?

8 Шилас В. Дела Малой Литвы// Эхо Литвы. 28 04 1990.
9 Шилас В. Заглядывая в историю// Ответ на открытое письмо// 
Маяк. Н 30 (3815). 24 071990.
10 MLRTpareiškimas dėl Mažosios Lietuvos klausimų sprendimo remiantis 
istorine tiesa. 1991 02 08. - MLRT archyvas. Taip pat: Lietuvininkais mes 
esam gimę //Kauno aidas. 1991. Kovo 22-29.

Karaliaučiaus srityje yra 120 gyvenviečių, susijusių su 
beveik 200 Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjų 
vardų. Pažymėtas tik dviejų - XVIII a. poeto K.Donelaičio 
(memorialinis kompleksas Tolminkiemyje, dab. Čistyje Pru- 
dy) ir XX a. filosofo ir kultūros veikėjo Vydūno (atminimo 
lenta Tilžėje) atminimas. Sovietinė valdžia vykdė lietuvių 
etnocido politiką - iki 1992 m. nebuvo leidžiama kurtis 
lietuviškoms organizacijoms, lietuviškoms parapijoms, tik 
visai neseniai buvo atsiradę lietuvių kalbos būreliai mokyk
lose, bet lietuviškų mokyklų nebuvo. Lietuvių skaičius nuo 30 
000 (Nikitai Chruščiovui valdant) nukrito, pagal oficialųjį 
198901 01 surašymą, iki 18 678. Tikrasis lietuvių skaičius yra 
didesnis negu 20 000, tačiau akivaizdu, kad gyvendami savo 
tautos žemėje lietuviai vis labiau rusėja. Antra vertus, atrodė, 
kad nei Lietuvos visuomenė, nei valdžios vyrai nesuprato, jog 
nestiprinant saitų su Mažosios Lietuvos žemėmis bus praras
tas šios lietuvių tautos dalies palikimas. MLRT, norėdama 
atkreipti į tai visų dėmesį, yra padariusi kelis svarbius pareiš
kimus.

1991 m. kovo 8 d. MLRT paskelbė pareiškimą “Dėl Mažo
sios Lietuvos klausimų sprendimo remiantis istorine tiesa”10. 
Jame aiškinama, kad Mažosios Lietuvos vardas yra sena 
istorinė realybė, kad rusinama 20-ties tūkstančių Karaliau

440



čiaus srities lietuvių mažuma gyvena savo tautos etninėje 
žemėje, kad Karaliaučiaus srities teritorijos statusas nėra 
galutinai apibrėžtas, o senieji krašto gyventojai tebeturi teisę 
j tėvų žemę. 1992 m. kovo 10 d. buvo parengtas pareiškimas 
“Dėl Kaliningrado srities militarizavimo pavojaus”11. Jis kvie
tė politikus imtis žygių sustabdyti Karaliaučiaus srities mili
tarizavimą, o po to ir visai demilitarizuoti ją. 1992 m. kovo 16 
d. buvo pasirašytas pareiškimas “Dėl lietuvių tautos interesų 
Karaliaučiaus krašte”. Jame glaustai išdėstyti svarbiausi lie
tuviškumo faktai iki nacių atėjimo j valdžią ir sovietinio 
etnocido pasireiškimo požymiai. Buvo teigiama, jog penke- 
riems metams (t.y. iki 1996 m. liepos 29 d.) Lietuvos Res
publikos su Rusija pasirašytas susitarimas dėl Karaliaučiaus 
krašto11 12 nereiškia, jogjis visiems laikams pripažįstamas Rusijai.

11 Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pareiškimai: Dėl Kaliningrado srities 
militarizavimo pavojaus. Dėl Lietuvių tautos interesų Karaliaučiaus krašte // 
Voruta. 1992. Kovo 25.
12 Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Tarybų Federacinės 
Socialistinės Respublikos dėl bendradarbiavimo ekonominėje ir socialinėje- 
kultūrinėje RTFSR Kaliningrado srities raidoje // Lietuvos aidas. 1991. Liep. 
31.
'3 Mažosios Lietuvos lietuvių deklaracija. Mažosios Lietuvos lietuvių protestas 
//Voruta. 1992. Gruod. 23.

MLRT laikydamasi nuostatos, jog sprendžiant Karaliau
čiaus krašto ateities klausimą būtina remtis sovietų išvarytų 
šio krašto autochtonų - lietuvininkų balsu, paskelbė iki tol 
Lietuvoje neskelbtus lietuvininkų dokumentus, žinomus Pui
dos pareiškimo (1946 m.) vardu - “Mažosios Lietuvos lietuvių 
deklaraciją” ir “Mažosios Lietuvos lietuvių protestą”13. Pirma
jame kreipiamasi į demokratinių pasaulio valstybių vyriausy
bes ir protestuojama prieš Mažosios Lietuvos dalies (Kara
liaučiaus srities) priskyrimą Rusijai. Antrajame mažlietuviai, 
“neturėdami teisėtos vyriausybės, kuri juos gintų”, susibūrę 
į Mažosios Lietuvos tarybą, patys protestuoja prieš Mažosios
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Lietuvos kolonizavimą ir brutalų “rusų elgesį su mūsų bro
liais, tėvais ir vaikais ir žeme, mūsų nuo amžių gyventa”.

PAS TUOS, KURIE VALDŽIĄ TURI

Nors MLRT įsteigė LSSR AT Prezidiumas ir pagal nuosta
tus ji veikė prie AT Prezidiumo, nei jis, nei naujasis Lietuvos 
AT Prezidiumas MLRT veikla nesidomėjo. Buvo bandoma 
veikti per AT komisijas. Apie tą 1990 m. kovo 12 d. vizitą 
V.Šilas informavo susirinkusius AT užsienio komisijos narius. 
Posėdį vedė komisijos pirmininkas Emanuelis Zingeris. Iš 
komisijos narių dalyvavo ir dabartinis prezidento patarėjas 
Justas Paleckis bei tuometinis MLRT narys, Mažosios Lietu
vos muziejaus Klaipėdoje direktorius Vytautas Plečkaitis. AT 
deputatai buvo paprašyti imtis iniciatyvos pasikviesti Kara
liaučiaus srities atstovus bendradarbiavimo sutarčiai pasira
šyti. Įvairiais Mažosios Lietuvos klausimais pasisakė V.Bag- 
donavičius, A.Matulevičius, V.Gocentas. Posėdžiui pasibai
gus komisija padarė pareiškimą Lietuvos Ministrų tarybai, 
Kultūros ir švietimo ministerijai, Klaipėdos, Šilutės ir Taura
gės savivaldybėms, Kaliningrado srities Vykdomajam komi
tetui, ELTA’ai ir laikraščiui “Kaliningradskaja pravda”14. Tuo 
šios komisijos dėmesys Mažajai Lietuvai ir apsiribojo.

,4 Lietuvos AT užsienio reikalų komisijos pareiškimas Lietuvos Ministrų 
Tarybai, Kultūros ir švietimo ministerijai, Klaipėdos, Šilutės, Tauragės miestų 
savivaldybėms, Kaliningrado sr. vykd. komitetui (rusų k.), “Kaliningradskaja 
pravda ” laikraščiui, ELTA 'i. - MLRTarchyvas.

1993 m. spalio mėn. Seimo vadovams, Užsienio reikalų 
pirmininkui Kaziui Bobeliui ir Žmogaus teisių gynimo komi
teto pirmininkui Mindaugui Stakvilevičiui buvo įteikta MLRT 
Pilietybės įstatymo patikslinimo redakcija, atstatanti dėl 
Vokietijos aneksijos 1939 m. kovo mėn. netekusių Lietuvos 
pilietybės klaipėdiečių teises. Deja, nė vienas iš jų mūsų 
redakcijos projekto svarstymui Seime nepateikė.
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1991 m. vasario 27 d. V.Šilas, kaip MLRT pirmininkas, 

buvusio MLRT nario, valstybės kontrolieriaus Kazimiero 
Uokos pakviestas atvyko į AT valstybės atstatymo komisijos 
posėdį, kur buvo svarstoma sutarties su Rusija protokolo 
redakcija ir pateikė savo pastabas. 1991 m. liepos 17 d. 
V.Šilas pateikė MLRT pastabas Lietuvos ir Rusijos susitarimui 
dėl Karaliaučiaus srities15. Deja, nei į šias, nei į ankstesnes 
pastabas praktiškai nebuvo atsižvelgta. Tai buvo viena iš 
priežasčių, kodėl minėtas susitarimas nebuvo naudingas 
Lietuvai.

15 Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pastabos dėl Lietuvos ir Rusijos susitari
mo Kaliningrado srities klausimu. 1991 04 03 ir 1991 07 17 redakcijos.
Vilnius. - MLRTarchyvas.

Pirmasis neakivaizdinis susitikimas su AT kultūros, švieti
mo ir mokslo komisija įvyko 1992 m. sausio 22 d. Jo siekda
ma, MLRT norėjo, kad komisija paskatintų Kultūros ir švieti
mo ministeriją efektyvesniam darbui Mažojoje Lietuvoje ir 
tarpininkautų MLRT reorganizavimui. Gediminas Ilgūnas, 
lyg pabrėždamas, kad Mažosios Lietuvos problemą jis suvo
kia kaip nelabai svarbų klausimą, siekė apriboti tiek susitiki
mo trukmę, tiek dalyvaujančių Tarybos narių skaičių. Dėl 
nieko taip ir nebuvo susitarta...

Už tai, kad MLRT buvo sklandžiai perregistruota, kad, 
nors ir sunkiai, bet sekėsi spręsti MLRT būstinės ir jos 
ekipavimo problemas, MLRT dėkinga seimo Pirmininko pa
vaduotojui Aloyzui Sakalui, Seimo švietimo, mokslo ir kultū
ros komiteto pirmininkui prof. Broniui Genzeliui, Finansų ir 
biudžeto komiteto pirmininkui Kęstučiui Jaskelevičiui, Sei
mo darbuotojui Silvestrui Greviškiui ir Finansų ministerijos 
darbuotojui Antanui Kugelevičiui, kurie suprato Mažosios 
Lietuvos reikšmę ir padėjo nugalėti kai kurių aukšto rango 
valdininkų Tarybai sudarytas kliūtis.
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Santykiai su 1992 m. vasario mėn. įsteigta Valstybine 
regioninių problemų komisija16 nebuvo konstruktyvūs. Ji 
buvo finansuojama AT (vėliau Seimo), turėjo apie 10 kamba
rių URM pastate, apie 10 etatinių darbuotojų ir dirbo dau
giausia etninei pietryčių Lietuvai. Nominaliu jos pirmininku 
buvo Romualdas Ozolas, o viską tvarkė A. Augulis. Į MLRT 
priekaištą, kad komisija visai nedirba Mažajai Lietuvai, jis 
pasiteisino neturįs kompetentingo žmogaus. 1992 m. rugsėjo 
mėn. į darbą komisijoje MLRT nukreipė savo atsakingąją 
sekretorę D. Bakanienę. VRPK-jos vadovai ne tik neperdavė 
jai savo įgaliojimų, kad ji galėtų Karaliaučiaus krašte tvarkyti 
lietuvių reikalus, bet visaip trukdė per D. Bakanienę reiškia
mas MLRT-bos iniciatyvas įgyvendinti. R. Ozolui ir A. Augu
liui nuolatos primenant, kad Mažajai Lietuvai nėra lėšų, ji 
ėmė ieškoti būdų, kaip padėti Karaliaučiaus krašto lietu
viams. Per trumpą laiką buvo surengtos trys tarptautinės 
verslininkų konferencijos (aktyviai dalyvaujant Kaliningrado 
administracijos ir verslo atstovams), nes tik iš verslo žmonių 
galima buvo tikėtis paramos ten vargstantiems be lietuviškų 
darželių ir mokyklų lietuviams. 1992 m. gruodžio 18 d. 
Vilniuje ji surengė Mažosios Lietuvos problemų konferenciją. 
Į šią konferenciją turėjo būti pakviesti Karaliaučiaus krašto 
lietuviai, kad patys viešai išsakytų savo rūpesčius. Bet čia vėl 
A. Augulis griežtai tarė, jog ir tam nėra pinigų!

16Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Prezidiumo nutarimas dėl 
Valstybinės komisijos Rytų Lietuvos problemoms išnagrinėti reorganizavimo 
Nr 1-2357, 1992 02 28//Lietuvos aidas. 1992. Kovo 25.
17 Mažosios Lietuvos problemų konferencijos pareiškimas. - MLRT archyvas: 
Voruta, 1993. Bal. 15-21.

Pagal pasisakiusiųjų iškeltus klausimus D. Bakanienė kar
tu su V. Šilu parengė pareiškimą Seimui, Vyriausybei ir 
visuomenei17. Jame buvo išdėstyta 12 sprendimų, kuriuos 
reikėtų realizuoti (pvz., Karaliaučiaus krašto demitarilizavi- 
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mą). Kai pareiškimas buvo svarstomas Seimo Žmogaus teisių 
komitete, R. Ozolas jį komentuoti pakvietė ne D. Bakanienę, 
nepasiūlė tai padaryti dalyvavusiam MLRT pirmininkui V. 
Šilui, o pavedė tai reikalo nežinančiam, ką tik priimtam į 
pavaduotojus Vidmantui Povilioniui. MLRT nieko nebeliko, 
kaip atšaukti iš komisijos savo sekretorę.

Su R. Ozolu, tuomet premjerės Kazimieros Prunskienės 
pavaduotoju, MLRT nariai gavo susitikti dar 1990 m. gruo
džio pradžioje. Jam buvo įteiktas 1990 m. gruodžio 3 d. 
MLRT pareiškimas Vyriausybei18 su 10 svarbesnių klausimų, 
kuriuos spręsti savo ministerijoms turėtų padėti pati Vyriau
sybė. Tarp jų: dėl Vydūno memorialinio muziejaus Tilžėje, 
dėl paminklų Herkui Mantui Narkyčiuose, M. Mažvydui 
Ragainėje, L. Rėzai Karaliaučiuje, dėl Lietuvos TV ir radijo 
laidų transliavimo į Karaliaučiaus kraštą.

18 Visuomeninės Mažosios Lietuvos reikalų tarybos prie Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo Pareiškimas Lietuvos Vyriausybei. 1990 12 03.
79 Mažosios Lietuvos kultūros, mokslo ir švietimo programa 1991-1993 m. 
Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos kolegijos 1991 05 31 
Nutarimas Nr. 2 7 dėl pritarimo programai.

1990 m. balandžio 19 d. V. Šilas su J. Mackevičiene 
kreipėsi į naująjį kultūros ir švietimo ministrą Darių Kuolį, 
kad jis imtųsi žygių jau 1990-1991 m. atidaryti srityje nors 
vieną atskirą lietuvišką pradinę mokyklą ir pasiūlė įdarbinti 
žmones, kuruosiančius Mažąją Lietuvą. Tad MLRT narys 
lituanistas A. Antanaitis tapo ministerijos užsienio skyriaus 
vedėju ir savo pavaldiniui Robertui Gaidelioniui pavedė 
lietuvių kalbos būrelių ir lietuviškų mokyklų Karaliaučiaus 
srityje reikalus. Įžymių Mažosios Lietuvos žmonių ir kultūri
nės paramos Karaliaučiaus krašto lietuviams klausimai buvo 
pavesti tuomet j MLRT kooptuotai Virginijai Kondratienei. V. 
Kondratienė pagal ankstesnę MLRT programą 1990 m. pa
baigoje parengė Mažosios Lietuvos kultūros, mokslo ir švie
timo programą 1991-1995 metams19.1992 m. gegužės mėn. 
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vietoj į dekretines atostogas išėjusios V. Kondratienės buvo 
priimtas žinomas talkų Tolminkiemyje organizatorius inži
nierius Steponas Lukoševičius. Kadangi Mažosios Lietuvos 
programa beveik nevykdoma paseno, MLRT pirmininkas 
įteikė S. Lukoševičiui minimalių priemonių programą - Lietu
vių tautos interesų Karaliaučiaus krašte svarbiausių uždavi
nių sarašą.

1. Mūsų brolių prūsų atminimo įamžinimas: a) paminkli
nis akmuo Didžiojo prūsų sukilimo žymiausiam vadui Herkui 
Mantui jo žuvimo vietoje Narkyčiuose; b) prūsų kalbos ir 
istorijos muziejus vieninteliame pasaulyje su prūsų literatūra 
susijusiame pastate Pabėčių bažnyčioje (apgriauta) Sembo
je. 2. Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjų ir 
senųjų vietos gyventojų lietuvininkų įamžinimas: a) Vydūno 
memorialinio muziejaus jo gyventame name Tilžėje steigi
mas (1993 m. kovo 22 d. jo 125 m. jubiliejus); b) paminklinės 
lentos Martynui Mažvydui Ragainėje, Jonui Bretkūnui Lab
guvoje (Polesk), Danieliui Kleinui Tilžėje; c) Tolminkiemio, 
Tilžės, Ragainės (svarbiausių lietuvių kultūros istorijoje Ma
žosios Lietuvos vietų) vietovardžių grąžinimas. 3. Dabar 
krašte gyvenančių lietuvių lietuviškumo ir dvasingumo gaivi
nimas: a) 1992/1993 m. atidaryti savaitines pradines mo
kyklas kartu su darželiais Karaliaučiuje ir Gastų (Slavsk) 
rajone. Įvesti lietuvių kalbą kaip dalyką Karaliaučiaus (vieno
je), Tilžės, Ragainės, Lazdynų (Krasnoznamensk), Pilkalnio 
(Dobrovolsk), Kaukėnų (Jasnojė) ir Stalupėnų (Nesterov) 
vidurinėse mokyklose; b) įsteigti Lietuvių kultūros centrus 
Karaliaučiuje ir Tilžėje (Vydūno name), suteikiant juose 
patalpas krašto lietuvių bendrijai; c) įvesti reguliarias laidas 
lietuvių kalba per srities televiziją ir radiją; d) sudaryti 
sąlygas lietuvių bendrijai leisti savo savaitraštį; e) perduoti 
lietuvių katalikų bendruomenei katalikų bažnyčios pastatą 
(įsikūrę pionierių namai) Stalupėnuose. 4. Krašto lietuvių, 
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turinčių Lietuvos Respublikos pilietybę, teisių gynimas: a) 
įsteigti Karaliaučiuje Lietuvos Respublikos konsulatą, o Til
žėje - jo skyrių.

Per 1993 metus istorinės atminties reikalai Ministerijoje 
nepasistūmėjo: negavome atsakymo į 1992 m. spalio 19 d. 
keltą buvusio Karaliaučiaus Tėviškės (liaudies buities) mu
ziejaus lietuviškų objektų, atsidūrusių Lenkijoje, Olštineko 
skansene (Architektūro muziejus), atgavimo reikalą. Sustojo 
Vydūno namo, paminklo M. Mažvydui reikalai. Tiesa, džiu
gina S. Lukoševičiaus pastangomis leidžiamas Karaliaučiaus 
krašto laikraštis “Donelaičio žemė”.

Didžiausia Karaliaučiaus srities bėda - nėra lietuviškų 
mokyklų. Sąmoningiausių šios srities lietuvių prašymai į 
Vilnių ir į Maskvą dėl mokyklų siekia 1960-1961 metus. 
Veltui tikėtasi. Tiesa, Eitkūnuose, prie Kybartų esančiame 
miestelyje, nuo N. Chruščiovo liaudies ūkio tarybų laikų 
trisdešimt metų, iki 1993 m., veikė pradinės lietuviškos 
klasės rusų aštuonmetėje mokykloje, kurių mokiniai paskui 
lankė Kybartų vidurinę. Taip mokytojos Aldonos Skauronie- 
nės dėka per 500 vaikų buvo išgelbėti nuo neišvengiamo 
surusinimo. 1989-1989 m. Lietuvos švietimo ministerijos 
inspektoriaus Alfonso Kairio pastangomis Karaliaučiaus sri
tyje buvo įkurti pirmieji lietuvių kalbos būreliai.

Švietimo padėtis Karaliaučiaus krašte, nors pamažu, gerė

ja. 1991-1994 m. lietuvių būreliai bei fakultatyvai veikė 18- 
oje miestų ir gyvenviečių, juos vedė 21 mokytojas, iš jų tik 7 
atvažiuojantys iš Lietuvos. 1993-1994 m. pagaliau Karaliau
čiaus 4-je vidurinėje mokykloje mokytoja Valentina Jurčenko 
pirmoji ėmė vesti lietuvių kalbos pamokas kaip mokymo 
programos dalyką, o Ragainėje (mokytoja Aldona Simonavi- 
čiūtė) ir Stalupėnuose (mokytojas Sigitas Kuras) atsirado 
pradinės lietuviškos klasės.
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Kadangi Karaliaučiaus kraštas yra Rusijos valstybės admi
nistruojamas, lietuvių tautos interesais labiau rūpintis galėtų 
Lietuvos užsienio reikalų ministerija.

Dar 1990 m. vasarą MLRT atstovai V. Šilas ir K. Milkeraitis 

buvo susitikę su ministru Algirdu Saudargu ir jo pavaduotoju 
Valdemaru Katkumi (du kartus). Jiems buvo teigiama, kad 
šių dienų lietuvių teises jų etninių žemių teritorijose reikėtų 
garsiai ginti remiantis istoriniais argumentais ir pasinaudoti 
Pavelo Kušnerio (Knyševo) knyga apie Karaliaučiaus krašto 
lietuvišką etninę praeitį (beje, minėtos knygos išleidimo 
sunkumus teko įveikti MLRT pačiai). Ministrai įpareigojo 
istoriką konsultantą Vytautą Žalį palaikyti ryšį su MLRT; jam 
buvo perduotos MLRT sustatytos 15 punktų Lietuvos URM 
veiklos kryptys Kaliningrado srities atžvilgiu. Prezidentui ir jo 
patarėjams, Seimo komiteto vadovams ir kai kurių ministe
rijų vadovams turėtų praversti 1993 m. rugsėjo mėn. jiems 
įteiktas, tarnybiniam naudojimui skirtas 10 punktų MLRT 
Memorandumas Karaliaučiaus krašto politikos klausimu20. 
Jame akcentuojama, kaip suartinti Karaliaučiaus kraštą (Ka
liningrado sritį) ir Lietuvos valstybę.

Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Memorandumas Karaliaučiaus krašto 
politikos klausimu 1993 09 10. - MLRTarchyvas.

ATEITIS - TAI TIKĖJIMAS

Karaliaučiaus krašte pažeidžiamos žmogaus teisės, čia 
gyvenančių lietuvių kultūros švietimo klausimai tebėra neišsp
ręsti. Kai po ilgų vargų 1991 m. balandžio 13 d. įsteigta, bet 
tik 1992 m. vasario 6 d. įregistruota, pradėjo veikti srities 
lietuvių kultūros draugijų bendrija (1993 m. pabaigoje veikė 
šešios regioninės lietuvių draugijos), draugijos gali kelti 
balsą apie dar esančius lietuvių teisių pažeidimus. Ir jos tai 
darytų, jei žinotų, kad jų balsas Vilniuje visada bus išgirstas 
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ir paremtas. Lietuvių draugijas reikia remti Lietuvos atstovų 
dalyvavimu jų renginiuose.

Kiek kitokia padėtis yra religinėse bendruomenėse. Nuo 
1957 m. buvo daromi žygiai įkurti Karaliaučiaus lietuvių 
katalikų bendruomenę. Tačiau pirmąją srityje tokiąbendruo- 
menę valdžia užregistravo tik 1990 m. rugsėjo 15 d., kai 
rugpjūčio 26 d. P. Cidzikas, Karaliaučiaus centre netoli 
Katedros po atviru dangumi suorganizavo katalikiškas pa
maldas pirmojo Biblijos į lietuvių kalbą vertėjo J. Bretkūno 
garbei21. Per 1990-1992 metus buvo užregistruota dešimt 
lietuvių katalikų bendruomenių. Visas jas aptarnauja tik 
vienas kunigas Anupras Gauronskas.

21 Šilas V. Lietuviška malda //Annabergo lapelis. Bona. 1990. N 21. P. 11-15.
22 MLRTlaiškas Lietuvos katalikų bažnyčiai. Vilnius, 1990 11 03. - MLRT 
archyvas.
23 MLRT laiškas Jo Eminencijai Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkui 
kardinolui, Kauno arkivyskupijos ordinarui arkivyskupui Vincentui Sladkevi
čiui (nuorašai vyskupams). Pagalbos Karaliaučiaus krašto lietuviams reikalu. 
Vilnius, 1992 05.29. - MLRTarchyvas.

Dėl religinės paramos Karaliaučiaus srities lietuviams 
MLRT į Lietuvos Katalikų bažnyčią pirmą kartą kreipėsi 1990 
m. lapkričio 3 d., primindama ir pritardama Mažosios Lietu
vos Rezistencinio sąjūdžio tarybos (JAV) 1988 m. rugsėjo 15 
d. kreipimuisi į Jo Šventenybę Popiežių Joną Paulių II dėl 
paramos Karaliaučiaus krašto lietuviams katalikams22. Po V. 
Šilo ir P. Cidziko vizito pas kardinolą V. Sladkevičių į Kara
liaučiaus kraštą buvo paskirtas Tirkšlių klebonas A. Gaurons
kas. Kadangi dabar pasirengusios įsiregistruoti dar 12 kata
likų bendruomenių, klebono A.Gauronsko našta tampa per
nelyg didelė. Tai suvokus, 1992 m. balandžio 29 d. MLRT 
išsiuntinėjo raštus Vyskupų konferencijos pirmininkui kardi
nolui Vincentui Sladkevičiui, arkivyskupui Audriui Bačkiui, 
vyskupams Antanui Vaičiui, Juozui Preikšui, Juozui Matulai
čiui ir Juozui Žemaičiui23. Juose buvo reiškiama nuomonė, 
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jog Karaliaučiaus krašto Bažnyčiai reikia Lietuvos Bažnyčios 
paramos. Atsakymo ir paramos laukiama iki šiol. Beje, jei ne 
Vokietijos evangelizacijos centro materialinė parama, jei ne 
talkininkaujantys Kaliningrado srities lenkams kunigai iš 
Lenkijos, klebonas A. Gauronskas būtų seniai palūžęs...

Tikėjimas j Dievą suteikia žmogui dvasios tvirtybės, pade
da išlikti pačiu savimi. Gal dėl to Karaliaučiaus krašte gyve
nantys lietuviai jaučia tokios tvirtybės stoką, nes ilgam buvo 
nustoję galimybės bendrauti su Dievu, atitrūko nuo tautos 
kamieno Lietuvos.

MLRT ketverių metų istorija yra daugiau pastangų negu 
pasiektų rezultatų istorija ir charakterizuoja ne tiek pačią 
Tarybą, kiek tuos, su kuriais Tarybai teko turėti reikalų.
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Vacys
Milius

KLAIPĖDIŠKIŲ
DERLIA US NUĖMIMO,
KŪLIMO IR MALIMO ĮRANKIAI

Šio straipsnio tikslas - apibendrinti autoriaus 1969 m. 
Klaipėdos ir Šilutės rajonuose (buv. Klaipėdos krašte) surink

tą lauko medžiagą (aprašai ir piešiniai laikomi Lietuvos 
istorijos instituto Etnografijos skyriaus rankraštyne, b. 286, 
287). Tuo metu dar buvo galima sutikti senųjų vietos gyven
tojų, galinčių papasakoti apie XIX a. pabaigoje ir XX a. 
pradžioje vartotus minėtus įrankius bei darbus jais. Taip pat 
panaudotos negausios užuominos literatūroje.

Tradicinės žemdirbystės laikais rugiapjūtei kviečiami kir
tėjai, rišėjos ir gubų statytojai. Ši talka buvo atidirbtinė. 
Talkininkų buvo kviečiama tiek, kad darbas būtų užbaigtas 
vakare. Paminėtina, jog klaipėdiškiai derliui ir jo nuėmimui 
turėjo savo žodį - daga1. Dieną prieš rugiapjūtę dalgiai 
būdavo sutvarkomi, ištinami. Jei rugiai būdavo kertami 
talka, pirmieji pjaudavo didysis bernas (didbernis) ir didžioji 
merga (didmergė), kurie rodydavo darbo pavyzdį. Tai buvo 

' Lietuvių kalbos žodynas. K, 1969. T. 2. P. 208.
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“garbės vieta”. Jei pradalgės buvo ilgos, pirmasis kirtėjas 
viduryje imdavo pustyti dalgį, jį pasekdavo kiti, tuo tarpu 
rišėjos kiek atsipūsdavo.

Eglinis dalgkotis turėjo dvi rankenas (rankines). Dešinioji 
rankena buvo padaryta iš kumpo medelio, tačiau galėjo būti 
sudurta iš dviejų dalių (1:2 pav.). Kairioji rankena buvo netoli 
dalgkočio laisvojo galo, rečiau - pačiame gale iš to paties 
medžio užlenkimo. Tai šunkojo dalgio tipas. Dalgkotis buvo 
kvadrato skerspjūvio, nusklembtomis briaunomis, tačiau 
prie rankenų tų nusklembimų nedaryta. Dalgis prie dalgko
čio pritvirtintas geležiniu žiedu (rinkių) ir tokios pat medžia
gos pleištu (kyliu). Plakant dalgis nuo dalgkočio atskiriamas. 
Tiek rugius, tiek vasarojų pjaunant prie dalgkočio pritaisyda
vo žilvičio lankelį. Stoniškio apylinkėje vasarojų pjaunant 
lankelį retai tepritvirtindavo.

Priekalas (prakalus, tintuvas) dalgiui plakti buvo dvejo
pas: kvadratiniu ir siauru viršum, senesni - pirmieji. Eidami

1 - grėblys, Šilutės raj., Montvydų k.;
2 - dalgis, Šilutės raj., Mažaičių k.

[PAV.
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pjauti į laukus, priekalą įtaisydavo į 26-45 cm aukščio basliu- 
ką, o namuose plakant prie basliuko buvo pritvirtinta pus
metrio ilgio sėdynė (11:6-8 pav.). Pirmieji basliukai įvairinami 
profiliavimu, apačia užbaigiama lygiai, kad tvirčiau stovėtų 
ant žemės, be to, turi smaigalį.

Gudės (galąstuvai) dalgiui pustyti buvo akmeninės arba 
lietinės, abejos perkamos. Pjaunant ją įsidėdavo j šliukerę 
(šliukernę), kurioje buvo įpilta vandens (11:1-4 pav.). Šie 

indeliai buvo išdrožti ar ištekinti, stačiakampio arba apvalaus 
skerspjūvio. Drožtieji turėjo to paties medžio liežuvį užkabin
ti už diržo, tekintųjų liežuvis buvo atskirai pritaisytas. Apačia 
nusmailinta, kad patogiau būtų įsmeigti žemėn. Aukštis - 21- 
27 cm, skersmuo 6-7 cm.

Šio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio pradžioje dalgiais 

javus bekirto mažažemiai ūkininkai. Didesniuose ūkiuose jau 
nuo amžiaus pradžios jie pjauti mašinomis2.

2 Leonidas. Apie dagos papročius ir pabengtuves // Lietuvos keleivis (Klaipė
da). 1931. Liep. 29.

Rugių pėdus į gubas (kupetas, šliktes) statydavo senesnieji 
žmonės, pusberniai ir pusmergės. Gubos susidėjo iš 4-6-8-10- 
12 pėdų, buvo apvalios ir pailgos. Apvalias gubas viršuje 
surišdavo. Sausu metu prie keturių viršuje surištų pėdų iš 
dviejų priešingų pusių poromis dar pristatydavo tiek, kad 
gubas sudarė 10-12 pėdų. Tuo atveju galutinius pėdus tų 
pačių šiaudų pluoštais pririšdavo prie viduriniųjų.

Vasarojaus 6-8 pėdų poras sustatydavo į eilę, tačiau jų 
nesurišdavo. Esant geram orui vasarojaus į pėdus nerišdavo, 
o grėbliu krūveles iš dviejų pusių suvarydavo ir padžiūvus 
sukraudavo šakėmis į vežimą.

Grėbliai šienui ir javams grėbti turėjo vieną ar du lankelius 
(1:1 pav.). Senieji lankeliai buvo mediniai, vėlesni - storos 
vielos, pastarųjų tebuvo vienas. Dalių vietiniai pavadinimai: 
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kotas, galva, dantys. Galva arba tiesi, arba truputį lenkta. 
Grėblių buvo galima nusipirkti Šilutės turguje. Šio amžiaus 

pradžioje jau grėbta ir arklinėmis grėbiamosiomis.
Apdžiūvęs šienas būdavo sukraunamas (sukupetuojamas) 

į apvalias kupetas (kupsčius) ar į pailgas kiaules (kiaulikes). 
Kai kur jį džiovindavo ant dvišlaičių žaginių.

Kai kuldavo spragilais (XIX a.), sėklos būdavo prasikulia- 
ma prieš sėją, o visą derlių kuldavo net iki žiemos3. Spragilu 
kulta iki Pirmojo pasaulinio karo, tačiau pastaruoju laikotar
piu juo bekuldavo tik rugius, nes reikėjo kūlių stogams 
dengti. Arba juo mažažemiai rugių duonai prasikuldavo, o 
paskui švariai tuos pačius pėdus iškuldavo mašina. Klaipėdos 
krašte, kaip ir visoje Lietuvoje, spragilais buvo kuliama 
naktimis: pradėdavo po pusiaunakčio, iki pusryčių iškuldavo 
2-6 javų paklojinus. Spragilo dalys: kotas, galva (kultuvas). 
Kotas darytas iš apvalios kartelės, galva - keturkampė, nu
pjautomis briaunomis. Ir koto, ir galvos galai buvo aplenkti 
mediniais ar ungurio odos lankeliais (11:5 pav.), juos sujung
davo linų ar kanapių virvelėmis.

3 Tautosakos darbai. K., 1940. [T.] 7. P. 144.

Šio amžiaus pradžioje visuotinai kulta arklinėmis mašino

mis. Jas sukdavo maniežas (ruzvelkis). Didesnieji ūkiai maši
nas atskirai įsigydavo, o mažažemiai bent trys susidėję nusi
pirkdavo. Dvaruose ir stambesniuose ūkiuose jau prieš Pir
mąjį pasaulinį karą kulta garo motoru varomomis kuliamo
siomis, o po karo jos visur paplito. Jomis buvo iškuliama per 
vieną dieną. Klaipėdos krašte, kaip ir visoje Lietuvoje, kulia
mosiomis bedirbta dienomis.

Tarpukario metais tik senieji žmonės atsiminė grūdų 
vėtymą XIX a. antroje pusėje: “Būdavo atidarytos abejos 
kluono durys, kad vėjas per kluoną trauktų. Nukultieji javai 
būdavo su šūpėle į aukštį metami, pelus vėjas nunešdavo
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6

1 - indelis gudei laikyti, Klaipėdos raj., Venckų k;
2 - tas pat, Šilutės raj., Bitėnų k. ;
3 - tas pat, Klaipėdos raj., Svencelės k.;
4 - tas pat, Šilutės raj., Montvydų k.;
5 - spragilas, Šilutės raj., Montvydų k.;
6 - “tintuvas”, Klaipėdos raj., Drevernos k.;
7 - “prakalus", Klaipėdos raj., Svencelės k.;
8 - “priekalas”, Šilutės raj., Montvydų k. II PAV.
Pagal Lietuvos istorijos instituto Etnografijos 
skyriuje laikomus piešinius perpiešė R.Butvilienė 
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toliau, o grūdai krisdavo vietoj”4.1969 m. renkant medžiagą 
Klaipėdos krašte senieji žmonės, gimę praėjusio amžiaus 
paskutiniajame dešimtmetyje, galėjo paminėti, kad jie tik 
girdėję apie grūdų vėtymą. Jie jau tik arpa (pucmyle) grūdus 
valydavę. Per ją grūdus perleisdavo du sykius. Jos buvo 
fabrikų ir vietos meistrų darbo. Meistrai sietus (rėčius) ir 
metalinius dantračius pirkdavo krautuvėse.

4 Kaip mūsų protėviai javus kūlė // Lietuvos keleivis: Kaimynas (Klaipėda). 
1936. Spal. 24.

XX a. pradžioje rankinės girnos buvo aptinkamos kiekvie
no valstiečio sodyboje, tačiau jos retai benaudotos, malta 
vandens ir vėjo malūnuose. Pirmojo pasaulinio karo metais 
vokiečių administracija rankines girnas buvo užantspauda
vusi, tačiau daugiavaikės šeimos antspaudus nuimdavo ir 
prasimaldavo miltų. Po Pirmojo pasaulinio karo gyvuliams 
miltų dar prasimaldavo rankinėmis girnomis. Prieš malant 
grūdus reikėdavo padžiovinti. Girnapusės buvo įtaisytos iš 
lentų sukaltoje keturkampėje skrynioje. Milinys (kotas, suk
tuvas) siekė lubas, kur buvo prikalta lentelė su skyle jam 
įkišti.

Laura
Piškinaitė-
Kazlauskienė ŽVEJYBA

KLAIPĖDOS
KRAŠTE XX AMŽIUJE

Straipsnyje, remiantis 1992 m. autorės užrašytais keturių 
žvejų pasakojimais, bus kalbama apie žvejybą Kuršių mario
se, Skirvytėje, Nemune ir Leitės upelyje.
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Vilius Gelžius gimė 1916 m. Klišių k., nuo kurio iki marių 
buvo apie 1,5 km. Šeimos valtys buvo laikomos už 0,5 km, 
Klišupyje, įtekančiame į marias. Jie turėjo dvi burines ir vieną 
irklinę (mažąją) valtį. Tykiu oru Viliaus tėtė su seneliu 
leisdavosi į marias. Berniukui buvo ketveri metai, kai senelis 
mirė. Vaikas, užaugęs tarp žvejų ir nuo mažumės girdėjęs 
šnekas apie marias ir žvejybą, troško pats viską pamatyti ir 
patirti. Kai tėtė dešimties metų sulaukusį sūnų pradėjo imti 
kartu, tas ne verkšleno ir nesiskundė, net jei tekdavo gerokai 
pašalti. Po poros metų konfiskuotų tinklų aukcione (rengia
mame kartą per metus) tėvas nupirko sūnui tinklą ir dvylika
metis Vilius išplaukė vienas. Tokią privilegiją turėjo tik žvejų 
vaikai. Nenumatyta aplinkybė vos nesužlugdė pirmo mėgini
mo: vaikui neužteko jėgų stovint valtyje sunkia šlėga (1:1 
pav.) sukalti į dugną kuolų. Teko vos ne metro gylyje lipti iš 
valties ir juos smaigstyti. Tai atitolino Viliaus darbinės karje
ros pradžią. Savarankiškai žvejoti jis pradėjo nuo keturioli
kos metų.

V.Gelžiaus tėvai, kaip ir kiti pamario žvejai, turėjo ūkį. Iš 
34 ha žemės 2/3 sudarė pievos, 1/3 buvo ariama. Sėdavo taip 
pat linų ir kanapių, kurių reikėjo žvejybos inventoriui. Motina 
tvarkė pluoštą ir visus penkis sūnus išmokė megzti tinklus. 
Dirbti teko žiemos vakarais, kartais net naktimis, degant 
primusinei lempai. Kambario viduryje, ant grindų, stovėjo į 
siją įremta kartis su vinimis. Ant jų berniukai pradėdavo nerti 
savo tinklus j skirtingas puses. Tėvas mokė juos vyti virves 
tinklams, juos apsodinti, t.y. suverti ant virvių tinklus, plūdes 
ir svarelius.

Pokario metais V.Gelžius dirbo vietos žvejų artelėje, kuri 
1959 m. buvo perorganizuota į Drevernos valstybinį žuvi
ninkystės ūkį su Drevernos, Jokšų ir Svencelės skyriais. 
Kiekvienas skyrius turėjo savo vandenis. Pradžioje V.Gelžius 
dirbo vienoje iš 12 Drevernos skyriaus grandžių žveju, vėliau
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I - šlėga (XIXa. pab.), Klaipėdos raj., Priekulė, ES 1546 (180);
2 - šeiva (1982), ten pat, ES 1546(92);
3 - galdinai, tenjjat, ES 1546(91);
4 a, b - kulšis, Šilutės raj., Rusnė, ES 1546(85);
5 a, b - plūdės, ten pat, ES 1546(83) I PA V.

- grandininku. Keturi grandies vyrai gatavus gaudavo vien 
dvejopų matmenų tinklo medžiagos gabalus: 10 x10 m ir 10 
x 20 m. Toliau viską darėsi patys. Tam naudojo tinklų 
mezgimo šeivas (1:2 pav.) ir įvairaus pločio uosio arba 
vinkšnos galdinus (1:3 a, b, c pav.) akių dydžiui nustatyti. 
1960 m. Juodkrantėje pradėjusi veikti tinklų gamybos dirb
tuvė palengvino žvejų darbą. Žiemą, nuvežę eiguliui žuvies, 
vyrai parsigabendavo iš miško beržinių ir pušinių karčių bei 
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ąžuolų ir eglių (geriausiai baltųjų) šakų. Nulupę ir vieną galą 
užtašę pasidarydavo didelių pieštuko formos kuolų stato
miems tinklams prismeigti. Apie 1960 m. kuolus žvejams 
pradėjo vežti iš Tauragės. Virš smaigalio įkaldavo sulenktą 
metalinį strypą - klambarį (11:1 pav.). Jis neleisdavo slysti 
aukštyn šliopui, t.y. virvelei, kuria rišo prie karties pagrindinę 
virvę. Iš nuluptų ir išlenktų (kad geriau lenktųsi, šildė virš 
laužo) šakų darė lankus venteriams.

Vasaros žūklės sezonas prasidėdavo išėjus ledams (nuo 
balandžio 20 d. iki birželio 20 d. nerštas) ir baigdavosi 
užšalus marioms. Tinklų statyti vyrai plaukė dviem valtimis 
po du kiekvienoje: vienas valdė valtį, antras kalė kuolus ir rišo 
tinklus. Kiekvienas žvejys mokėjo visus darbus. Gera grandis 
neretai gaudavo mokinį, o kai 1959 m. buvo panaikintas 
Priekulės rajonas, žvejais panoro tapti ir vyresnio amžiaus 
netekę darbo administracijos darbuotojai.

Nuo liepos mėn. iki spalio pradžios mariose V.Gelžiaus 
grandis žvejojo unguriniais venteriais (pantukais). Jiems 
reikėjo stipresnės srovės. Venterį sudarė 4 tinklu aptraukti 
lankai. Pirmąjį (žuvies, arba priešakinį) lanką lenkė iš 2 
ąžuolo šakų. Jas apačioje sukaldavo vinimi ir surišdavo 
kaproniniu siūlu. Viršuje tiktai surišdavo. I lankas, apie 1,2 m 
skersmens, buvo ovalas, siauresnis bei aukštesnis už kitus. Jis 
turėjo išlįsti iš vandens, todėl sukeistų šakų galus viršuje 
palikdavo styroti (11:2 pav.). Kitus lankus panašiai darė iš 
eglinių šakų, tačiau jie buvo apvalesni. II lankas (Vidmantas) 
- 0,8 m skersmens, III (bočka) ir IV (stoginė) - 0,6 m. Atstumai 
tarp lankų skyrėsi: tarp I-II - 2,5 m, II-III -1,5 m, ir III-IV - 1- 
1,2 m. Skyrėsi ir tinklų akių matmenys: tarp I-II lankų - 30 
mm*,  II-III - 25 mm, III-IV - 22 mm, o už IV lanko tęsėsi 20 
mm akių tinklas, gale surišamas į stoginės snukį Išimant žuvis

* Tinklų akys yra kvadratinės, pvz., 30 mm akis yra 30x30 mm dydžio.
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1 - karties galas su klambariu (a) ir šliopu (b);
2 - pirmasis venterio lankas;
3 - pantukų statymo schema;
4 - karafkės statymo schema

II PAV,
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“snukis nuo lankų nusitraukia”, t.y. atrišamas, ir žuvys iškra
tomos. Prie II ir III lankų buvo tvirtinamos siaurėjančios 
tinklinės inkilės, kad žuvys negalėtų sugįžti. Vidmanto inkile 
baigdavosi viduryje, tarp II-III lankų, keturkampio 4x4 cm 
dydžio anga, o stoginės inkile - tarp III-IV lankų apskritimo 
formos 2 cm skersmens anga.

Pantukai buvo statomi po du (11:3 pav.). Atstumas tarp jų 
snukių - 6-7 m. Atstumas tarp pirmų lankų - apie 3,5 m. 
Sparnų tinklų (akys 30 mm) aukštis apie 2 m, jų ilgis 3 m. 
Sparnų galai ir venterių snukiai būdavo kuolais prismeigiami 
prie dugno (iš viso 5 kuolai**).

Nuo gegužės pradžios iki spalio pradžios Kuršių mariose 
ungurius gaudė karafkėmis. Gaudant jomis nesvarbu, yra 
srovė ar ne. V.Gelžius teigė, kad karafkę sugalvojo po Antrojo

** Brėžiniuose jie žymimi x.
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pasaulinio karo Juodkrantėje gyvenęs rusas Karafas. Grandis 
turėjo 40 karafkių ir kasdien pastatydavo po 3-4 l,5-2-2,5 m 
gylyje. Karafkę sudarė 90 m ilgio sparnas, iškilęs virš vandens 
20-30 cm, su dviem katilais galuose (11:4 pav.). Sparnui 
prismeigti prie dugno kas 4 m reikėjo 20 kuolų. Katilai turėjo 
ne tik šonines sienas, bet ir dugną iš 30 mm dydžio akių 
tinklo. Kiekvienam katilui prismeigti reikėjo 9 kuolų (vienai 
karafkei - iš viso 38).

Pantai (su venteriais), dar vadinami varta, buvo naudoja
mi stambioms žuvims (lašišoms, sykams ir kt.) gaudyti. 
Grandis turėdavo po 6-8 vartas. Esant geram dugno gruntui 
jiems pastatyti užteko 1,5-2 vai. Pirmiausia būdavo pastato
mas vienas pantas (prismeigiant jį 6 kuolais), po to 120 m 
ilgio vartos sparnas (prismeigiant jį kas 4-4,5 m) ir analogiš
kai pirmajam - antrasis pantas (111:1 pav.). Žuvų judėjimo 
kryptimi tarp vartos sparno ir venterio sparno buvo palieka
mi 1-1,2 m pločio vartai. Iš kitos pusės - 30-40 cm pločio 
vartukai įeiti paklydusioms žuvims. Pantų venterių matme
nys tokie: I lanko iškylančio virš vandens skersmuo - 3-4 m, 
II - pusmetriu mažiau už I, III - per pusę mažiau už I. Atstumai 
tarp lankų: tarp I-II ir tarp II-III - po 2 m, tarp III-IV - 1,5 m, 
tarp IV lanko ir snukio - 0,8 m. Tinklų akys: tarp I-II lankų - 
40-45 mm, tarp II-III - 35 mm, tarp III-IV ir toliau - 30-28 mm.

Rudeniop, pasibaigus ungurių sezonui, iki užšąlant buvo 
žvejojama traukiamais tinklais su 200 m ilgio sparnais ir apie 
3 m ilgio maišu (metriča) su 2x2 m dydžio anga žuvims įeiti. 
Plūdės, tvirtinamos sparnų viršuje, buvo daromos iš pušies 
kamieno žievės. Sparnų apačioje - apvalūs cementiniai gružai 
su skyle viduryje pririšimui. (Iki Antrojo pasaulinio karo 
naudojo plokščius pajūrio akmenis, įskėlę jų kraštą, kad 
patogiau būtų pririšti.) Idant gružai neklimptų į dumblą, virš 
jų už virvutės užkišdavo šiaudų arba nendrių kuokštelį. 
Vasarą, kai žuvys nevaikšto, tinklus ištraukdavo ant plokščia-
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1 - vartų statymo schema;
2 - stintinių venterių statymo po ledu schema;
3 - tinklo traukimo po ledu schema, a - išvalka;
4 - mina;
5-6 - stintinių venterių po ledu statymo schema 

III PAV.
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dugnių valčių pritvirtintomis vindomis. Žuvį iš tinklo sėmė 
kešeriu, t.y. ant medinio koto užmautu metaliniu lankeliu su 
pritvirtintu priėjo įgaubtu tinklu (VII:5 pav.).

V.Gelžiaus grandis turėjo mažą traukiamą tinklą, vadina
mą žlabaku. Juo gaudė dygles kiaulėms šerti. Žlabako ilgis 
(kartu su metriča) buvo apie 100 m, aukštis 1-1,2 m, tinklo 
akys - 5-6 mm.

Iki karo ir gal dar 20 metų po jo Kuršių mariose ungurius 
gaudė su ūdomis. Odininkai yrėsi tam skirtu laivu (laivukas) 
su išlenktu dugnu.

Žiemos žvejyba mariose prasidėdavo esant apie 10 cm 
storio ledui. Žiemą su traukiamu tinklu žvejojo smulkesnes 
žuvis, o statomais tinklais ir stintiniais venteriais - stintas. 
Traukiamo tinklo sparnai buvo apie 100-120 m ilgio. Tinklas 
buvo įleidžiamas per didžiosios eketės kampą (111:3 pav.). 
Atstumai tarp ekečių (mažosios buvo trikampio formos) - 
apie 25 m. Didiesiems tinklams ištraukti žiemą naudojo vindą 
ant šlipkų (pavažų), kurias laikė vietoje eketėlėn įkabintas 
inkaras. Prie išvalkos abiejų sparnų apatinės virvės buvo su 
mina (apie 3 m ilgio dvišakis, 111:4 pav.) apžabinamos, t.y 
spaudžiamos žemyn, kad žuvis neišlįstų pro apačią.

Stintinius venterius V.Gelžius yra statęs keliais būdais. 
Dar tėvui gyvam esant juos statė pirmuoju ir antruoju būdu 
(111:5, 6 pav.). Po karo ir apie 1970-1975 m. statė trečiuoju 
būdu (111:2 pav.). Pirmuoju būdu venteriai buvo statomi tose 
vietose, kur srovė mariose ėjo į jūrą (srovės kryptis brėžinyje 
pažymėta rodykle). Venterio I lankas (skersmuo - 2,5 m) 
būdavo po ledu. II lanko skersmuo -1,8-2 m, III ir IV - 0,8 m. 
Tinklų akys tarp lankų: I-II - 18-20 mm, II-III -18 mm, III-IV 
-16 mm. Sparnų ilgis 10-15 m. Jiems pastatyti reikėjo vieno 
stoginio kuolo ir po 4-5 kiekvienam sparnui.

Antruoju būdu stintinius venterius statė sekliose vietose. 
Kad neišlįstų virš vandens ir neįšaltų į ledą, I lanko visai 
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nebuvo. Jo vietoje, viršuje ir apačioje tarp sparnų, pririšdavo 
virves (brėžinyje - punktyras).

Trečiuoju būdu venterius statė stintoms (brėžinyje - 1 
žuvelė) einant iš jūros į marių gelmę, o vėgėlėms (3 žuvelės 
brėžinyje) - iš marių į jūrą. Jie būdavo panirę po ledu apie 5 
cm. Žuvys atsimušdavo į 40 m ilgio tinklinę (20-22 mm akys) 
tvorą, kas 4 m prismeigtą kuolais. Stintinis katilas buvo tik 
viename gale, ant srovės. Jį sudarė 2 venteriai su virvėmis 
vietoje I-ųjų lankų ir 2,5-3 m ilgio sparnai (akys 18-20 mm). 
Atstumas tarp tvoros ir sparnų žuvims įeiti j katilą - 0,8 m.

Mėgėjai žiemą stintas gaudė meškerėmis (prie vienos 
virvutės pritvirtinti 4-5 kabliukai) per 10-12 cm dydžio 
eketėles.

Vėgėliniai venteriai buvo statomi pagal schemą, parodytą 
1V:2 pav.

Ainsas Guoberis, gimęs 1930 m. Rusnėje, žvejo šeimoje, 
ant vandens praleido 40 metų. Jo žmona Gerda juokėsi: “Mūs 
tėvas yrą karalius tų marių, o jo tėvas žinojo dar daugiau”. 
Ainso tėvas turėjo 10 ha žemės ir savo vandenį, t.y. 5-6 
draugai sykių kasmet išsinuomodavo dalį Skirvytės. Mokes
čio dydis priklausė nuo žvejybai visos grupės naudojamų 
įrankių rūšies ir skaičiaus, o kiekvieno asmeninis indėlis - nuo 
individualiai naudojamų įrankių rūšies ir skaičiaus. Kartu 
vyrai dirbo tiktai traukdami tinklą ir statydami vėgėlinius 
vartus.

Traukiamą tinklą (klipą) gamino visi bendrai. Kiekvienam 
priklausė padaryti 4 gabalus po 10 m- Savus gabalus Guobe- 
rio tėvas mezgė iš savų lininių siūlų, Suplyšusį plotą turėjo 
pataisyti jo savininkas, Plūdės iki Antrojo pasaulinio karo 
buvo kamštinės, svareliai moliniai. Apie 1948 m. ėmė naudo
ti cementinius svarelius (.kuisius, 1:4 a, b pav., skersmuo 9 
cm), kurie žvejams nepatiko, nes plėšė tinklus. Pakito ir 
plūdžių medžiaga: jas pradėjo gaminti iš eglės medienos 
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(malkinės plūdės) 15x20 cm, o vėliau iš atvežtinės plastmasės 
(1:5 a, b pav.).

Su klipu rudenį žvejojo vėgėlės tose Skirvytės vietose, kur 
buvo išvalytas ir neužleistas dugnas. Atstumas, kurį prat
raukdavo pasroviui tinklą (žuvys eina prieš srovę), vadinosi 
mastas. Per naktį vyrai spėdavo padaryti iki 8 mastų toje 
pačioje vietoje. Skirvytės mastai nuo senovės turėjo pavadi
nimus: Greičinė (tai dar Nemuno mastas, ten greitai reikėjo 
eiti). Pirmas nuo Nemuno Skirvytės mastas - Gandrinė, antras 
- Bredžulio, trečias - Durštich (po Pirmojo pasaulinio karo ten 
buvo perkasta Skirvytė), ketvirtas - Vytinės (prie Vytinės 
upės), penktas - Miško mastas (už 6 km nuo Rusnės, netoli 
marių). Masto plotis buvo iki 1/3 Skirvytės, ilgis 300-400 m.

Klipas prasidėjo artojumi, t.y. nudrožto pieštuko pavidalo 
kuolu. Prie jo krante likdavo vienas-du žmonės. Tinklą, 
sudėtą į mažesnę prie kranto stovinčią valtį, leido vienas 
žmogus. Su didesne valtimi išplaukdavo trys-keturi žmonės: 
du vairavo, o vienas vedė butinį (pagalį sparno gale) “į ranką 
su srove”, prie masto galo (IV: 1 pav.). Pirmiausia išleisdavo 
tinklo 100-150 m ilgio sparną, paskui maišą, tada 30 m ilgio 
sparną (jei buvo mažiau vandens, sparnus sutrumpindavo) ir 
galiausiai kraštinę virvę (nuo butinio iki artojo), vadinamą 
krašto galas. Leidžiant tinklą kranto žmogus pamažu ėjo ta 
pačia kryptimi artoją pasikišęs po pažastimi. Kitoje rankoje 
jis laikė virvę. Jei buvo stipri srovė, artoją statydavo ant 
žemės ir juo ardavo, taip prilaikydamas tinklą. Priplaukę prie 
kranto (išimos), vyrai išlipdavo iš valties ir imdavo tinklą 
traukti. Kol juos pasiekia ženklas ant virvės tarp maišo ir 
sparno (didelė plūdė arba stora virvė), kurį naktį galima 
apčiuopti rankomis, iki išimos būna atėjęs kraštinis žmogus. 
Tuomet visi traukia kartu. Pagelbėdavo ir talkininkai iš 
kaimo, kuriems žvejai atsilygindavo žuvimi. Žuvis iš maišo 
išsemdavo kęseliais, o vėgėles išrankiodavo rankomis. Kad 
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žinotų, kiek kapų žuvies sugavo, dėl įdomumo jas suskaičiuo
davo (skaičiuodavo ir venteriais sugautas žuvis). Tuščią 
tinklą sudėdavo j valtį, grįždavo atgal ir vėl pradėdavo mastą 
iš naujo. Sugautas bendrai žuvis veždavo į Rusnę ir parduo
davo ten gyvenusiems dviem vokiečiam pirkliams.

Pokario metais Rusnėje buvo 24 valtys, nes beveik kiekvie
nas žvejys turėjo nuosavą. Ant vieno Skirvytės masto susi
rinkdavo kelios žvejų grupės, tad prisieidavo laukti eilės. Už 
žvejojimą jau nereikėjo mokėti, bet žuvis surinkdavo inspek
torius ir už jas žvejams sumokėdavo. Draudė žvejoti tiktai 
pavasarį.

A.Guoberio tėvas individualiai žvejojo pavasarį (kovo ir 
balandžio mėn.) venteriais stintas. Vieno venterio gamybai 
žiemą sugaišdavo beveik savaitę. Venterį sudarė 4 lankai. 
Priekiu čia buvo vadinamas atstumas tarp I ir II lankų, 
Vidmantu - atstumas tarp II ir III, o stogine - atstumas nuo III 
lanko iki galo. I lankas - 2-3,5 m skersmens taip pat buvo 
daromas iš 2 ąžuolo šakų. Tarp I-II lankų tinklo (drikos) akys 
buvo 24 mm dydžio, tarp I1-III-18 mm, tarp III-IV-16 -14 mm. 
Taigi bendras venterio ilgis būdavo 6-7 m. Du venterio inkilai 
buvo tvirtinami prie II (iki vidurio tarp II ir III lankų) ir III 
lankų (iki vidurio tarp III ir IV). Sparnai - 3-4 m ilgio.

A.Guoberio tėvas venterius statė nakčiai. Sukrovęs juos į 
valtį (su inkaru, V:1 pav.), kiekvienam dar paimdavo po 
inkarą ir 3 kartis. Pasirinktoje vietoje išmetęs venterio inkarą, 
leisdavosi nešamas srovės tiek, kiek leido prie inkaro pririšta 
virvė. Tada, išmetęs valties inkarą, besdavo j dugną kartį su 
pririšta prie jos venterio uodega ir rišdavo prie venterio inkaro 
virvę tokiame aukštyje, kiek galėjo pasiekti. Įsitikinęs, kad 
inkaras jau laiko stoginę kartį prieš srovę, busoku (V:4 pav.), 
turinčiu 6-8 m ilgio kotą, stumdavo venterio uodegą j dugną. 
Uodegą nustumti tiko ir irklas, o ištraukti - tiktai busokas. 
Tada paplaukdavo j šalis ir tvirtindavo kartimi sparnų galus
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IV PAV.1 - klipo traukimo Skirvytėje schema, a - ženklas;

(IV:4, 4 a pav.). Priklausomai nuo pasirinktosios vietos upėje 
statė venterius su 1 arba 2 sparnais. Jei norėjo venteriais užtverti 
Skirvytę, jų sparnus užleisdavo vieną už kito (IV:3 pav.). Tikrinti 
venterių plaukė rytais. Venteriais sugautas žuvis žvejai reali
zuodavo patys. Dažniausiai po aplinkinius kaimus šviežią 
žuvį dėžėse vežimais išvežiodavo moterys.

Vasarą A.Guoberio tėvas kartu su kitais grupės vyrais 
pasirūpindavo apie 200 pušinių 8-10 m ilgio kuolų, nuskus- 
dayo jų žievę ir užtašydavo vieną galą, kad žiemą galėtų 
pastatyti vėgėlinius vartus. Kuolai tiko naudoti 5-6 metus. 
Statė ledui esant ne plonesniam kaip 10 cm (gruodžio 
pradžioje, kartais prieš Kalėdas ar net prieš Naujuosius 
metus) kuo siauresnėje Skirvytės vietoje uždarydami 2/3 
upės. Išardydavo sausio pabaigoje.

Vėgėlinius vartus sudarė užtvaras (8 m aukščio, 50 mm 
dydžio akių tinklas, susiūtas žūklės dalyvių megztais 20 m 
plotais iki reikiamo pločio). Jo apačioje būdavo grandinė (ją 
ištiesę, tinklą apsukdavo aplink ir susiūdavo) trijų storių: nuo 
upės krašto storiausios grandys, mažesnės - per vidurį, ma
žiausios - upės viduryje (V:5 pav.). Vartams reikėjo turėti
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2 - vėgėlinių venterių mariose statymo schema;
3 - Skirvytės užtvėrimo venteriais schema;
4 - venterio statymo Skirvytėje schema 

IV PAV.
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apie 15 trijų lankų venterių. Tarp I-II lankų (priekis) akys 
buvo 50 mm dydžio, tarp II-III lankų (Vidmantas) - 40 mm, 
nuo III (stoginė) - 24-26-32 mm.

Priklausomai nuo ledo paviršiaus (lygus ar kalnai sustum
ti) ir vyrų skaičiaus vartus penki-šeši vyrai statė maždaug 3 
dienas. Apsikaustę išporiais (V: 7 a, b, c pav.), ižokais ir ledo 
pjūklais iškirsdavo lede 30 cm pločio ir 100-200 m ilgio griovį 
(renę) su užriesta uodega. Per renę į dugną (apie 30 cm) 
kaldavo kuolus ir srovės pusėje ant dugno nuleisdavo užtva
ros grandinę. Viršuje užtvarą pririšdavo prie kuolų ir visuose 
tarpkuoliuose dar perkišdavo horizontaliai pagalius po tink
lo virve, kad ji įšaltų į ledą. Idant galėtų geriau orientuotis, 
kur kirsti eketes (skyles) venteriams, 1 m atstumu nuo griovio 
ant ledo ištempdavo venterius ir nusibraižydavo reikiamose 
vietose ekečių kontūrus: pirmiems lankams - pusmėnulio, 
uodegai - stačiakampio formų. Iškirtę kas 1,5-2 m didžiąsias 
eketes, pririšdavo prie venterio uodegos apie 1 m ilgio 
grandinę, prie jos 15-20 m ilgio virvę, o prie pastarosios 4-5 
m ilgio kartį. Kartį busokėliu perstumdavo po ledu iš didžio
sios eketės į mažąją ir ištraukdavo ją bei venterio uodegą, 
kurią po to prie dugno prismeigdavo stogine kartimi. Didžio
joje eketėje pasilikusį venterio I lanką statmenai kirto sparno 
tinklas. Jo gale esantį kuolą perstumdavo po ledu ir įsmeig
davo greta užtvaros kuolo: tada kuolus surišdavo. Analogiš
kai pastatydavo visus venterius (VI: 1 pav.).

Venterius kratė kiekvieną rytą, o kai sumažėdavo žuvies - 
kas antrą. Dirbdavo penki-šeši vyrai 3-4 vai. Jiems tekdavo 
atkapoti eketes, išsemti kęseliais ledus, ištraukti venterio 
uodegą per didžiąją eketę, atrišus ją iškratyti žuvis ir vėl 
pastatyti atgal. Po Naujųjų metų (iki Naujųjų metų žuvys ėjo 
į viršų, po jų - grįždavo) renės uodegą užnešdavo į kitą pusę 
"ant grįžtančių”, taip pat j kitą renės pusę perkeldavo vente
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rius. Vartus Skirvytėje nustojo statyti apie 1970 m., nes buvo 
pranykusios vėgėlės.

A.Guoberis, 1948 m. grįžęs iš Vokietijos, pradėjo dirbti 
žuvų artelėje. 1958 m. artelę perėmė Rusnės žuvininkystės 
ūkis, kuris 1986 m. buvo perorganizuotas į Rusnės valstybinį 
žuvininkystės ūkį. 1948-1950 m. Ainsui teko žvejoti mariose 
su mažais tinkliukais (plaukiamas tinklaitis) karšius, vėgėles. 
Dirbo šešiese, po tris kiekvienoje valtyje. Valtis buvo irklinė, 
tad žvejams po marias tekdavo “ant rankų važiuoti”. Pirmieji 
mediniai atviri laivai su varikliais, žvejų vadinami “čiornyj 
voran”, pasirodė 1952 m.

Traukiamą 300 m ilgio tinklą (klipą) metė iš valties. 
Valtyse buvo nuolatiniai irkluotojai (irklas - gale apkausty
tas, VILI pav.), vairai - iriamieji irklai, įstatomi tarp dviejų 
ištraukiamų pagalėlių (VII:2, 2 a pav.). Komandą duodavo 
grandininkas. Išmetusios tinklo maišą ir baigusios mesti 
sparnus, abi valtys sustodavo, išmesdavo inkarus ir imdavo 
ristuvu sukti vindę, t.y. 200 m ilgio virvę, iki ateidavo sparno 
butinis. Tada paplaukdavo toliau ir traukimą kartodavo. Kol 
padarydavo 1 mastą, inkarus tekdavo mesti 7-8 karus. Gale 
abi valtys sustodavo greta, išmesdavo inkarus (V:3 pav.) ir 
žvejai ištraukdavo maišą. Ta vieta vadinosi išima. Per naktį 
vyrai padarydavo 1 mastą. Marių mastai irgi turi pavadini
mus: pasak A.Guoberio, “mūsų pusėje, ant Nemuno”, jie 
vadinosi taip: 1 - Kumpasis, 2 - Vykis, 3 - Vytinės, 4 - Šakutės, 

5 - Naikopas, 6 - Dempė.
Kai 1950-1970 m. A.Guoberio grandis žvejojo Skirvytėje, 

baze tapo arti upės stovinti jo sodyba. Grandies vyrai šnekė
davosi vokiškai. Žvejojo jie Skirvytėje visas žuvis traukiamu 
tinklu (tik gegužės mėn. 15 dienų būdavo draudžiama) ir 
plaukiamais tinklaičiais. Jie buvo dvejopi: a) viengubi ir b) 
trigubi (šonuose - retikai, viduryje - dusinąs). Vienas tinklo 
galas būdavo pririšamas prie krepšio ar dėžės, kad laikytųsi
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1 - inkaras (1932), Šilutės raj., Priekulė. ES 1546(31); V PAV.
2 - žiūkeris brikeliams ištraukti;
3 - inkaras, Šilutės raj., Paleičio k., ES 1546(29);
4 - busokėlis, ten pat, ES 1546(179);
5 - lenciūgas vėgėlinei užtvarai, Šilutės raj., Rusnė, ES 1546(177);
6 - žvejybos pačiūžos (1912), Šilutės raj., Priekulė, ES 1546(190);
7 - išporiai: a - Šilutės raj., Paleičio k., b - Šilutės raj., Rusnė, 
ES 1546(191, 187), c - užrišimo ant bato schema 
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paviršiuje, kitas - valtyje. Taip, gramzdoms tinklo apačią 
velkant dugnu, o plūdėms viršų laikant vandens paviršiuje, jis 
būdavo praplukdomas apie 0,5 km.

Žiemą Skirvytėje per eketes grandies vyrai kasdien pasta
tydavo po 15-20 (15-20 m ilgio) tinklų. Pastatę paskutinį 
žiūrėjo pro ledą, ar pirmuosiuose yra žuvų (patekdavo žiob
rių, lydekų, karšių, kuojų, o prieš Kalėdas - vėgėlių). Tinklus 
tuoj pat ištraukdavo ir išrakinėdavo žuvis.

Nuo 1970 m. iki pensijos A.Guoberio grandis vėl gaudė 
žuvis mariose. Kartais vyrai žiemą eidavo spurgti, t.y. apmes- 
davo du tinklelius ant kokio kampo, kur tykus vanduo, arba 
Krokų lankoj ir šturgeliu (prie karties galo prikaltas apskriti
mo formos odos gabalas) per eketes drumsdami vandenį 
baidė žuvis tinklo link. Paskutiniais A.Guoberio darbo metais 
Rusnėje buvo apie 300 žvejų. Jie buvo susiskirstę į 8 brigadas. 
“Kas žvejojo, tas ir gyveno”, - sakė G.Guoberienė, keturis 
dešimtmečius pragyvenusi su žveju.

Gerda gimė 1931 m. Rusnėje. Artimesnė jos pažintis su 
mariomis prasidėjo nuo 18 metų, kai grįžusi iš Vokietijos 
apsigyveno Skirvytėlėje pas ūkininką Meirūną. Šis turėjo 
leidimą žvejoti ir dalį žuvies atiduodavo valstybei. Mergina 
buvo darbšti ir smalsi, norėjo pamatyti, kaip yra žvejojama. 
Ji padėdavo šeimininkui pastatyti ir patikrinti apie 30 tinklų. 
Žiemą Meirūnas kirto eketes, o Gerda stūmė kartį su tinklais 
po ledu. Vasarą žvejoti jie plaukdavo apie 10 km su didele 
klipine valtimi į marias “ant irklų”. Pastatę tinklus nakčiai, 
valtį {plukdydavo į lendrus ir prasnausdavo laukdami ryto, 
kol galės tinklus ištraukti. Paskui Gerda susitiko Ainsą ir jiedu 
sukūrė šeimą. “Tada - sakė Gerda Guoberienė - vyras ant 
irklų, aš traukiu tinklą, abu žuvis rakinėjam”. Kaip tinka jai, 
pamaniau, Oto Glogau 1867 m. pasakyti apie lietuvininkes 
žodžiai: “Jos dirba lygiai sunkiai, kaip vyrai, ir netgi daugiau, 
jos neapsiriboja darbais namuose ir namų ūkyje, bet padeda 
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laukų darbuose, jaujoje, prie irklų ir žvejos... Jų niekada 
nepamatysi visai dykų...”

Juozas Striauka gimė 1929 m. Rietave. Kai berniukui buvo 
vienuolika metų (tuomet tėvai gyveno netoli Varnių, Razmų 
k.), jį pagalbininku priėmė du broliai, vertęsi žvejyba Lūksto 
ežere ir Varnelės upelyje. “Patraukimas buvo, bet ir pragy
venti reikėjo”, - taip savo pasirinkimą apibūdino žvejys.

Į Šilutės rajoną J.Striauka persikėlė 1945 m. ir apsigyveno 
Paleičio (tuomet Barzdūnų) kaime. Nuo sodybos iki Nemuno 
tebuvo 100 m. Nors per gyvenimą Juozui teko išbandyti 
visokiausius darbus (dirbo Tauragės mėsos kombinate darbi
ninku, traktoristu, melžė karves ir kt.), nors daug laiko ir jėgų 
atiduodavo savam ūkiui (laikė 4 karves, prieauglį, 2 veislines 
kiaules, kitų gyvulių), tačiau atėjus žvejybos sezonui traukė 
žvejoti. “Visi miega, o aš čia, ant Nemuno, vienas... Ir dabar 
eičiau, kad būt sveikatos”, - porino žvejas. Pats jis jau treji 
metai pensijoje, bet savo tinklais leidžia naudotis sūnums ir 
žentui.

Pokario metais Nemunas nuo Šilininkų iki Rusnės priklau
sė Rusnės žuvininkystės ūkio brigadai, kurioje, be žemaičio 
J.Striaukos, dirbo dar šeši žmonės, laikę save vokiečiais. 
Pasak Striaukos, keturi iš jų buvo lietuvininkai ir du prūsai 
(taip vadino klaipėdiečius). Visi jie kalbėjo vokiškai ir, matyt, 
todėl vadino save vokiečiais. 1967 m. Striauka tapo grandi- 
ninku ir ėmė dirbti keturiese. Jis gaudavo 10% didesnį 
atlyginimą už kitus žvejus. Nemune pagaudavo tokių žuvų: 
gružlių (grunduliukų, grumzdukų, kilbukų), ūsorių (jau ne
bėr), starkių (pavasarį), karšių ir lašišų (dabar jų daugiau, 
bet žvejyba ribojama), vėgėlių, žiobrių, šapalų, stintų (dabar 
padaugėjo), lydekų, ožkų, šamų, upėtakių (dabar nėra).

Nemuno deltos žvejai nėges gaudė savo gamybos buke- 
liais (bukis) (VII: 3 pav.). Pasitaikydavo juose rasti ir ungurių. 
Bukelius darė taip: į trinkelę su 30 cm skersmens apskritimu 
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išdėstytomis skylutėmis sustatydavo šonkaulius - storesnes 
karklo vyteles ir pindavo laibesnėmis maždaug sprindį inkėlę. 
Po to šonkaulius užlenkdavo ir dar apie 70 cm pindavo vis 
siaurindami. Kiaurymėlę gale užkišdavo šiaudais arba žole. 
Žvejota bukeliais pabaigus sirpti vyšnioms ir dar rudenį, 

pakilus vandeniui: rugsėjo, spalio, lapkričio, o jei Nemunas 
neužšalęs - ir gruodžio mėn. Vienu metu jų į Nemuną 
nuleisdavo iki 100. Iš plonų žilvičių atžalų nupynę apie 30 cm 
ilgio virvelę, tvirtino prie jos 6-8-10 bukelius. Į vagą leido po 
10 virvių taikydami, kad būtų akmenuotas dugnas ir jų 
neapneštų smėliu. Prie dugno bukelius laikė virvės priekyje, 
gale ir kas 2 bukelius pririšti akmenys (VI:2 pav.). Kas rytą 
bukelius tikrino iš valties suieškodami juos specialiu trišakiu 
inkaru (žiūkeriu, V:2 pav.).

1987-1989 m. J.Striaukos grandis žvejojo vėgėles 50 mm 
akytumo 100 m ilgio tinklu. Vėgėles vietiniai žvejai vadino 
mikelinės (ankstyvos, spalio pradžioje) ir kalėdinės (spalio 
pab.- gruodžio mėn., iki po Kalėdų). Per naktį vis toje pačioje 
vietoje tinklą mesdavo 10-12 sykių. Vienas žvejas ėjo pasro
viui pakrante su kuolu ir “laikė kraštą”, du irklavo valtį. 
Priklausomai nuo žuvies gausumo, žvejai galėjo darbais 
keistis. Grandininkas metė tinklą: pirmiausia 10-15-20 m 
ilgio krašto virvę, paskui burkėlę (pagalį sparno gale), tinklą 
su grumzais apačioje ir kamščiais viršuje, vėl burkėlę ir 
išbėgamąją virvę, kurios galas pasilikdavo valtyje. Paėjęs 
lygiagrečiai su valtimi iki 1 km, krašto žmogus sulėtindavo 
žingsnį, kol valtis puslankiu priartės prie kranto. Tada visi 
kartu traukdavo tinklą. Jį iškratę vėl tvarkingai sudėdavo į 
valtį ir viskas kartodavosi. Pokario metais vėgėles žvejai 
suleisdavo į lentinę 1 t talpos laidą, o apie 1970 m. pradėjo 
naudoti tinklinius 3-4 cnt talpos maišus. 2-3 kartus per 
savaitę žuvis surinkdavo ūkio mašina.
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Gaudydami karšius, raudes, kuojas, žvejai plaukdavo 
kaskart j kitą vietą. Tam jie pastirdavo 6-7 km aukštyn ir 
leisdavosi pasroviui žvejodami. Tinklą metė švariose, iš anks
to išvalytose Nemuno vietose, kur žemesnis vanduo, per 
naktį apie 10 sykių. Plaukė 2 valtimis: vienoje trys, kitoje - 
keturi žmonės (vienas jų grandininkas).

Pokario metais “vokiečiai” turėjo žiobrinius plaukiamus 
tinklus 35-40-45 mm dydžio akimis, taip pat šniūrus ungu
riams gaudyti su 200-300 kabliukų. Mesdavo šniūrus per 4- 
5 tarpdamius, pririšę gale ir kur ne kur per vidurį svorius.

Kai išplaukdavo ledai ir iki balandžio 20 d., žvejojo 
traukiamais tinklais stintas, einančias neršti j aukštupį. Tink
lo aukštis 5-6 m, ilgis 60-70 m. Norėdami prailginti, pridėda
vo 15-20-30 m ilgio plotą. Tinklo akys 10-12-14 mm. Žvejai 

dirbo naktimis. Mažam kiekiui stintų pasigauti J.Striauka 
naudojo tinklinį samtį su 5-7 m ilgio kotu. Juo gaudė iš valties 
arba nuo kranto. Apie 1975 m. žvejoti samčiais buvo užd
rausta.

Dar prieš šešerius-septynerius metus iki užšąlant ir po 
ledu Skirvytėje, Leitės upelyje, senojoje Nemuno vagoje “tam 
sykiui” vyrai pasigaudavo žuvies abaraudami. Abaras buvo 
panašus į triubicą, t.y. trys po 100-150 m ilgio tinklai, 
vidurinis (dusinąs) 40-45 mm akimis, du šoniniai (retikai) - 
po 18 cm. Abaru gaudė žuvis dieną iš valties dviese, užkam
piuose, kur stovėjo žuvys. Atvirame vandenyje apmetę abarą, 
baidurke (Vll:4pav.) baidydavo žuvis jo link. Po ledu šį tinklą 
pastumdavo per eketes su 10-15 m ilgio kartimi (gali būti 
sudurta). Karties gale buvo apvali vinis, kad neužkliūtų 
tinklas. Pastatę abarą, kartį ištraukdavo. Prie ledo jį laikė 
plūdės, prie dugno - švinai.

Prieš šešerius-septynerius metus Juknaičių apylinkėje pa
sirodė tribridžiai, kuriais žmonės kanaluose gaudė lydekas.
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1 - vėgėlinių vartų Skirvytėje schema;
2 - bukelių statymo Nemune schema;
3 - meškerkočių džiovinimo schema;
4 - meškerkočio sujungimo schema

VI PAV.
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Valdant vokiečiams populiari buvo vėgėlių žvejyba perstekė
mis su 16-20 dantų prinituotų (priplaktų) prie 50-60 cm ilgio 
strypo. Jas kalviai leisdavo pasidaryti visiems norintiems. Pers
tekei būdavo pridedama 5-6 m ilgio kotas. Vėgėles žvejojo 
naktimis, bijodami inspekcijos. J.Striauka mena, kad apie 1965 
m., prieš Kalėdas, badyti vėgėlių ant ledo susirinkdavo šimtinis 
žmonių būrys. Kiekvienas išsikirsdavo 1 ar 2 0,5x1 m dydžio 
eketes. Pavasariais perstekėmis badydavo lydekas apsemiamo
se Nemuno lankose tiek dienomis, tiek naktimis.

Ir ant Skirvytės, ir ant Nemuno po Kalėdų į aukštupį 
einančioms vėgėlėms gaudyti buvo statomi vartai. Inspekcija 
leisdavo uždaryti 100 m Nemuno. Vartų statymo vietos ant 
Nemuno turėjo savo pavadinimus: Mastai, Žiūkaičių duobė, 
Platuma. Vartams tinklą žvejai gaudavo iš Rusnės žuvinin
kystės ūkio, o venterius turėjo pasidaryti patys. Juos mokėjo 
gaminti ne visi. Už kiekvieno venterio padarymą (pastatymą) 
gaudavo po 5 rb (už triubicos - 30 rb). J.Striauka venterių 
lankams skirtas eglines šakas laikė pamerkęs kūdroje prie namų. 
Darė juos pavasarį, atšilus orams, lauke. I venterio lankas buvo 
1,6-2 m skersmens, II - 1,3 m, III ir IV - po 1 m. Inkiles tvirtino 
prie I ir II lanko, pastaroji baigdavosi anga, vadinama "kaip 
karvės pliozė". Tinklo akys tarp I-II lankų - 45 mm, toliau - 30 
mm. Už leidimą jaunuolyne prisikirsti eglinių ir pušinių karčių 
(beržinės greit supūna), duodavo eiguliui centnerį vėgėlių. 
Stoginės kartys buvo storesnės už venterių. Visi žvejai iš senovės 
(iš vokiečių laikų) turėjo kalvių darbo patkavas, kirvius, samčius 
ledams semti (dvišakio karklo kotas su pritvirtinta drika). Ant 
ledo būdavo 1-2 šiūpeliai sniegui nuvalyti, o tikrinant venterius 
- ledui iš ravo bei ekečių išmesti. Žvejai dirbo plikomis rankomis, 
kurias “šildėsi” padaužydami sukryžiuotų ir sulenktų rankų 
plaštakomis tarp peties ir alkūnės. Vilnones pirštines užsimau
davo tik sustoję atsipūsti. Prie vokiečių 1 km atstumu nuo 
Nemuno buvo karčema, tad nunešę žuvies vyrai gaudavo iš 
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karčemininko po stiklą degtinės. Dirbdami nuo tamsos ligi 
tamsos šeši vyrai ant Nemuno galėjo pastatyti vartus per tris 
dienas. Žvejai ąpsiaudavo guminius batus, prieš tai apsimovę 

vilnones kojines ir apsivynioję kojas autais. J. Striaukai vieno 
žvejo tėvas yra pasakojęs, kad iki karo turguje būdavo pirkti 
batų su odiniais aulais, prikaltais prie medinių klumpių. Su 
jais nešalo kojos. Ūkis duodavo žvejams gumuotas kelnes ir 
gumines prijuostes (kvartūgus).

Nuo špikdamio (damos) žvejai kirviais iškirsdavo lede 
ravą iš lengvo užriesdami jo uodegą prieš srovę. Pagal vartų 
didumą pastatydavo 20-25 plotus vartų tinklo. 1 plotas - tai 
prie 5 karčių pririštas 5-7 m pločio ir 7-8 m aukščio tinklas su 
45-50 mm dydžio akimis. Tinklo viršaus virvę prie karčių rišo 
virvele laisvai, kad galėtų po to nustumti po ledu. Apačioje, 
kartyse, per sprindį nuo užtašytojo galo, būdavo įpjovimas, 
kad nenusmuktų virvelė, kuri prie karties rišo tinklo apačią. 
Nuožulniai įbedę į dugną visas ploto kartis (galinės būdavo 
storesnės), prie jų kabindavo akmenis 40-50-60 cm aukštyje 
virš ledo. Jie neleisdavo srovei kelti karčių į viršų. Akmenims 
pririšti naudojo pakulines ar kanapines virves ir užrišdavo 
botago (votaginiu) mazgu. Pabaigę statyti vieną, pradėdavo 
statyti kitą plotą. Plotų galinės kartys buvo sukeičiamos apie 
20 cm, kad neliktų tarpo. Tada į kiekvieną plotą statė po 
venterį. Venteriui su vienu sparnu reikėjo vienos stoginės 
(ilgis 7-8 m, skersmuo apie 15 cm) ir vienos sparno karties. 
Dvisparniam (sparnai po 1,5 m ilgio) venteriui - atitinkmai 
stoginės ir 2 sparninių karčių. Į venterius su 2 sparnais geriau 
lindo žuvys. I lankui buvo kertama pusmėnulio, o už 7 m - 
trikampio (kraštinės po 0,5 m) formos eketės venterio galui. 
Venterius pastatyti reikėjo turėti vieną 4-5 m ilgio kartikę su 
15-20 m ilgio virve, kuri baigėsi grandine. Grandinė skandino 
venterio galą, kad jis nepraplyštų užsikabinęs į ledus. Kartikę 
po ledu prastumdavo busokėliu. Prismeigę venterio galą 

16. 1750 481



stogine kartimi, ją pakreipdavo “ant savęs”, t.y. prieš srovę. 
Prieš Kalėdas venterius žvejai tikrino kasdien pirmojoje die
nos pusėje. Jiems tekdavo išlaisvinti visas kartis nuo ledų, kad 
nekeltų į viršų, taip pat išvalyti eketes ir ravą bei iškratyti iš 
venterių žuvis. Tam reikėjo su stogine kartimi iškelti venterio 
galą, pririšti priėjo grandinę su virve ir leisti srovei atnešti ją 
iki didžiosios eketės. Kad srovė neįtrauktų virvės po ledu, jos 
galą laikė žmogus arba pririšdavo prie stoginės karties. 
Busokėliu paeiliui ištraukdavo visus lankus, o venterio galą 
traukė dviese. Pilną žuvų venterio galą buvo sunku atrišti. Iki 
1967 m., kol žvejojo šešiese, vyrai turėjo arklį su rogėmis 
žuvims vežti. Kai ėmė žvejoti keturiese, iki kranto roges 
stūmė patys, kur jau laukė mašina. Vartus išardydavo apie 
Tris karalius ar sausio viduryje. Tinklą, kuris būdavo pilnas 
nešvarumų, atiduodavo skalbti.

Vytautas Kasiulevičius gimė 1953 m. Jonaičių k. Pirmą 
kartą septynmetį berniuką meškerioti pakvietė prie pat Šyšos 
gyvenęs vyresnis draugas Bubliauskas. Pamatęs, kad šis 
domisi, noriai dalijosi savo žvejybine patirtimi. Vytauto tėvas 
žuvavimą laikė tinginyste, tad sūnui ištrūkti prie upės pavyk
davo tiktai laisvalaikiu. Tačiau prie vandens jį traukia visą 
gyvenimą, nes “žvejyba pirmiausia yra poilsis ir vaistas nuo 
nervų”. Šį pomėgį paveldėjo ir V.Kasiulevičiaus sūnus, pralei
džiantis prie vandens ne tik savaitgalius, bet dažnai ir šiokia
dienių pavakares.

V.Kasiulevičiaus vaikystėje parduotuvėse jau buvo pirkti 
kabliukų ir valo. Meškerkočius vaikai gaminosi iš lazdynų. 
Nulupę žievę juos džiovindavo apie 3 savaites tarp dviejų 
eilių j lentą sukaltų vinukų (VI:3 pav.). Jei norėjo turėti 
ilgesnį meškerkotį (5-6 m ilgio), sujungdavo iš dviejų dalių 
(VI:4 pav.). Ant apatinės dalies (kartais nulupdavo žievę nuo 
koto, kad patogiau būtų laikyti rankose) tiesiai nupjauto 
viršaus užmaudavo ir nejudamai prikaldavo vamzdelį (daž
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niausiai iš dviračio pompos). Į jį įstatydavo viršutinę (su 
nenulupta žieve) dalį su dvišakėliu viršūnėje. Priėjo rišo valą, 
kuris turėjo būti 0,5 m ilgesnis už kotą. Plūdes berniukai 
gaminosi iš kamščių. Pradūrę jas vinimi, į vidurį įkišdavo 
peiliuku nuskustą plunksnos šerdį: lydekoms - gandro, ki
toms žuvims - žąsies.

Karštomis vasaros dienomis, besimaudydami Šyšoje, vai
kai mėgo po kerais rankomis gaudyti vėgėles ir šapalus. 
Rankomis gaudė ir vėžius. Įkišdavo į urvuką 2 pirštus ir, kai 
vėžys suspausdavo juos žnyplėmis, ištraukdavo. Paimtas į 
ranką vėžys pirštus paleidžia. Mažesnius už sprindį vėžius bei 
pateles su ikrais apačioje paleisdavo. Leitėje vėžių buvo iki 
1982-1983 m., kol kažkas išpylė į vandenį cisterną amonia
ko. Šyšoje taip pat yra matęs prie kranto pastatytų venterių 
su vienu sparniuku. Nuo 1968 m. V.Kasiulevičius pamėgino 
žvejoti palaidinėmis. Tai - dvišakis pagalėlis su “aštunke” 
suvyniotu valu. Jaukas - raudės. Palaidines statė nakčiai, 
įsmeigdamas pakrantėn storesnį kuolelį. Žiemą draugai išsi- 
kirsdavo laužtuvu (apie 1 m ilgio, apačioje smailas, naudotas 
ledams prie šulinio iškapoti) arba mažu kirvuku eketes ir 
gaudė žuvis žieminėmis meškerėmis su sliekais.

Dabar V.Kasiulevičius gyvena Sausgalvių k., netoli Leitės 
upelio. Upelis melioruotas, pastatyta užtvanka. Kimba jame 
lynai, lydekos, karosai, kuojos, ešeriai (pastaraisiais metais 
pasitaiko negyvų vėgėlių). Gaudo su mailiumi - raudikių, 
karosiukų, kuojų, užkabinęs jas prieš apatinį peleką arba per 
nosį. Mailiui gaudyti naudojasi lengva slankiojama plūde. 
Lydekoms gaudyti plūdes gaminasi pats (VII:7 pav.).

Pavasariais, kai Leitėje nukrenta potvynio vanduo ir ner
šia lydekos, jas bado vietiniai ir atvykėliai brakonieriai. 
Perstekes kiekvienas būna pasigaminęs “pagal save”, daž
niausiai - su iš vienos vietos išsišakojančiais ražais. Šyšoje ir 

Leitėje yra statomi triubicai.
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V. Kasiulevičius mėgsta teleskopine meškere su marmyška 
gaudyti slieku ešerius ir starkius. Marmyškoms gaminti buvo 
pasidaręs formelę iš plytos (VII:6 pav.). {statęs kabliuką 
litavimo lempa tirpino švino (tamsėja) ar cinko (netamsėja) 
strypelį. Skylutę valui pragręžia grąžteliu arba iš anksto 
formelėn toje vietoje įstato vielytę (VII:6 a pav.). Prieš 
žvejojimą reikėdavo marmyšką patrinti atsuktuvu, kad bliz
gėtų. Leidžiamu laiku Nemune žvejoja dugnine meškere 
karšius ir vėgėles. Retsykiais savo “Progresu”, kurį laiko 
Šilutėje, išplaukia pažvejoti į marias.

1 - irklas, Šilutės raj., Rusnė, ES 1546(11);
2 - vairas, ten pat, ES 1546(11); 2 a - valties ir irklo detalė, 

Šilutės raj., Paleičio k., ES 1546(12);
3 - bukelis (1988), ten pat, ES 1546(141);
4 - baidurkė, ten pat, ES 1546 (178);
5 - kešeris žuviai semti, Šilutės raj., Priekulė, ES 1546(129);

6, 6a - marmyška/r jos gamyba, Šilutės raj., Sausgalvių k., ES 1546(104);
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V.Kasiulevičius ne tik mėgsta žvejoti, bet ir moka žuvis 
paruošti. Tam kartui verda žuvienę, nors prie jos nemaža 
darbo. Pirmiausia išsivirina mailių - pūgžlius iš Nemuno. 
Tada per marlę iškošia ir į nuovirą deda išvalytą ir gabalais 
supjaustytą žuvį, smulkiai supjaustytus rūkytus lašinukus, 
druską ir prieskonius. Valgo su atskirai virtomis bulvėmis. Iš 
lydekų bei starkių daro kotletus: išrankioja kaulus, sumala, 
pridėjęs lašinukų, įmuša kiaušinį, jberia miltų, druskos, 
prieskonių ir kepa aliejuje. Valgo su karštu grietinės, taukų, 
trupučio miltų, prieskonių padažu. Iš vėgėlių išeina skani

7 - plūdė lydekoms: a - kembrikas, b - plunksna, c - putoplastas, 
d - valas, e - švinas, f - supinta vielytė, ten pat, ES 1546(102);

8 - kabliukas;
9 - rūkykla;

10 - rūkyklos grotelės, Šilutės raj., Saus galvių k., ES 1546(201)
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šaltiena: galvas ir uodegas nuvirina, nuovirą iškošia, sudeda 
vėgėlių “mėsą”, druską ir prieskonius. Verda, kol “mėsa” 
išsileidžia, tada atšaldo.

V.Kasiulevičius žuvis džiovina ir rūko. Taip jos ilgai laiko
si. Džiovinimui karšiai turi būti sūrūs. Tam iš druskos ir 
vandens padaro rašalą, sudeda žuvis į medinę statinaitę 
sluoksniuodamas su druska (druska, karšiai, druska ir t.t.), 
užpila rašalu, uždeda lentelę ir paslegia akmeniu. Palaikęs 
tris-keturias paras, perplauna šaltu vandeniu. Tada suveria 
kiekvieną žuvį ant atskiro maždaug sprindžio ilgumo vielinio 
kabliuko (VII:8 pav.) ir kabina galvomis žemyn palėpėje, kur 
nebūna saulės ir mažiau musių. Po mėnesio žuvys jau būna 
kietos.

Žuvų šaltam rūkymui kieme stovi rūkykla (VII:9 pav.). 
Labiausiai šaltai rūkyti tinka karšiai, šamai, bet rūko ir 
kitokias žuvis. Prakuria rūkyklą sausu alksniu, paskui degina 
šlapią, taip pat lapuočių medžių pjuvenas. Dažniausiai kar
šius rūko ant grotelių (VII: 10 pav.) išdarinėtus: perpjauna 
per nugarą, per pusę galvos (pilvo nepjauna), išvalo, išplau
na, pabarsto druska, įtrina pipirais, česnakais, sutrintais 
lauro lapais ir laiko dvi valandas. Tada sudeda ant grotelių 
(iki 20 vnt. vienu metu) ir rūko tris-keturias valandas. Kartais 
šamus rūko nedarinėtus. Tada juos už uodegų sumauna ant 
tokių pačių kabliukų kaip ir džiovindamas, ir be karščio, vien 
dūmais rūko tris-keturias valandas. Žiobrius dažniausiai 
sūdo nevalytus sluoksniuodamas su druska dėžėje arba sta
tinėje.

Straipsnyje perteikta kelių puikių žvejų gyvenimiška pa
tirtis nušviečia tik mažą Klaipėdos krašto žvejybos dalelę.

Žvejų pasakojimus papildo dailininko Vytauto Gusto pieš
tas žvejybos inventorius bei autorės pagal pasakojimus atkur
tos schemos. Spaudai iliustracijas parengė Rita Butvilienė.
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Vytautas
Gocentas DREVERNOS ŽVEJAI

Kuršių marių rytinėje pakrantėje yra įsikūręs senas žvejų 
Drevernos kaimas. Vandenvardis Drivene pratum paminėtas 
1253 metais. Vilius Pėteraitis vandenvardžių studijoje “Ma
žoji Lietuva ir Tvanksta” (V.,1992. P.222) jį priskiria prie 
seniausių indoeuropietiškų vandenvardžių.

Prie šio žvejų kaimo garbės žymenų priskirtini ir Drever- 
noje jau XVII-XVIII a. būdavę dideli žuvų turgūs.

Drevernoje, taip pat greta prisišliejusiame Klišių bei ato
kiau esančiame Svencelės kaime nuo seno gyveno patyrę 
marių žvejai žemininkai. Žinia, Užmaryje - Kuršių nerijoje 

(Juodkrantėje ir kitur) gyveno jų bičiuliai žvejai kopininkai. 
Klišiai yra ties Atakos upelio ir Klišupės santaka, o Dreverna 
- prie Drevernos upelio, jungiančio Perkasą su mariomis. Čia 

ir Serpijos, Laužtinės, Užvados, Jokšų pievos, o greta - Tyrų 
ir Brukšvos pelkės. Senbuviai pastebėjo, kad dar yra pelkė 
Pliuškė, o Ataką - kanaliuką iš marių, vadino Kopūsto ataka. 
Pamariuose pievos dažnai sausinamos iškasant kanaliuką, 
čia tam pasitarnavo upelis.

1990 m. iš senųjų šių vietų žvejų Drevernoje dar gyveno 
grandininkas Juris Piklapas, Martyno s., g. 1930 m. Stariškė- 
je, Vilius Šūdnagis, Jokūbo s., g. 1939 m., Jonis Staras, 

Dyteris Jaudžemis, pensininkas Valteris Skvilbris, Miko s., g. 
1930 m., jau krante dirbantis Otto Anskūlis.

Senbuviai prisiminė šiuos garbingus Drevernos žvejus: 
Jurj Starą (tėvą, 1897-1978), Jokūbą Traušj (žveją ir stambų 
ūkininką), Miką Traušį (1870-1949), Jonį Traušį, Bruną
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Galgždį (nuskendo žvejodamas 1989 m. gruodyje). Paminė
jo ir mirusius Klišių kaimo žvejus: Bertulį nuo Ožkupio, Vilių 
Mieliavą (sodyba ganyklose), Jurį Smailį, Martyną Gerviną, 
Vencelį (visi trys nuo Lekiškės), Miką Lapę, Vilių Kiaupj, 
Meškį nuo Smeltininkų.

Į Vokietiją pokaryje išvyko du broliai dreverniškiai Trau- 
šiai - Jonis ir Juris bei Heinius bukaitis (1980 m.), Jonis 
Bastakis.

Žinia, iš Drevernos Traušių buvo kilęs ir Priekulės (Dru- 

kių) spaustuvės savininkas, laikraščių, knygų, kalendorių 
redaktorius Jurgis Traušys (1844-1918).

Nuo Varnių į Svencelę 1959 m. atsikėlęs Pranas Daukšas 
paminėjo tris žvejų grandis, buvusias Svencelėje, ir jų gran- 
dininkus: Maksą Gedaitį, Vilių Kokį (j Vokietiją išvyko 1959 
m.), Jonį Klovaitį (ten pat išvyko 1960 m.); J. Piklapas šį 
sąrašą papildė dar trimis: Juriu Lydiškiu, Vilium Nopinu, 
Juriu Šneideriu.

Žvejai kartu buvo ir ūkininkai, turėjo didesnius ar mažes

nius ūkius. Augino rugius, bulves, daržoves, taip pat gyvu
lius.Svarbiausias iš ūkio darbų - šienavimas sau ir pardavi
mui. Šienaujama buvo tiek savo, tiek ir išnuomotose pievose 

prie savo ūkio ir net prie Nemuno.
Minėtinas žvejų ūkis Klišiuose, kuriame gyvena jau 4 ar 5 

Gelžių giminės kartos. Čia tebestovi gyvenamoji troba, kurios 

lubų sijoje įkirsta 1853 m. data, bei kiti pastatai. Senasis 
Mikas Gelžius, gimęs 1867 m. gegužės 1 d., pasimirė per karo 
sumaištį Heilsberge (Varmė, dab. Lenkija). Į žmonas senasis 
žvejas buvo paėmęs ližę Meižikę (1886-1936) ir susilaukęs 
gausios šeimynos: Martyno (1908-1988), Jonio (1913 - 
dingo 1944), Einricho (g.1910), Miko (g.1919, pastarieji du 
išvyko į Vokietiją), Evos (1915-1978). Už vyriausio sūnaus 
Martyno 1936 m. atitekėjo Marija Bobys iš Dovilų (g. 1911 
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m., save laikanti švedų palikuone), į Gelžių ūkį atsinešusi 
didelį kraitį - 11 tūkst. litų. Retsykiais vis dar žvejoja pasku
tinė senojo Gelžio atžala Vilius Gelžius (g. 191610 20), dabar 
gyvenantis gretimoje Priekulėje.

Žvejojama buvo kiaurus metus - pradedant pavasariu ir 

baigiant žiema, kada gaudomos stintos ir vėgėlės (kvapės, 
vok. Quappe). Žvejojama ne vien mariose, bet ir Klišupėje, 

tačiau pastarojoje - tik pavasarį: raudės (bruišės), ešeriai 
(birškiai, bėrškiai, vok. Barsch), lydekos. Tarpukario metais 
marių vandenys buvo suskirstyti kvartalais ir išnuomojami 
žvejams. Dėl nuomojamų vietų rungdavosi - kas pasiūlys 
didesnę pinigų sumą, o esant tai pačiai - kas greičiau pasieks 
žvejybos vietą. Išnuomojama vienam žvejybos sezonui - nuo 
pavasario iki žiemos imtinai. Išsinuomotame plote galėjo 
žvejoti tik nuomos mokėtojas, tačiau vienas pas kitą eidavo 
talkininkauti - ne už pinigus ar žuvį, o atidirbtinai.

Valtys ir tinklai priklausė kiekvienam žvejui. Prireikus 
ilgesnio tinklo - du žvejai sumegzdavo į vieną du tinklus. 
Pasitaikydavo, kad ir valtį (naują, ąžuolinę) dovanodavo 
kaip kraitį.

Iki kolektyvizacijos (1949 m.) sugautas žuvis žvejai par
duodavo žuvininkams, žuvų pirkliams (vok. Fischhändler), 
kuriuos žvejai vadino perkupčiais (rus. perekupčik), o po karo 
tuo užsiimančias moteris - tiesiog bobikėmis. Iš Šilutės vokiš

ku atomobiliu atvažiuodavo (į pat prieplauką) perpirklis 
Zanderis (sic: vok. Zander - sterkas), iš Priekulės - Piklupas, 
iš Stariškės - Klovas, iš Juodkrantės atplaukdavo Zūras. 
Pastarasis pirko gyvas žuvis.

Gyvas žuvis laikyti buvo naudojamas senos valties korpu
sas arba specialiai sukalta dėžė su skylėmis (kiaurymių 
skersmuo - apie 2 cm), kurią vadino skiaure. Jos matmenys 
- trys sienos po 2 m ilgio ir 1 m aukščio. Skiautė dažniausiai 
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buvo naudojama gyviems unguriams laikyti. Kitoms žuvims 
tiko ir tinklas, kurio abu galai užrišami. Žuvys laikomos ir 

tiesiog venterio galinėje dalyje - stoginėje. Tokiuose įtaisuose 
panardintą vandenyje žuvį galėjo laikyti iki atvykstant per- 
pirkliui arba iki turgaus dienos. Tada kraudavo į dėžes po 50 
kg, vežė arkliais , o vėliau - krovininiu automobiliu.

Senųjų žvejų gyvenimą pakeitė 1949 m. prievarta įkurta 
žvejų artelė. Pradžioje artelėje buvo dvi brigados. 1959 m. 
artelė pertvarkoma į žuvininkystės ūkį. Artelė turėjo senbu
viams negirdėtą S. Kirovo vardą. Ūkio žvejai buvo suskirstyti 
grandimis po 4 žmones. Grandžiai vadovavo grandininkas - 
patyręs ir nuovokus žvejas. Be to, grandyje dar turėjo būti 
motoristas ir, žinoma, du žvejai. Palyginimui galima paminė
ti, kad didžiosios burinės valties, žvejojančios kiudelio ar 
kūmo tinklu, įguloje pakako dviejų žvejų.

Burines valtis medinės dorės ėmė keisti 1955 m. Metalinės 
pasirodė 1975 m. Jos turėjo dizelinius variklius. Tradicines 
linų ir kanapių tinklų medžiagas tarpukariu pakeitė medvil
nė, o apie 1970 m. - kaproniniai tinklai. Natūralios tinklų 
medžiagos buvo išdervuojamos karšta akmens anglies derva, 
sumaišyta su riebalų skiediniu. Taip impregnuoti venteriai, 
vartos (statomieji tinklai) išdžiovinami ir laikomi stoginė
se. Dervuojama patalpoje virš gyvenamosios. Ji vadinama 
gėbeliu.

Žvejo atlyginimas 1990 m. priklausė nuo sugautos žuvies 

kiekio. Už ešerių 1 kg buvo mokama po 12 kp, o parduodama 
už 82 kp, už sterkų - 20 kp, parduodama po 3,50 rb. Tai labai 
nepatiko seniesiems žvejams - su pagrįstu ilgesiu jie prisime
na tarpukario ir pirmuosius pokario metus - galėjo laisvai 
prekiauti savo sugauta žuvimi, pasirinkti supirkėją.

1990 m. ūkyje dirbo 280 žmonių. Žvejyboje triūsė 70 

žmonių -10 grandžių. Svencelėje (ūkio skyrius) yra buvusios 
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4 žvejų grandys, tačiau minimu laiku čia yra tik fermos. 
Augintos antys , o galvijai ir kiaulės - Drevernoje.

Žvejų artelei kuriantis (1949) į Dreverną atvyko 10 šeimų 

iš Dzūkijos (kaime yra Dzūkų gatvė), 2 - iš Rusijos. Tokių 
persikėlėlių buvo ir vėliau. Visiems jiems teko taikytis prie 
naujų pamario gyvenimo ir žvejybos sąlygų - patirties sėmėsi 
iš dar likusių krašto žvejų. Žinia, ežerų ar upių žvejyba yra 

vienokia, marių - su savo įgūdžiais ir tradicijomis bei tvarka 
- kitokia.

Tradicijų ir tvarkos pradžia, reglamentavimo pradžia - 
XVI amžius. Pirmieji reglamentai buvo įvesti 1589 m. sausio 
30 d. ir 1640 m. kovo 20 d. Jų pagrindu nustatoma 1792 m. 
birželio 1 d. Kuršių marių žvejybos tvarka. Papildymai ir 
pakeitimai, griežtinant žvejybos taisykles, priimami dar tris 
kartus (1845, 1874, 1877), o tarpukario metų žvejyba buvo 
tvarkoma 1916 m. priimtu Prūsijos parlamento žvejybos 
įstatymu. Be to, žinomas 1781 m. rugpjūčio 21 d. žvejų 
sutaikinimo dokumentas, išsprendęs jų vaidus dėl tada svar
biausios lašišų žvejybos, taip pat dėl sielių praleidimo per 
žvejybos plotus.

Žuvys ir jų gaudymo laikas. Draudžiama žvejoti neršto 

metu, t.y. iki balandžio 20 d. Po neršto ir iki birželio 20 d. 
gaudomi unguriai, ešeriai, raudės, dyglės, o nuo rugsėjo 1 d. 
- visos žuvys. Stintos gaudomos nuo gruodžio mėn. vidurio 
(nuo pusės gruodžio) iki kovo 1 d. Neršto pradžia priklauso 
nuo vandens temperatūros. Sakoma: “Varlės kurkia - neršts 
prasideda” (V.Gelžius).

Atsižvelgiant j žvejybos sezono laikotarpį - t.y. kada ir 
kokios žuvys gaudomos - naudoti statomieji ar velkamieji 
tinklai.

Visi statomieji tinklai spendžiami, pririšant juos prie ati
tinkamo ilgio karčių (ailių). Jos daromos iš jaunų pušaičių, 
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alksnių, berželių - obliuojamos, nulyginamos stiklo popie
riumi (kad nekliūtų tinklas, nesužeistų rankų). Smeigiama 
apie metrą j dugną nusmailintu galu. Ailių aukštis turi 
būti toks, kad įsmeigus kyšotų ir būtų matoma virš vandens 
(6,5 - 8,5 m).

Visų statomų tinklų sudėtinė dalis yra venteris. Jis turi 
keturis lankus ir tris pagrindines dalis: tarp pirmojo ir antrojo 
lanko - butinė, tarp antrojo ir trečiojo - Vidmantas ir paskutinė 
- stoginė. Didieji lankai gaminami iš ąžuoliukų, mažesnieji, 
pvz., ungurinių venterių, arba pantukų - iš ilgos eglių šakos. 
Ungurinių veterių lankų diametrai: l,0;0,8;0,5;0,5 m. Atstu
mai tarp lankų vadinami žingsniu - 1,5 m. Kad žuvis neiš
plauktų, butinėje ir stoginėje yra tinklelis,vadinamas inkelių. 
Stoginės tinklo matmenys -1,3x1,3 cm. Venterius jungia 6,5- 
7,0 m ilgio tinklas. Žuvis įplaukia prieš srovę pro sparnus. 

Pakrantėse juo žvejojami unguriai - nuo rugpjūčio 15 d. iki 
spalio pradžios (savaitė po Mikelio, kuris švenčiamas rug
sėjo 29 d.).

Sykų venterių, arba pantų, lankų diametrai: 2,0; 1,8; 1,8; 1,5 
m. Žuvis nukreipiantis į venterius tinklas (vad. nugara, 

leidingis) - iki 70 m. Sykai žvejojami iki gegužės vidurio ir 
rudenį - nuo spalio antros savaitės. Po du venterius yra ir 
vartose - čia žuvis nukreipiantis tinklas (tvora) 120 m ilgio.

Kaip naują ir tarpukaryje nenaudotą statomą tinklą žvejai 
paminėjo net šešių venterių tinklą. Čia jungiamasis tinklas 
(ilgis -90 m) sujungia dvi grupes venterių. Šios grupės po tris 

venterius vadinamos katilais. Venteriai j išorę “išauga” iš 
kvadratinės tinklų užtvaros, kurios tinklų ilgis - po 3 m.

Prie statomųjų žvejybos priemonių, tačiau jau ne iš tinklo, 
priskirtinos ir ūdos - meškerėtos virvės, kurių ilgis siekia iki 
200-300 m. Pavadėliai su kabliukais (kabukais) rišami kas 
0,8-1,0 m.
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Velkamieji tinklai - kurnai, kiudeliai, tinklaičiai. Kurnąs, 
kurio ilgis - 150-200 m, traukiamas dviejų didžiųjų burinių 
valčių (arba jas pakeitusių dviejų motorinių dorių). Tinklo 
aukštis priklauso nuo marių gylio: 2 m žvejojant iki Ventės 
Rago ir 4 m - už jo. Tinklo akys stambiai žuviai - 60x60 mm, 
o smulkiai - 32x32 mm. Tinklo viršuje įvertą virvę (simą) 
paviršiuje išlaiko plūdės, o pagal dugną - akmenaičiai (kū
liai). Šiuo tinklu žvejojama nuo rugpjūčio 24 d. iki užšąlant 
marioms. Gaudomos žuvys - sterkai, raudės, plakiai, ešeriai. 
Žvejojama ir dieną, ir naktį. Traukiamųjų tinklų ilgį V. 

Skvirblys nurodė buvus iki 2 km ilgio.
Tinklaičio (kuris žemaičiuose žinomas trubicos vardu) 

akių dydžiai - 70x70 mm. Gaudomi karšiai, sterkai, žiobriai.
Iš draudžiamųjų žvejybos priemonių V. Gelžius, V. Skvirb- 

lis paminėjo tik vieną - ilgerį, t.y. plieninį grėblį, turintį 
žeberklinius virbalus su aštriomis įpjovomis. Jį gaminasi vėlų 
rudenį sulindusiems į dumblą unguriams plėšti - dalis ungu
rių taip ir lieka dugne nuo sužalojimų žūti. Apie 2 m pločio 
grėblys velkamas 20 m ilgio virve.

Prieš karą Nidos, Preilos, Juodkrantės, Stariškių, Drever- 
nos, Ventės, Rusnės, Karklės ir kitų vietų žvejai plaukiojo 
Drevernos meistro Jono Gižo (1867-1940) padarytomis bu
rinėmis valtimis - ąžuolo bortai, pušies dugnas, eglės stiebas 
(mastas). Po karo ąžuolą pakeitė eglė. Metalines dalis tiekė 
kitas Drevernos auksarankis kalvis Vilhelmas Abromeits 
(1876-1955). Persikelti per upę, marių pakraščiais irtis irk
lais pakako luoto (iki 4 m ilgio). Žvejybai tinklaičiais bei 

venteriais ir vartų žvejybai gana 5 m ilgio (kartais ir 6 m) 
dviem burėmis valties, įgula 2 vyrai. Didžiosios burinės valtys 
buvo 7-10 m ilgio, įgula - 2 patyrę žvejai, burės - keturios: 
didžioji ir mažoji bei foką ir bruma.

Meistro duktė Evikė Gižas (g. 1907) prisiminė tėvą, kaip 
mėgstantį rūkyti pypkę, mažai ir retai išgeriantį, tačiau 
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kartais užsukdavusisu draugu j Drevemos karčemą “Po trim 
liepom” (kur dabartinė autobuso stotelė). Prisiminė užrašą 
ant karčemos sienos:

Jei pailsęs Tu esi 
Ir dar grašį jei turi, 
Tai gražiai čia pasisėsk 
Ir gražiai pasiilsėk.

O tarp atmintinai giedamų dainų, giesmių (lietuvių ir 
vokiečių kalbomis) pašmaikštavo ir taip: “Kojas susiglaus! ir 
prie vyro prisiglausi”.

Tarytum geroji dvasia Evikė Gižas saugo tėvo atminimą. 
Ją regiu atsisėdusią prie lovos, kur pakabintas juodos vilnos 
siuvinėtas kilimas (0,8x1,7 m). Žinoma, čia “plaukia” pirmą

ja burinė valtis su ženklu “Dr 2”, o iš paskos - motorinė dorė. 
Jie braukia švyturio link, o virš šio vaizdelio išsiuvinėtas 
užrašas: “Im Sturm und bösen Wetter ist Gott allein der 
Retter” (“Audroje ir vėtroje vienas Dievas išgelbėtojas”).

Antanas
Stravinskas

KLAIPĖDIŠKIAI KAL VIAI 
IR JŲ PAGAMINTI 
PAMINKLAI

Šis straipsnis tarsi dviejų dalių: pirmoje iš įvairių šaltinių 
pateikiama šiek tiek istorinių žinių apie Klaipėdos krašto 
amatus (taip pat apie kalvystę)1, o antroje - apie 1990 m. 
ekspedicijoje užfiksuotus paminklus2.

7 2 Išnašos ->
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KALVIAI IR KALVĖS

Klaipėdos krašto amatai (tarp jų ir kalvystė) turi ne tik 
senas tradicijas; jie buvo griežtai reglamentuojami pagal 
Prūsijoje jau XVI-XVIII a., o ypač XIX a., įvestus valdžios 
įstatymus ir pagal įvairių amatų organizacijų priimtus statu
tus bei taisykles.

Apskritai amatų klausimams spręsti Klaipėdos krašto val
džia visą laiką skyrė didelį dėmesį. Tas dėmesys gerai atsis
pindėjo “Klaipėdos krašto valdžios žiniose” ir specialiame 
“Klaipėdos krašto remestininkystės laikraštyje”*.

' Lietuvos Mokslų Akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius (MAB), F 12, b. 
483; Lietuvos valstybinis archyvas (LVA), F 1357, a. 3, b. 25; Paminklų 
restauravimo projektavimo instituto archyvas (PRP1), F 5, inv. Nr. 1273, 
1284; Klaipėdos krašto remestininkystės laikraštis (Kl.kr.r.L), 1924-1933; 
Klaipėdos krašto valdžios žinios (Kl.kr.v.ž.), 1920-1936; Konzervatyvų 
draugystės laiškas (K.d.L), 1886-1915; Lietuviška ceitunga (L.c.), 1878-1915; 
Lietuviškosios kalendros (L.k.) metams 1894-1902; Kas yra ir ko siekia 
Klaipėdos krašto darbininkų ir amatininkų susivienijimas? Klaip., 1936; 
Kraštotyra. V., 1986. Kn. 20; Rusnė. V., 1992; Valsonokas R. Klaipėdos 
problema. V., 1989; Žostautaitė P. Amatininkų rengimas Klaipėdos krašte /7 
Tarybinė Klaipėda (TKL). 1989. Nr. 170-173.
2 1990 m. kompleksinėje kraštotyros ekspedicijoje dalyvavo šių eilučių autorius 
ir Lietuvos dailės akademijos II kurso studentai A.Lekaitė, I.Miežinytė^
1.Mažuolis ir R. Tuskenis, kurie piešė straipsnio iliustracijas. 
Piešiniai laikomi Lietuvos kraštotyros draugijoje.
3 MAB, F 12, b. 483, l. 1.
*Nuo 1932 m. - Klaipėdos krašto amato laikraštis (Kl.kr.a.l.).

Tai rodo amatų svarbą ekonominiame ir kultūriniame šio 
krašto gyvenime.

1869 06 21 buvo priimtas verslo įstatymas, kuriuo siekta 
stiprinti amatus ir juos išlaikyti, o amatininkų organizavimo 
pagrindą sudarė 1897 07 26 amatininkų apsaugos įstaty
mas3.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Klaipėdos krašto amatai prik
lausė Amatų rūmams, kurie buvo Gumbinėje, ir tik 1921 m. 
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vasario 9 d. Santarvės valstybių atstovas įsteigė Klaipėdos 
krašto Amatų rūmus4; 1921 m. kovo 8 d. buvo paskelbtas tų 
Rūmų statutas (naujas Rūmų statutas paskelbtas 1931 m. 
liepos 7 d.)5.

4 Kai kuriuose dokumentuose ir Klaipėdos krašto spaudoje “Amatų rūmai " 
vadinami “Amato rūmais ".
5 MAB, F12, b. 483, I. 2.
6 Kas yra ir ko siekia... P. 7.
7 Ten pat. P. 34; Pirmoji lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų 
sąjungos metinio visumos narių suvažiavimo 1931 m. balandžio mėn. 26-27 d. 
santrauka. K., 1931. P. 37.
8 MAB, F12, b. 483, l. 3.

Deja, Klaipėdos krašto autonominė valdžia, laviruodama 
tarp dviejų srovių (vokiškumo ir lietuviškumo) nepadarė 
griežtesnių socialinių reformų ir amatų klausimais tebesilai
kė senosios Vokietijos (Prūsijos) įstatymų bei tradicijų6.

Tam tikrą teigiamą vaidmenį amatų raidoje suvaidino dar 
1919 m. gruodžio 16 d. įsteigta Darbininkų, remestininkų ir 
mažažemių partija. Vėliau ne vieną kartą teko ją reformuoti 
ir galiausiai pavadinti Darbininkų ir amatininkų sąjunga, 
tačiau ir toliau vieni darbininkai (ir amatininkai), ypač 
vokiečių kilmės, buvo privilegijuojami, o kiti skriaudžiami, 
nors, pavyzdžiui, nuo seno “lietuvis visokiai pramonei tinka; 
jis esąs savo paties dailidė, račius, o kai reikalinga, ir kalvis”7.

Pagal minėtą Verslo įstatymą Klaipėdos krašto amatinin
kai buvo susiorganizavę į laisvas ir į priverstines amatininkų 
kuopas (Innungen)8, kurių tikslas buvo ne tik išlaikyti ir 
stiprinti profesinę garbę, bet ir užtikrinti normalius meisterių 
ir jų padėjėjų (gizelių), taip pat meisterių ir jų mokinių 
santykius. Į amatininkų kuopas buvo susivieniję didžioji dalis 
savarankiškų Klaipėdos krašto amatininkų.

1921 m. liepos 25 d. buvo paskelbta, kad per 14 dienų 
dvarų valdytojai (pirmininkai) ir seniūnai (šaltyčiai) privalo 
surašyti visus savarankiškus amatininkus. Šiais laikomi (be 
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kitų amatininkų) net kelių rūšių kalviai: katilų kalviai, skar
dininkai, vario kalėjai, peilių kalviai, vinių kalviai, spyninin- 
kai, įrankių kalviai ir įvairūs kiti - pasagų, ginklų kalėjai, 
vežimų kaustytojai, inkarų ir laivų kalviai9. Taigi toks oficia
lus pranešimas gerai atspindi šio krašto kalvių diferenciaciją 
ir krašto kalvystės darbų specifiką. Surašymas turėjo vykti 
pagal nustatytą formuliarą, tačiau jo turinys neatskleistas.

9 Kl.kr.v.ž. 1921. Liep. 25. P. 687, 688.
Žostautaitė P. Amatininkų rengimas... // TKl. 1987. Liep. 24.

" Kl.kr.v.ž. 1925. Geg. 12 P. 367; LVA. F 1357, a. 3. b. 25, I. 197-199 ap.
12 Kl.kr.v.ž. 1932. Lapkr. 15. P. 370.

Amatų rūmus sudarė 5-eriems metams renkami pirminin
kai (nariai), susiskirstę į 7 skyrius: statybos, metalo ir kt. 
(metalo skyriui priklausė kalviai, šaltkalviai, skardininkai). Į 
Amatų rūmus rinkdavo 16 narių ir tiek pat jų pavaduotojų, o 
išrinktieji savo ruožtu iš savo tarpo rinko valdybą (pirminin
ką ir 5 narius). Valdyba registravo įvairias amatų įmones, 
išduodavo patentus ir tvarkė kitus savarankiškų amatininkų 
reikalus. Buvo renkama ir Gizelių taryba, kuri daugiausia 
rūpinosi amatininkų kvalifikacijos kėlimu (rengė mokymo 
programas, nustatydavo egzaminų tvarką ir kt.)10.

Pavyzdžiui, 1925 m. gegužės 12 d. buvo paskelbtas Lais
vosios kalvių sąjungos mokomosios pasegimo kalvės Klaipė
doje statutas11 12. Mokomąją arklių pasegimo kalvę valdė Kal
vių sąjunga, kuri dėl mokymo sąlygų ir egzaminų privalėjo 
susitarti su Amatų rūmais. Norintieji dalyvauti pasegimo 
kalvės kursuose, kurie paprastai tęsdavosi 3 mėnesius, turėjo 
būti išlaikę kalvio gizelio egzaminus ir būti ne mažiau kaip 21 
metų amžiaus, o prieš stodami į kursus privalėjo mažiausiai 
3 (kitur - 6) mėnesius būti išdirbę vienoje (pabrėžiame) 
Klaipėdos krašto kalvėje, kurioje buvo kaustomi arkliai. Be 
to, busimieji kursantai privalėjo mokėti nukalti pasagą (le
džingą)'2.
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Stodami mokomojon kalvėn mokiniai mokėdavo po 100 
litų, o {rodžiusiems, kad yra neturtingi, tas mokestis galėjo 
būti sumažintas arba ir visai nuo jo atleidžiama13.

11 Ten pat. P. 369.
14 Ten pat. P. 372, 373.
I! Žostautaitė P. Amatininkų rengimas...// TKl. 1987. Liep. 24; Kl.kr.r.l. 1932. 
Liep. -rugp.

Prašymus priimti j mokomąją kalvę reikėjo paduoti Amatų 
rūmams per Kalvių sąjungą. Ta kalvė, matyt, buvo pakanka
mai didelė, nes vienu metu joje galėjo mokytis “ne daugiau 
kaip 4 mokiniai prie kiekvienos ugniavietės”.

Šioje arklių pasegimo kalvėje įgytos teorinės ir praktinės 

žinios vėliau buvo kvalifikuotai tikrinamos - laikomi egzami
nai.

Pasegimo egzaminų komisijos sudarymo ir mokomosios 
kalvės administravimo reglamentacijoje nurodoma, kad ko
misija, nustatanti teisę verstis “pasegimo pramone”, vadova
vosi 1884 m. birželio 18 d. įstatymu14. Tai dar kartą patvirti
na, jog Klaipėdos krašto amatai buvo reglamentuojami senų 
įstatymų ir taisyklių, nors ir į šį kraštą jau seniai buvo atėję 
nauji laikai.

Norinčiajam tapti meistru buvo keliami dar didesni reika
lavimai: be to, kad jau tvarkingai mokęsis 3 metus ir išlaikęs 
gizelio egzaminus, privalėjo dar 2-3 metus praktikuotis pas 
tos srities meistrą ir tik tada, gavęs palankią meistro reko
mendaciją, galėjo laikyti egzaminus meistro vardui gauti. 
Išlaikius egzaminus, buvo įgyjamas ne tik meistro vardas, bet 
ir teisė savarankiškai verstis tuo ar kitu amatu, teisė atidaryti 
savo įmonę, laikyti mokinius ir t.t. Norintis užsiimti amatu 
savarankiškai privalėjo raštiškai ir nevilkindamas pranešti 
Amatų rūmams amato pradžią (formuliaras A) ir pabaigą 
(formuliaras B)15.
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Pagal 1933 m. gegužės 23 d. skelbiamas valdiškas žinias 
teisę amato įmonėje laikyti (ir mokyti) mokinį “teturi tiktai 
asmenys, kurie yra užbaigę 24 metus ir išlaikę meistro 
egzaminą”. Ten, kur laikomi gizeliai, meistras turi teisę 
laikyti mokinį, o jeigu gizelis laikomas vidutiniškai 40 savai
čių per metus, tai dar 1 mokinį; taigi laikant dar 2 gizelius, 
buvo leidžiama laikyti dar 1 mokinį ir t.t. Tose įmonėse, kur 
gizelių nelaikoma, meistrai turėjo teisę laikyti mokinius: 
skardininkai - 2, mašinų montuotojai - 4, kalviai - 3, račiai - 
2 ir t.t.16 Taigi amatų veikla buvo griežtai reglamentuojama. 
Be abejo, tai atspindėjo ir tam tikro amato reikšmę ekonomi
niame to meto gyvenime.

16 Kl.kr.v.ž. 1933. Geg. 23. P. 454.
17 Kl.kr.a.e. 1933. Biri. 15.
'* Kl.kr.v.ž. 1924. Nr. 20. 21.

1933 m. birželio 15 d. įvyko iškilmingas naujųjų Amatų 
rūmų ir juose įrengtos amatų mokyklos atidarymas. Joje 
buvo ir kalvystės, ir šaltkalvystės klasės. Ta proga buvo 
išleistas specialus Klaipėdos krašto amatų laikraščio nume
ris17.

Daug faktų rodo, kad visi Klaipėdos krašto amatų reikalai 
buvo vokiečių (kartais suvokietėjusių lietuvių) rankose. Čia 

pateiksime tik vieną kitą pavyzdį.
1924 m. kovo 11d. buvo paskelbti rinkimų į Amatų rūmus 

rezultatai. Visose Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių rinkiminėse 

apygardose nariais ir jų vietininkais buvo išrinkti vokiečiai: 
pvz., Klaipėdoje - kalvių meistras Gustavas Siedebergas, 
skardininkų - Gustavas Espas, spynininkų - Alfredas Vilsonas, 
o į Gizelių tarybą Šilutės apygardoje - kalvių gizelis Francas 

(Pranas) Kalvaitis, jo vietininku - kalvių gizelis iš Rusnės 
Fricas Šlentheris ir kiti18. Panaši padėtis buvo 1925, 1929, 

1936 ir kitais metais.

499



Atvykstantiems amatininkams iš Didžiosios Lietuvos (lie
tuviams) buvo daromos kliūtys įsigyti amato specialybę, t.y. 
laikyti gizelio ir meistro egzaminus, steigti savankiškas ama
to įmones ir kt. Pagal Klaipėdos krašto seimelio 1930 m. 
rugpjūčio 7 d. priimtą “Įstatymą verslo tvarkai pakeisti” ir 
pagal “Amatų rūmų statutą” buvo leidžiama verstis savaran
kišku amatu tik tiems, kurie amato kvalifikaciją įgijo Klaipė
dos krašto Amatų rūmuose. Faktiškai nuo meistro malonės 
priklausė rekomendacijos turinys, be to, egzaminai vykdavo 
tik vokiečių kalba. Pagaliau vokiečių valdomose įmonėse 
buvo sunku įsidarbinti. Todėl Lietuvos vyriausybė kartu su 
Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos 
Klaipėdos skyriumi 1936 m. atidarė Klaipėdos valstybinę 
amatų mokyklą, kurioje buvo ir metalistų skyrius. Deja, 
dedamos lėšos ir viltys nepasiteisino: Amatų rūmai šios 
mokyklos neregistravo ir todėl jos auklėtiniai negalėjo gauti 
darbo arba leidimų atidaryti savo amato dirbtuves19.

19 Žostautaitė P. Amatininkų rengimas...// TKl. 1987. Liep. 28.
20 Kl.kr.v.ž. 1930. Lapkr. 5. P. 976, 977.
21 Valsonokas R. Klaipėdos problema. P. 279.

XX a. pradžioje Klaipėdos krašte vyko net keletas gyven
tojų (tarp jų ir amatininkų, arba tik jų) surašymų. Vienas jų 
buvojau minėtas 1921 m., kitas (visų gyventojų) - 1925 m. 
ir 1930 m. Pastarasis - bene išsamiausia visų amatininkų 
registracija (atsakant net į 9 klausimus)20. Deja, šiandien 
tiksliai pasakyti, kada, kiek ir kokių amatininkų buvo Klaipė
dos krašte neįmanoma, nes, matyt, tie surašymų duomenys 
pateko į Vokietijos archyvus. Yra paskelbti tik labai bendri 
duomenys. Pvz., (pagal 1925 m. surašymą) 2385 asmenys 
vertėsi pramonės ir amatų srityje (be šeimos narių). Pirkliai, 
pramonininkai ir amatininkai sudarė tik 4,7% visų gyvento
jų21. Kiek tikslesnius duomenis yra pateikęs gubernatūros 
patarėjas dr. M.Anysas mašinraštyje “Amatai Klaipėdos kraš
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te”. Jis nurodė, kad Klaipėdos krašte 1938 m. (?) buvo 
užregistruotos 2453 savarankiškos amatų įmonės. Daugiau
sia jų buvo Klaipėdos mieste - 803, Pagėgių aps. - 711 ir 
Šilutės aps. - 615, o Klaipėdos aps. tik 324. Tarp žymiausių 
šio krašto amatų šakų jis nurodė: siuvėjų - 611, kalvių - 235, 
statybininkų - 219, batsiuvių - 190, stalių - 187, spynininkų 
- 74, skardininkų - 1022. (Beje, šiais duomenimis rėmėsi ir 
P.Žostautaitė, tik ji nurodė 1937 m.) Tačiau šių duomenų 

nepakanka detaliau atskleisti kalvystės būklei atskirose Klai
pėdos krašto vietovėse.

MAB, F12, b. 483, I. 7.
23 Jakštas P. Senoji Rusnė // Rusnė. P. 86.
24 Ten pat. P. 45.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą kalvių (kaip ir kitų amatinin
kų) būta daugelyje miestelių, dvarų ir kaimų. Pvz., 1939 m. 
Rusnėje buvo 2 kalviai (Davydas Krepštakys ir Adolfas Ucker- 
marckas), o karo metais liko tik 1 (Richardas Granritzas)23. 
Kadaise (XVIII a.) čia buvo gerokai daugiau amatininkų (tarp 
jų ir kalvių)24. Arba kitas pavyzdys. Poškų kaime (Agluonėnų 
apyl.) prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo net 3 kalviai. Vienas 
iš jų Gustavas Soderaitis buvo prastas, arba kaip šišoniškiai 
vadina - “lengvas” kalvis (jis nemokėjo ir arklio pakaustyti), 
antrasis - Krepsas. Nors jis buvo geras kalvis, dirbo visus ūkiui 
reikalingus kalvystės darbus, bet mėgėjas išgerti. Į jį mažai 
kas besikreipdavo. Trečiasis - Henrichas Filozas (g. 1883 m. 
Šilutės aps.). Jis ir kalvystės mokėsi pačioje Šilutėje. Tai buvo 
gerai pasiruošęs kalvis: 3 metus mokėsi kalvystės ir atskirai 
1 metus pasegti arklius. Beje, jis buvo ne tik kvalifikuotas 
kalvis, bet ir geras muzikantas (grojo armonika, klaipėdiškiai 
ją vadino dūdomis). H.Filozas turėjo 3 sūnus ir 5 dukras. 
Kalvystės jis išmokė du sūnus. Vienas iš jų Hansas žuvo kare, 
o antrasis - Arnstas tebekalviauja iki šiol. Po karo Arnstas 
turėjo įvairių padėjėjų (Ditarą Flatantą, Domininką Mizgirį,
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Vytautą Kiaulakį), bet vėliau visi jie pakeitė specialybę. 
H.Filozo giminėje kalvių netrūko. Be sūnų, du jo svainiai 
(abudu pavardėmis Nėjai) taip pat buvo kalviai: Francas 
dirbo Vanaguose, o Richardas - Šilininkuose.

Į kalvio H.Filozo kalvę, kuri veikė ištisą dieną (iš ryto tėvas 
su padėjėju, po pietų - sūnus), Smetonos laikais atvažiuoda
vo ūkininkai iš Pozingių, Piktožių ir Šiūparių (Šiūpariuose 
irgi buvo “lengvas” kalvis, kuris nemokėjo net plūgui norago 
pridėti, liko bedarbis)25.

25 Žinių pateikėjas Arnstas Filozas, g. 1923 m.
26 Žinių pateikėjas Pranas Žąsytis, g. 1912 m.
27 Žinių pateikėja Elena Grigolaitytė-Kondratavičienė, g. 1910 m.

Apie 1946 m. Saugose (prie Klaipėdos-Šilutės plento) 

kalviavo Fricas Jonetalas. Jam tuo laiku buvo apie 70 metų. 
Tai - iš prieškario laikų išlikęs kalvis, tačiau apie 1960 m. jis 
repatrijavo į Vokietiją. F.Jonetalas buvo ypač geras arklių 
kaustytojas. Šio amato jis išmokė ir savo padėjėją Vilių Dreižą 
(Dreizą?). Žinių pateikėjo manymu, V.Dreižas dabar galbūt 
esąs geriausias arklių kaustytojas visame Šilutės rajone. Jis 

ne tik karšto kalimo meistras, bet ir gabus mechanikas. 
Mokėjo ne tik geležį virinti, kalti, bet ir tekinti. Taisė įvairias 
mašinas, sugebėdavo nukalti gražius vyrius, tvirtai apkausty
ti vežimus. Atrodo, jis yra nukalęs ir kapų tvorelių, bet kryžių 
nekalė. Dabar gyvena (?) Šilutėje, nes ten daugiau darbo, 
geresnis atlyginimas26. Saugų ūkio centre beliko tik 1-2 
kalviai.

Bitėnuose tarpukariu buvo kalvis vokietis Kacvinkelis (jis 
atėjo į žentus, o jo uošvis Domatis taip pat buvo kalvis). 
Kacvinkelis dirbo iki 1944 m., o kai artėjo frontas, pasitraukė 
j Vokietiją. Po karo buvusioje jo mūrinėje kalvėje apsigyveno 
žmonės. Kai juos 1951 m. išvežė į Sibirą, ta kalvė sunyko ir 
galiausiai buvo nugriauta27.
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G.Katzkės kalvės, statytos 1895 m., interjeras. I PA V.

Mažosios Lietuvos kalvystės muziejus.
Iš nuotraukos piešė R. Tuskenis 1994 m.
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Panaši padėtis buvo ne tik kaimuose, bet ir miestuose. 
Senųjų Klaipėdos gyventojų pasakojimu, dar prieš Antrąjį 
pasaulinį karą Šaltkalvių gt. Nr.l gyvenęs kalvis ir šaltkalvis 

Gustavas Katzkė, o jo pakviestas, greta (Nr.2) įsikūrė specia
listas šaltkalvis Francas Grimas. Jie gražiai sutarė ir net 
bendradarbiavo kartais atlikdami kai kuriuos užsakymus. 
Šiose posesijose gyvenę iki 1944 metų28. 1992 m. šiuose 
rekonstruotuose pastatuose įrengtas Mažosios Lietuvos kal
vystės muziejus (I pav.).

PRPI, F 5, inv. Nr. 1273, l. 4; inv. Nr. 1284, L 7.
29 ir. 26 nuorodą.
* Nuo vokiško žodžio “spaustuvė ” kilo ir kaimo pavadinimas.

Be to, senieji darbštesnieji ir kvalifikuotesnieji kalviai 
baigia išmirti. Į jų vietą ateina “jaunimas” - jau daugiau 
savamoksliai arba mažamoksliai. Retas kuris iš jų moka bent 
kiek žmoniškiau pakaustyti arklį. Tokių kalvių, koks buvo 
F. Jonetalas, dabar jau neberandame.

Taigi tiek mieste, tiek kaime, ypač po Antrojo pasaulinio 
karo šiame krašte vis mažėjo kalvių specialistų.

Apskritai senieji šio krašto kalviai buvo labai geri savo 
amato meistrai, darbštūs, pareigingi ir sąžiningi žmonės. 
Visada jie stengėsi laiku ir gerai padaryti užsakytus darbus29.

Dauguma šio krašto kalvių (kaip ir kitų pastatų) buvo 
mūrinės (plytinės), bet buvo ir molinių, lentinių (karkasi
nių). Pvz., Drukių kaimo kalvė buvo statyta iš raudonų plytų, 
dengta čerpėmis, su kaminu, durys dvivėrės. Panašiai kaip ir 
kitos šio krašto (išskyrus galbūt dvarų ir miestų) kalves, ji 
buvo nedidelė, maždaug 4x5 m. Ši kalvė priklausė kalviui 
vokiečiui Utechtui. Jo 3 sūnūs taip pat buvo kalviai, bet 
galbūt todėl, kad maža buvo tėvo kalvė, jie dirbo atskirai. 
Priekulėje, Turgaus g., buvo valdiška kalvė, kurią samdė 
vienas Utechto sūnų. Nors Drukių kaimas buvo nedidelis, čia 
buvo ne tik kalvė, bet ir Traušio vadovaujama spaustuvė* *.
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H.Filozo kalvės keturkampės dumplės. II PA V.
Poškų k. (Klaipėdos raj.). Piešė J.Mažuolis 1990 m.

Kaime gyveno ir krosnininkas Parolis.
Irgi plytinė nedidelė kalvė buvo Priekulės priemiestyje 

(Pleškučių k., prie plento), bet ji buvo pastatyta po vienu 
stogu su troba (taip kartais būdavo Žemaitijoje). Prieš karą 
šioje kalvėje dirbo kalvis Šenkis, o po karo - jau kiti (kolūkio) 
kalviai.

Taip pat mūrinė, statyta iš raudonų plytų kalvė stovėjo 
dideliame Bitėnų kaime (prie kryžkelės į Bardėnus ir į Ram- 
byną). Ji, matyt, buvo pakankamai didelė, nes po karo, kaip 
minėta, joje gyveno Juodėnų šeima.

Vienos senesnės šio krašto kalvės pėdsakus pavyko aptikti 
Kukoraičių kaime (Saugų apyl., Šilutės raj.). Ji buvusi moli
nė, o kitas jos galas (gal pristatytas vėliau) buvo lentinis. 
Šiame gale buvo suvirinimo dujomis aparatas. Apie šios 

kalvės pastatymo datą galima spėti iš sienoje įstatyto ak
mens, kuriame iškalta: 1867 LP. Apie 1973 m. šį akmenį 
vietos mokytojas Romas Zubė atgabeno prie mokyklos. Kal
vės dydis (kartu su lentiniu “galiuku”) 10x6 m. Kalvė buvo 
nugriauta apie 1965 m.30

30 Žinių pateikėjas Fricas Vaškaitis, g. 1928 m.
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H.Filozo kalvė (Poškų k.) buvo lentinė (karkasinė). Ji 
buvusi maždaug 6x5 m didumo. Joje, kaip minėta, dirbo du 
kalviai. H.Filozas vis svajodavo toje kalvėje pamūryti 2 
žaizdrus (ugnis), bet taip ir nepastatė (todėl, matyt, teko 
dirbti pamainomis). Bet įdomiausia, kad šioje kalvėje buvo 
keturkampės dumplės (II pav.), kurias po karo pakeitė elekt
rinis ventiliatorius. Panašios (keturkampės) formos dumplių 
būta ir kitose šio krašto kalvėse. Būdinga, kad vietoje senųjų 
Klaipėdos krašto kalvių po karo kolūkių administracijos čia 
statė ne mūrines, o lentines (karkasines) kalves. Tai iliustruo
ja ne tik minėta kalvė, kurioje dabar dirba A.Filozas, bet ir 
Pleškučių k. kalvė, statyta 1962 m.

GELEŽINIAI KRYŽIAI, VARTAI, TVORELĖS

Ekspedicijoje buvo atkreiptas dėmesys į kai kurias šio 
krašto kapines ir kapinaites, kuriose, be medinių krikštų, 
lietinių (ketaus) paminklų, dažnai matome ir kaltus geležies 
kryžius. Pirmiausia šiam kraštui savybinga, kad dar prieš 
Antrąjį pasaulinį karą (o daug kur ir po karo) tiek dideli, tiek 
ir mažesni kaimai išsaugojo tradicines, gerai sutvarkytas 
kapines (nors esama ir apleistų kapinaičių).

Architektų M. ir M. Purvinų teigimu, tik vienoje Priekulės 
apylinkės pusėje Šilutės link buvo net 17 kapinių: tai Bercke- 
lių, Dituvos, Lingių, Lūžgailių, Šilgalių ir kitos. Kapinių 

priežiūra, ypač XIX a. ir XX a. pradžioje, buvo reglamentuo
jama tam tikrų valdžios išleistų taisyklių. Pvz., 1932 m. sausio 
22 d. buvo paskelbtas policijos paliepimas, kuris rėmėsi 1850 
m. kovo 1 d. policijos valdymo ir 1883 m. liepos 31 d. 
visuotinio krašto valdymo įstatymais: laidoti žmones buvo 
leidžiama tik vyresnybės paskirtose ir tvarkingai įrengtose 
laidojimo vietose (§ 1). Kiekviena vieša laidojimo vieta turėjo 
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būti aptverta tvora (§ 7), o tie, kurie tų nurodymų nepaisė, 
buvo griežtai baudžiami (§ 8)31.

57 Kl.kr.v.ž. 1932. Kr. 10. P. 80, 81.
52 Stravinskas A. Agluonėnų paminklai //Etnografija. 1993. Nr.2; Ašmys K. 
Priekulės parapijos Butkų kaimo tarpukario (1919-1939) kronika //Mūsų 
kraštas. 1993. Nr. 1 (2). P. 48.

Pradėsime nuo Agluonėnų, kurie patraukė mūsų dėmesį 
keliais aspaktais: 1) tai viena seniausių ir didžiausių Klaipė
dos krašto seniūnijų (dabar seniūnijos centras); 2) ši vietovė 
turi nedideles gražiai sutvarkytas kapines ir 3) šiose kapinėse 
(kaip ir daugelyje kitų) yra įvairių rūšių paminklų (maža dalis 
jų paskelbta)32. Mus labiausiai domino kalti ir lankstyti 
geležies paminklai. Jie įdomūs dar ir tuo, kad Agluonėnams 
ruošiantis švęsti 450 metų jubiliejų, apie 1983-1984 m., buvo 
sumanyta perkelti į Agluonėnų kapinaites įdomiausius apy
linkės paminklus ir todėl iš dalies jie atspindi šio krašto 
paminklų pobūdį.

Šie kaltiniai paminklai Klaipėdos krašte paplito nuo XIX a. 

vidurio (maždaug kartu su lietiniais paminklais). Tačiau 
tiksliai pasakyti, kur jie buvo gaminami, dar sunku. Galima 
tik spėti, kad tiek Agluonėnų, tiek ir kitų vietų kaltiniai 
paminklai buvo gaminami (tam tikra prasme tiražuojami) 
Klaipėdoje, o galbūt ir Šilutėje. XIX a. pabaigoje Klaipėdos 

mieste, be kitų metalo dirbtuvių (ir daugelio parduotuvių), 
buvo ir tokių, kurios gamino ir kvietė pagal pateiktus pavyz
džius (standartus?) pasirinkti kapų tvoreles ir kryžius. Tokių 
faktų randame XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios lietuvių 
spaudoje.

1879 m. (ar dar anksčiau?) Klaipėdoje buvo geležies 
“liejinyčia” ir mašinų fabrikas, kurio šeimininkas E.Ongley 
(prieš jį - Jamesas Joungas) skelbėsi gaminąs kuliamąsias 
mašinas, vilktus (rozverkius), šiaudų krautuves, plūgus.
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1978 m. Klaipėdos universitete (buv. Lietuvos konserva
torijos Klaipėdos fakultetų) V.k. stud. K.Demereckas surado 
Didšilių (Šilutės raj.) kapinėse lietinį kryžių su užrašu: “E.Ong- 
ley. Memel”33. Vadinasi, minimoje “liejinyčioje” buvo gami
nami ir ketaus paminklai.

5j Demereckas K. Lietuviški užrašai ant mažųjų Klaipėdos krašto architektū
rinių paminklų (1978 m. kursinis darbas) / Vad. doc. J.Mališauskas /7 
Klaipėdos univesiteto Pedagoginio fakulteto studentų kursinių darbų rinkinys. 
Klaipėda, 1978. Sąs. 1. P. 13.
34 L. c. 1879. Nr. 25; K. d. 1. 1886. Nr. 3; L.k. metui 1895. P. 111, 113.

Jau 1886-1887 metais veikė (Pievų g.) analogiškas “Klai
pėdos mašinų budavonės bei motorų fabrikas, geležies ir 
matalo liejinyčia”. Galimas dalykas, kad ir ši gamykla liedino 
ketaus kryžius. Be to, 1895 m. ir vėliau taip pat Klaipėdoje 
buvo mažiausiai dar 3-4 (gal ir daugiau?) dirbtuvės (viena 
Kepėjų g. Nr. 10, antroji Puodžių g. Nr. 14, trečioji - Šaltkalvių 

g. 1, t.y. minėta G.Katzkės kalvė-šaltkalvė), kurios gamino 
kryžius ir kapų tvoreles bei vartelius.

Pirmosios dirbtuvės šeimininkas Piekeringas skelbėsi, kad, 
be įvairių žemės ūkio mašinų, jis (jo dirbtuvė) gamina 
kapinių (ir kapų?) tvoras ir kapų kryžius. Jis galįs pasiūlyti 
didelį lietinių (ketaus) ir kaltinių (geležies) kryžių pasirinki
mą. Antrosios dirbtuvės (kuri buvo priešais katalikų bažny
čią) savininkas G.Wermbteris sakėsi, be statybos reikmenų, 
įvairių užraktų ir tvorų gamybos, turįs didelę ir turtingą 
parduotuvę, kurioje galima pasirinkti kapų kryžių, lentelių 
užrašams ir jau gatavų, išstatytų pasižiūrėti kapų tvorų 
(žinoma, ir jų vartelių)34. Tokių tvorelių (vartelių, o gal ir 
kryžių) galima gauti, kokių tik norima - nuo paprasčiausių iki 
puikiausių (sudėtingos kompozicijos?).

O tai, kad fabrikantas ir spynininkas G.Katzkė, be žemės 
ūkio mašinų, gamino ir kapų tvoreles, vartelius ir paminklus 
liudija tokie faktai: Mažosios Lietuvos kalvystės muziejuje
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Kapo kryžius. III PA V.
Dreverna (Klaipėdos raj.). Piešė R.Tuskenis, J990 m.

eksponuojami G.Katzkės nukalti kapų varteliai; minėtas K.De- 
mereckas Vilkyčių (Šilutės raj.) kapinėse 1978 m. aptiko 
originalios (tūrinės) formos, deja, bebaigiantį sunykti pa
minklą su tokiu užrašu: “H. G. Katzke Landw. Maschinen. 
MEMEL.” Tai patvirtina ir paties Gustavo Katzkės, taip pat jo 
kaimyno šaltkalvio (spynininko) Franco Grimo skelbimai 
laikraščiuose 1911-1914 metais 35.

55 Mažosios Lietuvos kalvystės muziejus, įkurtas 1992 m. D. Varkalio iniciaty
va bei rūpesčiu Klaipėdoje, Šaltkalviu g. Nr. 1, 2; Demereckas K. Min. veik. 
Sąs. 1. P. 13; Sqs. 6. P. 21; 3-čia nuotr.; Apžvalga (Klaipėda). 1911. Kr. 
20; 1912. Kr. 4; Kr. 19; 1913 (19147). Kr. 1; 1914. Kr. 38 ir kt.
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Kapo tvorelės ir vartų fragmentas. IV PA V.
Priekulė (Klaipėdos raj.). Piešė A.Lekaitė, 1990 m.

Tokią pasiūlą lėmė bent trys dalykai: 1) kaina (arba 
pirkėjų turtingumas); 2) gaminių formų įvairumas (kalvių 
meistriškumas ir, kas be ko, pirkėjų meninis skonis) bei 3) šio 
krašto tradicijos.

Apie pirmąją sąlygą kol kas neturime jokių duomenų. Tik 
O.Pareigienė (g. 1919 m. ir gyv. Butkų k.) pasakodama 
užsiminė, kad apie 1980 m. pakeitus šio kaimo senuosius 
(medinius ir metalinius) paminklus betoniniais, pastarieji 
kainavo apie 400 rb.
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Kapo tvorelės ir vartų fragmentas.
Saugos (Šilutės raj.). Piešė A.Lekaitė, 1990 m.

V PAV.

Dėl metalinių kryžių formų įvairumo ir sudėtingumo 
galima pasakyti, kad vieni jų dirbėjai (kalviai ir šaltkalviai) 
naudojo daugiau nusistovėjusias (standartines) formas, o 
kiti ieškojo įvairesnių, dar nematytų formų bei puošybos 
elementų. Tačiau ir vieni, ir antri gamino kryžius, kapinių ir 
kapų tvoreles bei vartelius, kuriuose daugiau ar mažiau 
kartojasi panaši jų kompozicija ir ornamentika, atspindinti 
įvairias epochas ir įvairius meno stilius (pradedant graikų- 
mikėnų kultūra, viduramžių gotika ir baigiant XX a. pradžiai
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būdingu funkcionalizmu)36. Todėl apskritai klaipėdiškių kal
vių pagamintus paminklus galima pavadinti eklektikos sti
liaus (šis stilius būdingas XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios 
meno kūriniams).

'6 Henze W. Ornament Dekor und Zeichen. Dresden, 1958. S. 39, 40 ir kt. 
Lent. 97, 174, 175 ir kt.

Vieni kryžiai savo didumu ir iš dalies kompozicija primena 
senuosius tradicinius šio krašto medinius krikštus (jų aukštis 
maždaug 0,9 -1,3 m.; III pav.). Tokių nedaug. Kiti turi aiškią 
lotyniško kryžiaus formą ir yra gerokai aukštesni (1,30 -1,70 
m). Beje, Mažosios Lietuvos kalvystės muziejaus fonduose 
yra ir keletas kalvių nukaltų krikštų.

Kapinių ir atskirų kapų tvorelės dažniausiai skiriasi tik 
savo puošybos elementais, o jų varteliai, paprastai atkartoda
mi tvorelių puošmenis, jų išdėstymo ritmiką, daugiau skiriasi 
struktūra. Pagrindiniai kapinių ir kapų varteliai yra dviejų 
tipų: dvivėriai ir vienvėriai. Dvivėriai varteliai dažniausiai 
turi nuo kraštų į centrą kylančias, grakščiai ir puošniai 
išlenktas barokines juostas, kurios baigiamos arba tradicinė
mis gotiškomis smailėmis, arba stilizuotomis įvairių žiedų bei 
lapų kompozicijomis, arba kryželiais (IV pav.). Lietinės ke
taus smailės turi neabejotinas viduramžių meno tradicijas, o 
natūralios gamtos imitacijos yra daug vėlesnės (XVIII-XIX 
a.). Rėmas pasiekia 1,85-1,90 m aukštį.

Dvivėrių vartelių virbai tarp apatinių ir viršutinių skersi
nių sutvirtinami ir puošiami apskritimais, rombais ir kitokio
mis geometrinėmis figūromis. Vienvėriai varteliai sutvirtina
mi daug paprasčiau - įstrižai einančiais skersiniais (kartais jie 
sukryžiuojami). Tokie varteliai labai primena visoje Lietuvo
je išplitusių medinių (rečiau metalinių) vartelių konstrukciją.

Turtingesniųjų kapų aptvėrimai ir varteliai mažai kuo 
skiriasi nuo kapinių vartų papuošimų. Visame Klaipėdos
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krašte, kaip jau minėta, ypač buvo mėgstami įvairūs augali
niai motyvai (stilizuoti lelijų žiedai, aguonų galvutės, saulė
grąžų burbuolės ir kt., V pav.).

Klaipėdos krašto geležinius kryžius pagal jų struktūrą 
galima skirstyti į dvi grupes: vienastiebius ir daugiastiebius 
(rėminius) kryžius. Pirmieji dažniausiai yra ne tokios sudė
tingos kompozicijos. S ir kitokios (pvz., kriauklės) formos 
išraitymai eina abipus statmenosios ir gulsčiosios juostos ir 
sudaro mažesnį ažūrą negu rėminių kryžių. Pastarieji kartais 
esti sumontuoti iš keturių statmenų ir gulsčių juostų (arba 
apvalių strypų). Tiek šių kryžių išorė, tiek vidinė jų dalis (tarp 
strypų) mėgstama puošti įvairiais, dažniausiai augaliniais, 
motyvais.

Iš paprastos kompozicijos kryžių pirmiausia minėtinas 
Agluonėnų paminklas, kai kryžiaus centras papuoštas išdi
dintos kriauklės formos juostomis (jos sutvirtinamos apso
dais ir kniedėmis), o tų sulenkimų centruose įmontuoti 
stilizuoti lapai (kitur - lietinės smailės, aguonų galvutės 
ir kt.).

Įspūdingus vienastiebius kryžius aptikome Vanagų ir Pet
reliu kapinėse. Pirmojo kryžiaus centrą sudaro kryžius-žvaigž- 
dė, o antrojo - stiebas ir kryžiaus centras gausiai papuoštas 
augaliniais motyvais imituoja originalią, tarsi kupiną gyvy
bės indo formą (VI pav.).

Butkų kapinių vienastiebio kryžiaus formą sudaro gana 
sudėtingai išlankstytos geležies juostos, nors ir čia neapsiei
nama be tradicinių kriauklės formos išlenkimų. Vertikalaus 
stiebo viršūnė užbaigiama stilizuotu lelijos žiedu (VII pav.).

Kai kurie rėminiai kryžiai yra taip pat palyginti nesudėtin
gų formų. Pvz., tarp dviejų statmenų ir gulsčių stiebų svar
biausią puošybos elementą sudaro įstrižai sukryžiuotos juos
tos. Kartais tarp statmenų stiebų įmontuojamos ritmiškai
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išdėstytos horizontalios juostos. Panaudojamos tekintos ir 
lietos detalės (VIII pav.).

Pažymėtina, kad tiek vienastiebių, tiek rėminių kryžių 
apačios (esančios virš žemės ir jau pasislėpusios žemėje) 
dažniausiai puošiamos įvairių konfigūracijų S formos išraity
mais, kartais tų suraitytų metalo juostų užbaigos puošiamos 
rozetėmis ar kitos formos žiedų imitacijomis.

Kai kurių geležinių kryžių siluetai turi gana griežtas 
geometrines formas, būdingas XIX a. pabaigos - XX a. pra
džios ampyro stiliui, tačiau ir jos tarytum apkaišytos žiedais, 
lapais ir rozetėmis37.

77 Ten pat. Lent. 76, 83, 85 ir kt.
38 Milius K Klaipėdiečių antkapinių paminklų įrašai // Kraštotyra. V., 1986. 
Kn. 20. P. 60-68.
39 Ten pat. P. 61.

Dar vieną būdingą šio krašto vienstiebių ir rėminių kryžių 
puošybos ypatybę turi tie paminklai, kuriuose panaudota 
sukta geležis. Ji aptinkama ir vidinėje, ir išorinėje kryžmų 
dalyse. Kartais tokiomis įvijomis puošiamos tik apatinės 
stiebų dalys.

Lieka aptarti šio krašto kryžių įrašus. Apie juos jau yra 
rašęs V.Milius38. Jis užfiksavo marmurinių, ketaus, geležies ir 
cementinių paminklų įrašus. Vieniju yra iškalti, antri išlieti, 
treti išlieti ar užrašyti ant emale padengtų ovalinės ar stačia
kampės formos lentelių. Seniausia jų data -1848, o vėlyviau
sią -1960 m.39 Ankstyvoji data maždaug sutampa ir su lietinių 
(ketaus) paminklų paplitimu. Pastarieji galbūt buvo pigesni 
ir tai leido jiems išplisti Klaipėdos krašte. Kai kurių lietinių 
kryžių įrašai tiesiai nurodo, kur jie buvo gaminami ir kas buvo 
tos liejyklos savininkas. Be kitų liejyklos savininkų, gyvenusių 
Tilžėje, dažniausiai aptinkama C.F.Sternkopfo pavardė. Tuo 
tarpu kaltinių kryžių gamybos vietą galime tik nuspėti iš jau 
nurodytų adresų. Atrodo, kad tai daugiausia buvo Klaipėdos 
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kalvių darbai. 1990 m. ekspedicijos dalyviai Kukoraičių k. 
(Saugų apyl.) kapinėse aptiko puošnią kapo tvorelę ir varte
lius, kuriuos pagamino Karlas Sonderis (galbūt dirbtuvės 
savininkas?), gyvenęs Šilutėje. Be to, 1902 m. Šilutėje tikrai 
buvo ne tik įvairių žemės ūkio mašinų gamykla, bet kartu ir 
geležies liejykla, kuri, galbūt, gamino ir įvairių modelių 
kapinių kryžius. Tai buvo W.Dingfeldo fabrikas ir geležies 
“liejinyčia”40. Todėl neatmestina mintis, kad čia buvo kalami 
ir geležiniai kryžiai.

40 L.k. metui 1902. P. 120; [...J metui 1903. P. 138.

Iš to, kas pasakyta, darome tokias išvadas:
1. Kalvystė (kaip ir kiti amatai) Klaipėdos krašte turi senas 

tradicijas ir gana griežtą reglamentaciją. Kalvystė užėmė 
reikšmingą vietą tarp kitų amatų ir turėjo didelę ekonominę 
bei kultūrinę reikšmę. Daugiausia ji buvo vokiečių arba 
suvokietėjusių lietuvių rankose.

2. Jau XVIII-XIX a. Klaipėdoje ir kai kuriose kitose šio 
krašto vietose buvo gana daug aukštos kvalifikacijos įvairių 
specialybių kalvių. Kai kur prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo 
didelis, bet turintis tendenciją mažėti, kalvių skaičius.

3. Su kvalifikuotų kalvių ir šaltkalvių skaičiumi sietinas 
geležinių kryžių, kapų ir kapinių tvorelių ir vartelių gamybos 
paplitimas. Nors XIXa. pabaigoje kai kuriose vietose jau buvo 
gerų, kvalifikuotų kalvių, tačiau yra pagrindo manyti, kad 
tokie paminklai buvo gaminami Klaipėdoje ir Šilutėje.

4. Klaipėdoje ir kitose šio krašto vietose Antrojo pasauli
nio karo metais ir ypač pokario laikotarpiu kalvių skaičius 
sumažėjo. Į senųjų kalvių vietą atėjo mažai kvalifikuoti, 
dažnai savamoksliai kalviai, kurie anksčiau minėtų paminklų 
jau nebegamina.
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Klemensas
Čerbulėnas

PAJŪRIO LIETUVIŲ 
ANTKAPIAI

Lentų ir stulpų pavidalo antkapiai, vadinami krikštais, 
krikšteliais, krikštužiais, - sena lietuvių paprotinė mirusiųjų 
atminimo, pagerbimo ir kapo simbolinės apsaugos tradicija. 
Iki XX a. vidurio krikštai buvo labai paplitę pajūryje, Kuršių 
nerijoje, Tauragės bei Kretingos apskrityse, taip pat buv. 
Rytprūsių (dabar Kaliningrado sritis) šiaurės plote, kur gyve
no daug lietuvių. XVI a. krikštai greičiausiai buvo paplitę ir 
didelėje Žemaitijos dalyje. Apie tai užsimenama tuometi

niuose žemaičių buities aprašymuose1. Iki XX a. vidurio 
krikštų liko tik evangelikų liuteronų ir reformatų kapinėse. 
Katalikų dvasininkai ėmėsi griežtų priemonių prieš tradicinių 
antkapių statybą. Dėl to vietoj šių antkapių, vadovaujantis 
katalikų ikonografijos simbolika, pradėta statyti aukšti kry
žiai, koplytstulpiai su gausiomis šventųjų polichrominėmis 
skulptūromis. Ilgainiui ir šie dvasininkų sankcionuoti pa
minklai įgijo savitą išvaizdą. Antra vertus, šventųjų skulptū
ros ir paveikslai nebuvo paplitę nei protestantų bažnyčiose, 
nei paminkluose. Todėl ilgai išliko senasis krikštų pavidalas, 
kur žmogaus figūrinė skulptūra nėra sudėtinė paminklo 
dalis.

1 Lasickis J. Apie žemaičiu dievus. V.. 1969. P. 20, 41.

Pajūrio, Kuršių nerijos ir buv. Rytprūsių liaudies architek
tūrą, antkapius tyrę mokslininkai A.Becenbergeris ir R.Det- 
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lefsenas2 pagrįstai pabrėžė senųjų lietuvių krikštų konstruk
cijas, meninių formų, puošybos elementų, proporcijų savitu
mą ir grožį, kartu nurodydami senas jų kilmės šaknis. Lietu
viai, kaip ir kitos baltų gentys, tokių savitų formų paminklus 
pradėjo statyti daug anksčiau, negu išplito krikščionybė. 
Antkapių senoviškumą ir tradicinį liaudiškumą rodo katalikų 
dvasininkų draudimai juos statyti. 1426 m. Sembos vyskupas 
Mykolas Jungė uždraudė kapinėse statyti tradicinius, liaudiš
kus paminklus, o pastatytus įsakė naikinti3. Tokie draudimai 
statyti savitų, liaudiškų pavidalų paminklus ir pagal savus 
papročius atlikti laidojimo apeigas buvo išleisti ne tik Prūsi
joje, bet ir Latvijoje4, Estijoje5. Lietuvoje draudė statyti liau
dies meistrų skulptūras6 ir laidoti kaimo kapinėse pagal savus 
papročius.

2 Bezzenberger A. Über Grabkreuzformen //Mitteilungen der Litauischen 
Litterarishen Gesellschaft. Heidelberg, 1883. Heft 7. S. 24-28; Dethlefsen R. 
Bauernhäuser und Holzkirchen in Ostpreussen. Berlin, 1911. S. 94, pav. 23, 
lent. 9 ir 13.
3 Mierzynski A. Zrödla do mytologii Litewskiej. Warszawa, 1896. T. 2. S. 
131-133.
4 Mannhardt W. Letto-Preussische Götterlehre. Riga, 1936. S.191, 491, 492, 
494, 503.
5 Mannhardt W. Op. cit. S. 503.
6 Synodus dioecesis Miednicensis seu Samogitiae. Vilnae, 1752. P. 13.
7 Poška A. Baltistanas // Mokslas ir gyvenimas. 1966. Nr. 1. P. 27-30; 
Cerbulėnas K. Dėl baltistano kultūros panašumų // Mokslas ir gyvenimas. 
1966. Nr. 7. P. 16.

Istorijai bėgant liaudiškus antkapius statė ne vien Baltijos 
pajūrio tautos. Šis apeiginis paprotys buvo paplitęs įvairiose 
tautose. Dėl medžiaginės ir dvasinės kultūros epochų bend
rumų ir panašumų atskirose tautose susidarė antkapių ana
logijos. Tokios antkapių meninės ir struktūrinės bei idėjinės 
sąsajos ypač būdingos indoeuropiečių tautoms, gyvenusioms 
ne tik Europoje, bet ir Indijoje. Baltistano antkapiai (taba) 
aiškiai panašūs į lietuviškus krikštus7. Tokie lentų bei stulpų 
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tipo paminklai Europos tautose naudoti jau tada, kai apie 
krikščionybę dar nieko nežinota. Austrijos, Vokietijos ir kitų 
tautų papročių bei mitologijos tyrėjai F.Štolcas ir F.Vėberis 
pažymėjo, kad tie paminklai yra pagonybės palikimas8. Taigi 
plokščios profiliuotos lentos arba keturkampio, šešiakampio, 
aštuonkampio, net apskrito stulpo konstrukcija ir pavidalas 
yra visuotinė indoeuropiečių kultūros liekana, įvairiuose 
kraštuose įgijusi savitų sritinių ir net vietinių meninių formų. 
Tokius paminklus su sritinėmis ypatybėmis kūrė Baltijos 
jūros pakraščių, didelių Vidurio Europos plotų, net Baltistano 
tautos. Sritinių ir vietinių meninių pavidalų paminklų liko 
Austrijoje, ypač Zalcburgo srityje, Vokietijoje - Bavarijos ir 
Vestfalijos srityse, Čekijoje ir Šveicarijoje. Senų pavidalų 
stulpų paminklų liko ugrosuomių kalbų šeimos tautose - 
Vengrijoje ir Suomijoje. Senieji lietuvių krikštai turėjo daug 
bendrysčių su Vakarų Latvijos kapu zitnes (kapų ženklais), 
bet iš esmės skyrėsi konstrukcija ir išvaizda. Lietuvių krikštai 
buvo profiliuoto stačiakampio pavidalo, vienos storos lentos, 
pastatytos vertikaliai. Tik atskiras dalis (puošybos motyvus) 
pritvirtindavo prie lentų pakraščių. Latvių kapu zūnes buvo 
sudarytos iš kelių gulsčiai klotų lentų, ir paminklai daugiau
sia turėjo trapecijos pavidalą. Lietuvių krikštai, kaip ir latvių 
kapu zrm.es, buvo žemi. Vidurio Europos kraštų lentų arba 
stulpų paminklai gerokai aukštesni, jų pakraščiai santūriai 
profiliuoti, paviršiuose kontūriškai jraižyti įvairūs puošme
nys, epitafiniai įrašai arba evangelijų žodžiai. Buv. Prūsijos 
vakarinėje dalyje statyti antkapiai buvo Vidurio Europos 
paminklų tipo, gerokai aukštesni, padaryti iš storų lentų arba 
stulpų. Jie aiškiai skyrėsi nuo grakščių, meniškai subtilių, 
mitologiškai prasmingų lietuvių krikštų, kuriuose išlikęs meni

я Stolz F. Zeitschrift für Österreichische Volkskunde. 1906. Bd. 22. S. 113; 
Weber F. Zur Frage über den Ursprung der Totenbrett // Volkskunst und 
Volkskunde. 1910. Bd. 8.
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nis prasmingumas buvo susijęs su tautosaka ir mitologija. 
Visų paminklų kilmė indoeuropiečių tautose buvo bendra, 
bet vėlesniais laikais paminklai pradėjo skirtis sandaros ir 
meninėmis ypatybėmis.

Nepaisydami konstrukcijos, pavidalo ir silueto bei propor
cijų skirtumų tarp lietuvių krikštų ir vokiečių bei Alpių kraštų 
antkapių, kai kurie šių paminklų tyrėjai užsieniečiai savo 
naujausiuose darbuose paneigė Lietuvos pajūrio paminklų 
savitą meniškumą, puošybos liaudiškumą bei prasmingumą, 
seną krikštų kilmę ir jų savitą raidą.

Meno istorikas Jonas Grinius, kalbėdamas apie senuosius 
pajūrio lietuvių antkapius - krikštus, teigia, kad jie turėjo 
“aiškią vokiečių civilizacijos įtaką”9. Šiuos paminklus į lietu

vių gyvenamą teritoriją buv. Rytprūsiuose atnešę XVIII a. 
kolonistai iš Vokietijos arba iš Alpių kraštų. Etnografas Anta
nas Mažiulis mano, jog šie antkapiai esą vokiškų gotinių 
(arba barokinių) stulpų arba pagaliau Alpių kraštų profiliuo
tų lentų paminklų imitacijos10. Tai prieštarauja faktams, nes 
krikštai kaip tik pasižymėjo lietuvišku liaudiškumu, glaudžiai 
susijusiu su tautosakos idėjiniais motyvais ir įvaizdžiais. 
Antra vertus, krikštai neturi vokiečių gotikos, baroko esminių 
savybių ar elementų. Tai patvirtina ir kai kurių paminklų 
tyrėjų išvados.

9 Grinius J. Lietuviu kryžiai ir koplytėlės. Roma, 1970. P. 53-54; Grinius J. 
Die Herkunft der litauischen Kreuze // Commentationes Balticae. Bonn, 1957. 
Bd. 3. S. 51-95.
10 Mažiulis A. Lietuviškas kryžius ir jo kilmė // Aidai. 1951. Hr. 2.

Buv. Rytprūsių architektūros ir liaudies dailės tyrėjas 
K.H.Klazenas akcentavo, kad išryškėjo dvi antkapių sritys: 1) 
pajūrio su Kuršių nerija, Klaipėdos, Šilutės ir Tilžės apskriti

mis, kur buvo aiškios lietuviškos antkapių savybės; 2) Vakarų 
Prūsijos (Alenšteino, Osterodes, Molrungeno apskričių), kur 
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dideli skirtumai nuo lietuvių krikštų11. Vakarų Prūsijos antka
piai buvo vokiškųjų Šiaurės Bavarijos ar kitų Vokietijos vietų 
paminklų pavidalų. Tarp minėtų dviejų sričių buvo įsiterpęs 
plotas su Įsruties (dabar Černiachovsk) ir Gumbinės (dabar 
Gusev) apskritimis, kur aiškiai susipynė vyraujančių lietuviš
kų krikštų ir vokiškų antkapių ypatybės. Šiam plotui priklau
so ir Labguvos sritis prie Kuršių marių su plačiomis lietuvių 
apgyventomis Gilijos apylinkėmis. Čia buvo gausu puošnių 

lietuviškų krikštų tipo antkapių.

11 Clasen K.H. Deutche Volkskunst: Ostpreussen. Weimar, S. 26-28.
12 Lasickis J. Apie žemaičių dievus. P. 20, 41.
13 Kalvaitis V. Prūsijos lietuvių dainos. Tilžė, 1905. P. 267-268.

J.Grinius, rašydamas apie profiliuotų lentų antkapius, 
nurodo, kad pats krikšto terminas - XIX a. padarinys. Bet šis 
žodis šaltiniuose yra užfiksuotas jau XVI a. J.Lasickis, aptar
damas žemaičių buitį ir tariamą pagonišką “dievų panteoną”, 
mini žodį kriksthos cruces12. Šaltinių nežinojimas arba jų 
nepaminėjimas lėmė klaidingą išvadą, jog krikštai su stilizuo
tų gėlių, paukščių ir abstrakčių geometrinių ornamentų 
puošyba žinomi tik nuo XIX a. antrosios pusės. J.Grinius 
prieštarauja ir lietuvių tautosakos duomenims, teigdamas, 
kad tautosaka nemini antkapių, kad raudų, dainų, burtų 
autoriai nieko nežino apie įvaizdžius ir papročius, susijusius 
su antkapiais. Tačiau tautosakos duomenų apie krikštus liko 
buv. Rytprūsių lietuvių dainose. Jų užrašė tautosakininkas 
Vilius Kalvaitis. Jo surinktos dainos rodo, kad lietuviškos 
kultūros ploto dainose ne tik išreiškiamas tėvų ir vaikų 
skausmas dėl mirusiojo, bet ir minimi pastatyti krikštai13:

Kapužį prieidama, - Kelk, kelk man, motinėle, 
Krikštelį glostydama: Nuprausk man burnelę.

Dainų, kuriose minimi krikštai, susiję su gyvųjų buitimi, jų 
liūdesiu, jausmais mirusiajam, buvo nemaža. Tai - ne XIX a. 
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antrosios pusės, bet daug senesnių laikų tautosaka. Krikštai 
ir dainų žodžiai labai artimi, jie parodo krikštų kilmės ir 
raidos senumą.

Seną sritinę krikštų statybos tradiciją rodo ir skirtingų 
medžių rūšių parinkimas vyrams ir moterims. Tai - tradiciniai 
lietuvių mitologijos įvaizdžių atspindžiai. Vyrų krikštams 
naudojo ąžuolus, uosius, beržus, moterų - egles, liepas ir net 
drebules. Lietuvių mitologijoje ir tautosakoje medžiai turėjo 
didelę reikšmę ir galią žmogui gyvenant ir net jam mirus, nes 
tėvas ir bernelis po mirties galėjo įsikūnyti vyriškos giminės 
medyje, motina ir mergelė - moteriškos. Ši tradicija atsispin

dėjo ir parenkant karstų medieną14:

14 Kalvaitis V. Min. veik. P. 64.
15 Passarge L. Aus baltischen Laenden. Glogau, 1878. S. 228-229.

Bernyti mano, Padirbk man grabelį
Jaunasai mano, Baltos liepos lentelių.

Krikštus kapinėse statė ne pagal krikščionišką tradiciją, 
t.y. ne prie mirusiojo galvos, bet prie kojų.

Kapinėse atsiskleidė didelė paminklų pavidalų grožio 
įvairovė. Krikštai buvo iš medžio išpjaustyti, papuošti, raidės 
paminklo paviršiuje peiliu arba dažais įrašytos. Vieni krikštai 
labai žemi, nedaug iškilę virš žemės, kiti - žmogaus ūgio ir dar 
aukštesni15. Dažniausiai antkapius dirbo iš 2,5-5 cm storio 
lentų arba 15-25 cm, ar 25-25 cm storio rąstelių. Krikštus 
statė 0,7-1,6 m aukščio, bet ne aukštesnius kaip 2 m. Statė tik 
kapinėse.

XIX a. ir XX a. pirmosios pusės pajūrio antkapiai buvo trijų 
pagrindinių rūšių: 1) žemi kryžmi krikštai su sklastomis ir be 
jų; 2) vazų (urnų) pavidalo paminklai; 3) iki XX a. vidurio 
gausiai statyti puošybiškai profiliuoti lentų krikštai.
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Kryžmi krikštai statyti skirtingų konstrukcijų ir pavidalų. 
Ant vyrų kapų statė paprastos kryžmos apvalių arba apipjau
tų rąstelių paminklus. Ant moterų kapų kryžmi krikštai įgijo 
iš šonų sklastas, tarytum imituojančias moterų nešiojamas 
skepetaites16. Tokio skirtingumo laikėsi ir statydami vaikams 
paminklus. Šio papročio ypač paisyta pajūryje ir Tilžės apy

linkėse. Puošė krikštų su kryžmomis sklastų apačias (kryže
liais, geometrinių ornamentų plastiniu kiaurapjūviu), nere
tai dažė, o stiebus kartais puošė augaliniais raštais, kukliais 
įrašais.

16 Boetticher A. Die Bau- und Kunstdenkmaeler der Browins Ostpreussen. 
Königsberg, 1895. Heft 8. S. 58; Bassarge 4- Op cit- S. 266.
17 Kurschal A. Zur beigegeben Lithographie //Mitteilungen der Litauischen 
litterarischen Gesellschaft. Heidelberg, 1886. Bd. 2, Heft Ц. 382.
18 Schlicht O. Die Kurische Nehrung in Wort und Bild. Königsberg. 1927. S. 
47.

Statyti ant kapų vazas (urnas) buvo taip pat senas papro
tys17. Jis žinomas ir kituose kraštuose. Vazas (urnas) su 
mirusiųjų pelenais ant stulpų statė frygai ir trakai, iš kuriu 
genčių palikuonių Jonas Basanavičius kildino lietuvius. Bal
tijos pajūryje iš storų lentų plokščios arba iš rąstelių aptakios 
vazos buvo puošybinės. Medinės ar kitų medžiagų vazos 
(urnos) ant kapų galėjo būti tarytum modifikuotas pirmykš
tės bendruomenės laikų degintinių kapų urnų atgarsis. Sudė
tingiems vazų pavidalams plisti galėjo padėti dailininkų 
sukurtos neorenesanso, neobaroko ar neoklasicizmo formų 
paminklinės vazos ant turtingųjų arba savo veikla pasižymė
jusių žmonių kapų. Grakščios formos metalo vaza buvo 
pastatyta ant Dovydo Kuverto (miręs 1827 m.), Kuršių neri
jos apželdinimo pradininko, kapo18. Stambių akmeninių 
vazų buvo ir Rusnės kapinėse.

Gausiai ir plačiai pajūryje bei bųv, Rytprūsių lietuvių 
gyvenamose srityse buvo pasklidę Žemi lentų paminklai su 
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pakraščiuose profiliuotais stilizuotų žiedų, žirgelių galvų, 
paukščių, širdelių raštais. Šiuos raštus kurdavo plastiškai 

modeliuodami, puošybiškai apibendrindami figūrų pavida
lus. Krikštų paviršius neretai puošdavo realistiškai tapytais 
gėlių, stiebelių ir lapelių raštais. Krikštai su gyvių ir širdelių 
raštais buvo labai paplitę iki XX a. pradžios. Po to, iki XX a. 
vidurio, kapinėse sklido krikštai, kurių pakraščiai buvo kiau- 
rapjūviu modeliuoti, abstrakčiais, geometriniais ornamen
tais ir sugeometrintų gėlių žiedų (lelijų) raštais.

Įvairūs krikštų puošybos elementai turėjo savitą simbolinę 
prasmę. Paukščių ir širdelių, tapytų gėlių žiedų raštai simbo
lizavo meilę ir pagarbą motinoms bei merginoms. Krikštuose 
būdavo iki 3-4 paukščių motyvų, kurie turėjo tokius pat 
pavidalus. Vaizduojamos gegutės, balandžiai. Gegutė daino
se simbolizuoja skausmą, o balandis - meilę. Neretai dainų 
posmuose mergaitė iš skausmo dėl motinos mirties virsta 
“raibąja gegele” arba atskridusi į sodą gegutė iškukuoja 
“mieląją močiutę”. Dainose pasižadama papuošti karstą ge
gutės atvaizdu19:

19 Kalvaitis K. Min. veik. P. 64.
2(1 Lietuvių kalbos žodynas. V., 1962. T. 6. P. 585.

Aš padirbsiu 
Mergelei savo 
Nuo aukso, sidabrėlio, 
Ant deimanto kojelių.

Ant kožno kampo 
Po zegoriuką,
Per vidurį, grabelio 
Dvi raibi gegužėli.

Gegutės atvaizdai puošė ne vien karstus. Dainose dažnai 
minima gegutė, kaip svarbus moters krikšto puošybos simbo
linis elementas20:

Ant jos kapužėlio žyd brūnas bijūnėlis, 
O ant krikštužėlio tup raiboji gegelė.
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Paukščių figūrų kompozicija simetrinė. Bet neretai vieną 
figūrą asimetriškai dėdavo ant krikšto viršaus stiebelio arba 
pritvirtindavo prie vingrios vielos. Papūtus vėjui, figūra siū
buodavo į visas puses. Tokiam judėjimui išryškinti neretai 
paukščius ant krikšto pavaizduodavo išskėstais sparnais, į 
viršų pakeltais snapais. Senuose krikštuose pavaizduoti sna
peliais besibučiuojantys balandžiai, simboliškai išreiškiantys 
meilę, pagarbą mirusiajam21.

21 Čerbulėnas K. Mažosios Lietuvos antkapiniai paminklai //Naujoji 
Romuva. 1938. Nr. 1-2. P. 42-45.
22 Frölich G. Über Sitten und Gebräuche der Litauer im Memeler Kreise // 
Mitteilungen der Litauischen litterarischen Gesellschaft. Heidelberg, 1886. 
Heft 11. S. 335-340.
22 Basanavičius J. Lietuvių kryžiai archaiologijos šviesoje // Lietuvių kryžiai. 
V., 1912. P. 16.
24 Kalvaitis V. Min. veik. P. 286.

Plastiškai modeliuota, rečiau kontūriškai įraižyta arba 
nutapyta krikšto vidurio plokštumos vieta buvo skirta miru
siojo pavardei, vardui, gimimo ir mirimo metams pažymėti, 
kartais evangelijos posakiui įrašyti. Lelijų, rožių (naujesnis 
variantas) žiedų raštus išpjaudavo iš lentos šonų arba vir
šaus. Dažnai žiedų raštus nutapydavo paminklo paviršiuje ir 
jais apipindavo širdies atvaizdą.

G.Frėlichas krikštų pavidalus gretino su stogų kraigų galų 
lėkiais22. Tas bendrybes rodė ir pavidalai, ir puošybos raštai. 
Panaudoti krikštų žirgelių atvaizdai simbolizavo gėrio ir 
šviesos pradą, nuolatinį vyrų bei jaunuolių darbo, dainos ir 
gyvenimo ryšį su žirgais. Tai atspindi ir lyrinių dainų epizo
dai. Mirusieji, gyvi būdami, rūpinosi žirgais23. Apie tai prisi
menama ir dainose24:

Ant aukšto kalnelio 
Tėvelis nueidamas, 
Krikštelį glostydamas: 

- Kelk, kelk, sūnyti, 
Kelk, kelk, jaunasis, 
Kelk, šerk bėrą žirgelį.
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Iki šiol krikštų su žirgeliais neišliko. Bet tokius minėjo XIX 
a. ir XX a. pradžios autoriai.

Krikštai su kiaurapjūviais abstrakčių geometrinių pavida
lų pakraščių siluetais daugiausia plito nuo XIX a. pabaigos iki 
XX a. vidurio, o ankstesnių paminklų pakraščių linijos buvo 
lakoniškai aptakesnės, su keturiomis viršuje ir apačioje iš
lenktomis atšakomis, turinčiomis kryželio, vazos ar žiedo 
atvaizdus viršaus linijų centre.

Kai kurių XIX a. antrosios pusės krikštų siluetai ir išvaizda 
tarytum siejosi su ištemptomis roplių odomis. K.H. Klazenas 
pirmasis užuominomis samprotavo, kad tokio pavidalo krikš
tai buvo kiek panašūs į ištemptų rupūžių odų siluetus25. 
Žalčiai ir rupūžės buvo gerbiami gyviai, nes žmogus nuolat 
matė jų naudingumą. Žaltį net įasmenino kaip žmogų. Nere
tai žalčiuko motyvą naudodavo kaip ornamentą. Su rupūže 
tokių bandymų nedarė. Galima kalbėti tik apie tariamas 
sąsajas. K.H.Klazeno užuominas apie krikštų panašumus į 
rupūžes Pavelas Kušneris26, vėliau ir Pranė Dundulienė27 
apibūdino kaip tipišką reiškinį, ir nagrinėdami lietuvių laido
jimo paparočius, rašė: “Laidojant mirusįjį prie kapo buvo 
aukojami gyvuliai, javai, duona ir kt. Aukojamų gyvulių mėsą 
suvalgydavo laidotuvių dalyviai, o odą ar kaukolę pakabin
davo ant karties prie kapo”. Iš tikrųjų šermenys kapinėse 
buvo rengiamos, bet valgydavo atsineštinį maistą, o ne 
vietoje pagamintą iš užmuštų gyvulių. Apie tai neužsimena 
lietuvių senųjų laidotuvių papročių aprašymai, laidotuvių 
epizodai tautosakoje arba išlikę kokie nors asociatyvūs laido
tuvių reliktai.

25 Clasen K.H. Op. cit. S. 36-37.
26 Кушнер [Кнышев] П.И. Этнические территории и этнические границы. 
Москва, 1951. С. 176-185.
27 Dundulienė P. Lietuvių etnografija. V., 1982. P. 266.

Galbūt toks krikšto pavidalas su lankstytomis atšakomis 
lentos viršuje ir apačioje galėjo susidaryti atsitiktinai, ieškant 
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didesnio pavidalų įvairumo ir puošnumo. Bet kiekvienas 
liaudies ornamento elementas ir motyvas arba vaizdavimo 
būdas turėjo savo idėjinę prasmę. O toks krikšto pavidalas, 
siluetas ir bendra kompozicija su keturiomis kampe išlenkto
mis atšakomis galėjo būti sena mitologinė tautosakos antro
pomorfinė medžio simbolika, apibendrinta žmogaus (moti
nos ar tėvo) atvaizdo atributika. Norbertas Vėlius pažymėjo, 
kad “dauguma medžių tiek lietuvių tautosakoje, tiek mito
logijoje yra siejami su žmonėmis, lyginami arba tapatinami”28. 
Ąžuolas, beržas, klevas, kadagys, šermukšnis gretinami su 
vyrais, liepa, obelis, pušis, net drebulės - su moterimis. Bet 
dažniausiai vyrai, vaikinai lyginami su ąžuolu, moterys ir mer
ginos - su liepa. Žmonės, tapatinami su šiais medžiais, sudaro 

antropomorfinį įvaizdį, tarytum konkretų žmogaus siluetą.

Kėlius N. Senovės baltų pasaulėžiūra. V., 1983. P. 121.
’’ Lietuviškos svotbinės dainos. V., 1965. T. 2. P. 46.
30 Rėza L. Lietuvių liaudies dainos. V., 1985. T. 1. P. 251.

Dainų posmuose dažnai liepa tapatinama su motina29:

O aš prieidama, 
Apsikabindama, 
O liepele, liepelyte, 
Tu mano močiutė.

Šaknelės - kojelės, 
Šakelės - rankelės, 

O šie žali lapužėliai - 
Mielieji žodeliai.

Ąžuolas dainose tapatinamas su tėvu30:

Ar pavirsi, ąžuolėli, 
Į mano tėvelį?
O šios šakužėlės -

Į baltas rankeles?
Ir šie žali lapužėliai - 
Į meilius žodelius?

Taigi dainose lyriškai nupiešti simboliški medžių vaizdai 
konkrečiai atspindi senųjų krikštų su kampinėmis atšakomis 
meninę sandarą, plastinio modeliavimo specifiką. Ir kas čia 
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bendro su rupūžės oda? Dainų posmuose jausmingais žo
džiais išreikštas žmogaus vaizdas krikštuose simboliškai ta
patinamas su pagrindinėmis medžio gyvybės dalimis. Tai 
buvo senasis, supintas su mitologinėmis liekanomis krikšto 
vaizdas. Ši meninių krikšto pavidalų ir gamtinių medžio 

savybių simbolika atspindi žmogaus ir augalų, žmogaus ir 
gamtos ekologinius santykius. Lietuviai, prūsai ir kiti baltai 
turėjo šventų miškų, lankų ir vandenų. Ten nekirto malkų, 
nedirbo žemės, nežvejojo. Tai - svarbūs veiksniai, leidžiantys 
suprasti meno, gamtos ir žmogaus įvaizdžių santykius folklo
re, dailėje, mitologijoje, nes daugumos liaudies kūrybos 
elementų kilmės paslaptis glūdi senajame tikėjime, ir tie 
elementai atsirado ne vien dėl puošybos31.

31 Gimbutas M. Ancient Symbolism in Lithuanian Folk Art. Philadelphia, 
1958. P. 76-92.
32 Lietuvių liaudies architektūra. V., 1968. T. 2. P. 108.

Nuo XX a. pradžios pradėta gausiai ir įvairiai profiliuoti 
krikšto šonus ir galus, kad būtų pasiektas kuo didesnis 
puošnumo įspūdis. Paliauta krikštuose vaizduoti paukščius, 
rangytas viršaus ir apačios kampų atšakas. Folkloriniai ir 
mitologiniai įvaizdžiai neteko savitos idėjinės prasmės. Krikštų 
pakraščiai pasidarė puošnesni, modeliuoti plastiniu kiaura- 
pjūviu. Abstraktūs geometriniai puošybos raštai krikštų šo
nuose buvo išdėstyti simetriškai pagal vertikalią ašį. Šie raštai 

buvo itin įvairūs, dinamiškos sandaros. Krikštų viršuje plito 
apskritimo, trikampio, suschemintos širdelės arba sugeomet- 
rintos lelijos žiedo, kuklaus kryželio raštai. Tokių krikštų 
meistras K.Žemaitis XX a. pirmojoje pusėje garsėjo Kuršių 
nerijoje32.

Antkapiuose puošybos elementai ir pakraščių raiškumo 
profiliai sudaro vieningą, nedalomą kompozicijos visumą, 
prasmingai paįvairintą skirtingų spalvų deriniais. Buvo net 
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sakoma, kad “margi krikšteliai dailiai rašyti”33. XIX a. Mažo
sios Lietuvos lietuvių tautosakos ir kalbinės medžiagos rinkė
jas bei leidėjas V.Kalvaitis krikštus dėl jų spalvų įvairumo 
lygino su velykaičiais, t.y. margučiai34. Spalvos buvo sodrios, 
ryškios, neretai kontrastingos. Mėgstamiausios: mėlyna, gel
tona, balta, raudona, žalia, pilka, juoda. Jos įvairių atspalvių. 
Spalvos paskirstomos maždaug taip: krikšto fonas dažnai 
mėlynas kaip jūra, rečiau juodas. Gėlės žaliais stiebeliais ir 
lapeliais, raudonais arba raudonai geltonais žiedais. Paukš
čiai vaizduojami su raudonais sparneliais ir uodegaitėmis, 
visos kitos dalys baltos arba gelsvos, užrašai ir lentų pakraš
čių juostos baltos35. Atskiros spalvos, kaip ir latvių antkapių, 
turėjo simbolinę prasmę. Pilka ir juoda spalva reiškė liūdesį, 
susikaupimą; žalia ir balta - pagarbą ir rimtį; raudona ir 
geltona - meilę ir prisiminimą36.

55 Lietuviiį kalbos žodynas. T. 6. P. 585.
34 Kalvaitis V. Min. veik. P. 64.
35 Cerbulėnas K. Liaudiškų memorialinių paminklų kilmė ir jų architektūrinė- 
meninė charakteristika //Lietuvos TSR architektūros klausimai. V., 1966. T.3 
P. 109.
36 Skrusits M. Über der ehemalige lettische Farbenkunst //Sitzungsberichte 
der Altertumsgesellschaft Prusia. Königsberg, 1900. Heft 21. S. 212.

Įvairesnė spalvų gama tuose lentiniuose krikštuose, ku
riuose skleidėsi augaliniai ir gyvūniniai puošybos raštai, 
kituose pasitenkinta viena ar dviem spalvomis. Labai spalvin
gi paminklai su gėlėmis, paukšteliais, širdelėmis, gėlių vazo
mis buvo Gilijos vietovėje prie Kuršių marių.

Pajūrio antkapiai greičiausiai laikytini pirminiais Lietuvos 
antkapiais, susijusiais su senaisiais indoeuropiečių pamink
lais. Pajūrio antkapiai savitai puošnūs, dažnai minimi daino
se ir pasakojimuose, glaudžiai susiję su liaudies buitimi, 
papročiais, mitologijos įvaizdžiais. Jų konstrukcija, pavidalai 
ir siluetai, puošybos elementai ir spalvos skyrėsi nuo panašių 
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kitų kraštų antkapių. Todėl Jono Griniaus, Antano Mažiulio, 
Hanso Karlingerio teiginius, jog krikštai yra vokiškos kultū
ros išdava ir įtaka, reikia laikyti nepagrįstais.

Lietuviški krikštai yra gražūs liaudies meno pavyzdžiai. 
Juos būtina rodyti Lietuvos liaudies buities muziejuje.

Vingaudas 
Baltrušaitis

BALDAI

Lietuvininkų buitį iš dalies atspindi baldai. Jie susiforma
vo veikiant savitoms ekonominės, kultūrinės bei istorinės 
raidos sąlygoms. Straipsnyje bus aptariami XIX a. - XX a. 
pirmosios pusės Mažosios Lietuvos žvejų, pelkininkų bei 
valstiečių baldai. Stengsimės išskirti būdingus šiam kraštui 
baldus. Straipsnyje remiamasi ekspedicijose surinkta aprašo
mąja bei grafine medžiaga, Šilutės kraštotyros bei Liaudies 
buities muziejaus eksponatais. Naudotasi ir moksline litera
tūra. Ji padeda nustatyti senesniuosius baldus bei jų raidą. 
Pasikliauti vien rašytiniais šaltiniais negalime, nes jų nedaug, 
be to, dauguma autorių, rašiusių apie Mažąją Lietuvą, dažnai 
fiksavo keistenybes, mažiau lietė ar visai praleido būdingiau
sius dalykus. Įvairių laikų materialinės kultūros tyrėjai beveik 
nesidomėjo Mažosios Lietuvos baldais. Net disertacijos apie 
baldus autorius A.Andriuškevičius1 per mažai tam skyrė 
dėmesio. Todėl straipsnio rašytinių žinių spragas užpildome 
etnografine medžiaga. Mažiau surinkta dabartinės Kalinin
grado srities duomenų, nes beveik neliko vietos gyventojų, 
nedaug terasta senųjų baldų. Etnografinę medžiagą renkame

1 Andriuškevičius A. Lietuvių valstiečių baldų rūšys ir tipai XIX a. - XX a. I 
pusėje / Kandidato disertacija (Mašinraštis). V., 1973. - LBM, b. 63.
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nuo 1980 m. kasmetinėse Liaudies buities muziejaus ekspe
dicijose.

Mažosios Lietuvos lovos trijų tipų: nekintamo pločio, 
kintamo - išplatintos, lovos su baldakimu. Pirmojo tipo lovos 
buvo abiem aukštais šonais. Viename jų - išpjova, kad būtų 
patogiau į lovą įlipti. Lovų šonai profiliuoti, išpjaustinėti arba 
lygūs, šiek tiek žemesni už lovų galus. Lovų galai visų tipų 
Mažosios Lietuvos lovose išpjaustinėti, profiliuoti arba tekin
ti. Lovų šonai XIX a. antroje pusėje žemėja. Lovos lygiais, be 
papuošimų galais naudotos nebent kamarose.

Kintamo pločio lovų skiriamoji ypatybė - ištraukiamoji 
dalis, vadinama šautuve2. Tai ant dviejų kojų besilaikanti 
trisienė dėžė, ištraukiama ir įstumiama pro lovos šoną. Lovos 
šonai iki XIX a. pabaigos daugiausia aukšti, vėliau žemi, 
lygūs. Žemais šonais ištrauktinės lovos, be Mažosios Lietu
vos, naudotos Suvalkijoje, pietų Dzūkijoje bei Žemaitijoje.

2 Ten pat. P. 93.
’ Kurschat A. Haus und Hausgerät im preusischen Litauen //Mitteilungen der 
Litauischen literarischen Gesellschaft. Heidelberg, 1907. Bd. 5. S. 435-436.
4 Ten pat. P. 436.
5 Andriuškevičius A. Min. veik. P. 94.

Lovą su baldakimu vietos gyventojai vadino Himmelbett. 
Taip lovas su baldakimu vadino A. Kuršaitis3 ir R. Detlefse- 
nas4. Beje, A. Kuršaitis mini 1779 m. padirbtą Himmelbett. Jos 
beveik visuotinai naudotos lietuvininkų buityje. Kai kuriuose 
namuose buvo po kelias tokias lovas. Minimo tipo lovų rasta 
kai kur Suvalkijoje5. Tokios lovos atsirado dėl vokiečių bui
ties įtakos. Lova su baldakimu padaroma taip: įprastų lovų 
kojų viršutiniai galai prailginami. Ant jų dedamas lentų 
dangtis-baldakimas. Prie dangčio šonų galų pritvirtinamos 
užuolaidos. Lovos su baldakimu dvejopos: kintamo bei ne
kintamo pločio. O su K. Kapelerio teigimu “mažne turėjo tik 
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vieną lovą, medinę, nuo lentų sukaltą...”6sutikti negalima. 
Priešingai, Mažojoje Lietuvoje buvo daugiau lovų negu bet 
kurioje kitoje Lietuvos vietovėje. Senosios lovos Mažojoje 
Lietuvoje puoštos tapytais augaliniais ornamentais7. Jos nau
dotos iki XIX a. 8-9 dešimtmečio. Aštuoniasdešimtmečiai 
žinių pateikėjai prisimena, kad senoliai turėjo gėlėmis tapy
tas lovas, o tėvai jomis jau nesinaudojo8. Nuo XX a. 3 
dešimtmečio pabaigos išplito lovos lygiais žemais šonais su 
spyruokliniais čiužiniais. XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje 
pradėjo plisti sofos.

6 Kapeleris K. Kaip senieji lietuvininkai gyveno // Lietuvininkai. V., 1970. P. 
344.
7 LBM, eksp. 36271, 36272.
8 LBM, b. 3944, l. 13.
д Andriuškevičius A. Min. veik. P. 108-110.
,u Kapeleris K. Min. veik. P. 345.

Mažojoje Lietuvoje, be stačiakampio formos lopšių, 
pintų iš gluosnio šakų, pastatomų lopšių, “kur skrynutė 
įkabinta į rėmą”9, plačiausiai naudoti mediniai pastatomi 
lopšiai su pavažomis. Jie vadinami vygėmis. Tiek terminas, 
tiek ir pats baldas atsirado vokiečių kultūrai veikiant. K. 
Kapeleris, rašydamas apie XIX a. vidurį, nurodo, kad “prie 
lovos buvo lopšys iš gluosnio šakų supįts ir prie lubų prika- 
bįts”10. Žinių pateikėjai apie pakabinamus lopšius jau nieko 

nežino. Tikriausiai šio tipo lopšiai Mažojoje Lietuvoje naudo
ti seniau. Augesni vaikai miegojo medinėse vaikiškose love
lėse. Jos žinomos nuo XX a. pradžios.

Mažojoje Lietuvoje žvejų, pelkininkų bei valstiečių buityje 
naudota daug įvairių tipų, dydžių bei paskirties stalų, net 
po kelis vienoje patalpoje. Tuo Mažoji Lietuva skiriasi iš kitų 
Lietuvos regionų. Seniausi stalai tie, kurių masyvus viršus 
laikomas ant dviejų strypais sujungtų stovų. Mažojoje Lie
tuvoje įprasta šio tipo stalų stovus sujungti dviem strypais.

534



Šiems baldams būdingi du dideli stalčiai ir pakojos aplink 

visą stalą. Senieji šio tipo baldai dažyti ir puošti stilizuotais 
raštais. Jei patikėsime K. Kapeleriu, Mažojoje Lietuvoje būta 
ir archaiškų stalų: “Priegtam turėjo ir stalą; tai buvo keturi 
kuolai į žemę įkalti, o viršuj su lenta uždengti”11. R. Detlefse- 
nas nurodo, kad lietuvininkų stalo viršus masyvus ir sunkus12. 
K.Kapelerio aprašytas nekilnojamas stalas labiau primena 
archeologinius laikus. Panašų XII a. stalą, archeologų rastą 
prie Kijevo, mini E. Blomkvist13. Apie geografinių ir chrono
loginių nekilnojamų stalų paplitimo ribų nustatymo sunku
mus kalba ir A. Andriuškevičius14. XIX a. pabaigoje plačiai 
naudoti rėminės konstrukcijos stalai. Senesnieji su šoninėmis 
bei galinėmis pakojomis, o nuo XX a. pradžios - be pakojų. 
Nuo XIX a. pabaigos - XX a. pradžios, ypač nuo XX a. 2-3 
dešimtmečio, išplinta įvairūs skirtingų dydžių ir tipų stalai: 
išlenktomis, tekintomis, profiliuotomis keturiomis kojomis 
arba vienkojai, keturkampiai, ovalūs, apvalūs. Kai kurie iš jų 
prailginami. Žinomi ir rašomieji stalai. Jie puošti medžio 
raižiniais arba išpjaustinėtais ir priklijuotais papuošimais. 
Labai įvairūs staliukai kambarinėms gėlėms laikyti.

" Ten pat. P. 345.
12 Dethlefsen R. Bauernhäuser und Holzkirchen in Ostpreussen. Berlin, 1911. 
Lent. 10, pav. 4-6.
13Бломквист Е.Э. Крестьяньские постройкирусских, украинцев и белорусов 
//Восточнославянский этнографический сборник. Москва, 1956. С. 420.
14 Andriuškevičius A. Min. veik. P. 37.

Mažojoje Lietuvoje ne taip gausiai kaip kitose etnografi
nėse srityse naudoti s u o 1 a i. Jų trys atmainos: pasieniniai, 
kilnojamieji ir kanapos.

Pasieniniai suolai lietuvininkų namuose ne tokie ilgi ir 
masyvūs kaip kitose Lietuvos vietovėse. Pasieniniai suolai 
buvo dviem trim lentinėmis, profiliuotomis kojomis. Suolų 
priekyje užkalta dažniausiai išpjaustinėta skiausti lentelė.
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Muziejų eksponatai rodo, kad pasieniniai suolai buvo ir su 
nugarine atkalte15. Jie taip pat lentinėmis kojomis.

15 ŠKM, eksp. 2525.
16 ŠKM, eksp. 246fondinė kortelė.
17 LBM, b. 1209, 1. 14.
111 Ten pat.
19 Kapeleris K. Min. veik. P. 345.

Kilnojamieji suolai savo konstrukcija tapatūs nekilnoja
miems, bet žymiai trumpesni, visuomet dviem lentinėmis 
išpjaustinėtomis kojomis. Kilnojamieji suolai statomi prie 
stalų, krosnių, dažnai pernešami iš vienos patalpos į kitą, 
vadinami uslanais16. Prie krosnių statomi suolai kartais būna 
su medine dėže ir atkeliama viršaus lenta. Jie taip pat 
lentinėmis kojomis.

Kanapos - kilnojamieji suolai plačia sėdimąja lenta, kurią 
laiko rėminės konstrukcijos pagrindas. Kanapos dažniausiai 
su galinėmis atramomis. Kanapas lietuvininkai vadino šlio- 
bonkėmis. Baldo terminas nusako, iš kur kanapos atsirado. 
Jos dvejopos: su lentine dėže po viršaus lenta arba be jos. 
Minkštos kanapos su nugarine bei galine atramomis pamary
je vadinamos sofomis.

Suolo tipo kėdės keturiomis pagalinėmis kojomis su 
maždaug 4 cm ilgio skyle sėdynės centre bei 38-46 cm 
aukščio. Žemesnės kėdės be atlošo 22-30 cm aukščio. Šio tipo 
kėdė Mažojoje Lietuvoje vadinama krėslu17, o kėdė su atlošu 
- štūle18. K. Kapeleris nurodo, kad “štūliųjie visai nežinojo, ale 
tik turėjo kėdžių. Kėdė buvo lenta, kuri ant kožno kampo 
turėjo pergręžtą skylę ir j tas skyle keturias kojas įkaltas, be 
atlošo”19. Tai mūsų aprašytoji suolo tipo kėdė be atlošo.

Iki XIX a. pabaigos labiausiai paplitusios kėdės smuikinio 
tipo atlošu. Jos pagaminamos taip: netaisyklingos trapecijos 
formos lentinėje sėdynėje sukalamos keturios daugiakampės 
pagalinęs kojos. Paprastai po sėdynės lenta įtvirtinamos dvi 
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medinės juostos. Kėdės kojos perkalamos ne tik per sėdynę, 
bet ir per minimas juostas, kad būtų tvirčiau.

Iš viršaus per sėdynės lentą perkaltas vientisos lentos, 
panašus į smuiką atlošas. Jis sėdynės apačioje sutvirtinamas 
mediniais kaišteliais. Viršutinėje atlošo dalyje, centre, daž
niausiai būna širdies formos išpjova. Užjos patogiau paimti 
kėdę. XVIII a. šio tipo kėdes dažė bei puošė tapytais stilizuo
tais raštais. Vėliau baldų tapybos paprotys išnyko. Prieštarau
jame K. Kapeleriui, kuris teigė, kad Rytų Prūsijos lietuviai 
neturėjo štūlių. Šilutės kraštotyros muziejuje eksponuojamos 
dvi aprašytojo tipo datuotos (1725 m. ir 1786 m.) kėdės su 
atlošais20. 1794 m. datuotą kėdę su atlošu aprašė R. Detlef- 
senas21. Iš pateiktų pavyzdžių matome, kad Rytų Prūsijos 
lietuviai jau XVIII a. turėjo kėdes su atlošais.

20 ŠKM, eksp. 249, 248.
21 Dethlefsen R. Op. cit. Lent. 10, pav. 14.
22 Jucevičius L. A. Raštai. V., 1959. P. 329.
25 LB M, eksp. 36273.

Be minėtų kėdžių, plačiai naudotos rėminės konstrukcijos 
kėdės. Jos dviejų variantų: pinta ir lentine sėdyne. Šių kėdžių 
atlošą sudaro gulsti bei stati medžio tašeliai. XIX a. Mažojoje 
Lietuvoje būdingos pirmosios atmainos kėdės. Tai pažymi ir 
L. A. Jucevičius; jis rašo, kad XIX a. pirmojoje pusėje Žemai
čiuose ir Prūsuose dirba krėslus išpintus šiaudais arba vikšrio 
žole22. Šilutės rajone pavyko rasti kėdę, kurios sėdynė išpinta 
linine virvute23. Nuo XX a. pradžios plinta kėdės minkštomis 
sėdynėmis, kėdės pintos iš vytelių bei foteliai. Minimi baldai 
pirmiausia atsirado turtingųjų žvejų ir pasiturinčių pelkinin
kų bei valstiečių buityje. Jie taip pat pirmieji ėmė naudoti 
fabrikinės gamybos kėdes. Lietuvininkų gyvenamųjų namų 
interjere vienu metu naudota daug skirtingų tipų kėdžių. 
Lietuvininkų namuose buvo kėdžių gerokai daugiau negu 
kituose etnografiniuose regionuose.
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Tiriamo laikotarpio Mažosios Lietuvos interjeruose ran
dama daugiau spintų negu kitose Lietuvos dalyse. Jos 
įvairių tipų, dydžių ir paskirties. Skirtinos dvi grupės: rūbų 
spintos ir spintos maistui bei indams. Senosios rūbų spintos24 
vieneriomis ar dvejomis durimis, dažytos ir tapytos augali
niais (daugiausia gėlėmis vazoje) ornamentais. XIX a. antro
joje pusėje plinta netapytos drabužių spintos. Jos su tekinto
mis kolonėlėmis arba puskolonėmis, su išpjaustinėtu karni
zu, su negausiais papuošalais priekinėje dalyje. Senosios 
netapytos spintos vieneriomis durimis, nuo XX a. pradžios 
dvejomis, nuo XX a. 3 dešimtmečio pabaigos - trejomis.

24 ŠKM, eksp. 1713.2376, 2531.
25 Kurschat A. Op. cit. P. 436-437.

Nuo XX a. pradžios atsiranda baldų dirbtuvėse pagamintų 
spintų su lentynomis, išpuošta atvira lentynėle viršutinėje 
dalyje. To paties laiko bei kilmės ir spintelės-prausyklės. Jų 
viršus marmurinis. Prie marmurinės dalies nugaros pritvirti
namas veidrodis. Dviejų pastarųjų tipų spintos, be tirtų 
apylinkių, naudotos Lietuvos miesteliuose. Šios spintos skir

tos patalynei, baltiniams, rankšluosčiams. Mažojoje Lietuvo
je audinius laikė ir stalo aukščio spintelėse-komodose. Pats 
baldas nepanašus į Lietuvoje įprastą komodą. Mažojoje Lie
tuvoje spintelės vietoje komodoms įprastų stalčių - dvivėrė
mis durelėmis uždengtos lentynos, o kai kuriuose - ir du 
stalčiai.

Sunku atskirti maisto-indų spintas nuo rūbų spintų. Iš 
išorės abejos spintos beveik niekuo nesiskiria. Senosios spin
tos kartais perdirbtos, keista jų paskirtis. Apie XVIII a. antro
sios pusės spintas rašęs A. Kuršaitis25 taip pat nenurodė, 
kokios tai spintos - maisto ar rūbų. XIX a. antrosios pusės indų 
spintos turi ir savitų bruožų. Atskirą grupę sudaro indaujos su 
atviromis lentynomis viršutinėje dalyje ir uždara spintele 
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apačioje. Nuo XX a. pradžios plačiai naudotos stalo tipo 
spintelės. Jose laikomi maisto produktai ir kai kurie indai. 
Spintelių viršus naudojamas kaip stalas. Senesnės stalo tipo 
spintelės puoštos tapytais augaliniais ornamentais26. Be in
daujų atvira viršutine dalimi, nuo XIX a. pabaigos - XX a. 
pradžios lietuvininkų buityje pradedami naudoti visoje Lie
tuvoje žinomi bufetai.

6 Andriuškevičius A. Min. veik. Iliustr. 49:4.
ŠKM, eksp. 250.
Kurschat A. Op. cit. P. 441.

Mažojoje Lietuvoje mėgtos indų lentynos (ragolės, 
raguotės, ragožės). Paprasčiausia ragolė - lentynėlė šaukš
tams sukišti. Ragolės skirtos užkišamiems bei pakabina
miems indams. XVIII a. ragolės dažytos ir puoštos tapytais 
stilizuotais ornamentais27, vėlesnės - nedažytos. Ragolės iš 
buities ėmė nykti XX a. 4 dešimtmetyje, bet iki šiol vyresnio 
amžiaus lietuvininkų tebenaudojamos. Ragolės nuo Lietuvo
je naudotų šaukštdėčių skiria tai, kad ragolėse yra pakabos 
indams. Skirtingai tvirtinama lentelė užkištiems šaukštams: 
Mažojoje Lietuvoje šaukštai prie viršutinės lentynos, kitose 
Lietuvos etnografinėse srityse - prie apatinės. Stubų ragolėse 
laikomos knygos. Lietuvininkams žinomos ragolės, turinčios 
ne tik šaukštdėtės, bet ir rankšluostinės paskirtį. Tai mini A. 
Kuršaitis, rašydamas, kad “Rytų Prūsijos lietuviai turėjo 
lentynas, kuriose kabindavo rakšluosčius ir laikydavo sudė
tas lėkštes”28. Jau nuo XIX a. antrosios pusės Mažojoje 
Lietuvoje kiekvienuose namuose buvo po keletą įvairios 
paskirties ragolių. Tuo šis kraštas ir skyrėsi nuo kitų Lietuvos 
regionų, kuriuose buvo dažniausiai viena šaukštdėtė.

Visoje Lietuvoje paplitusios puoštos pjaustinėjimais ran
kšluostinės Mažojoje Lietuvoje dažomos bei tapomos 
stilizuotais raštais. Rankšluostinės gamintos iki XIX a. pabai
gos. Rankšluostines lietuvininkai vadina raguotėmis, marški
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nėmis bei marškinyčiomis. Jau XX a. pradžioje lietuvininkai 
turėjo savitų rankšluostinių, pritaikytų penkiems rankšluos- 
čiams pakabinti. Keturis kasdien šluostomus rankšluosčius 
kabindavo ant metalinių pakabų, pritvirtintų prie rankšluos
tinės nugarinės dalies. Kasdieninius rankšluosčius uždeng
davo penktuoju išpuoštu rankšluosčiu, užvertu ant volelio29. 
XIX a. pabaigoje Mažojoje Lietuvoje buvo ir gražiai išpjaus
tinėtų rankšluostinių.

LBM, eksp. 33656.
Kurschat A. Op. cit. P. 437-439.

11 ŠKM, eksp. 253.

Skrynias Mažojoje Lietuvoje gamino tik plokštiniu 
antvožu, stačiasienes, stambias, aukštesnėmis profiliuotomis 
lentinėmis kojomis. Pagrindinis skiriamasis bruožas - skry
nios priekinė dalis. Ji įgaubta arba išgaubta, papildomai 
prikalant profiliuotas lentas. Išgaubime arba įgaubime tapy
davo augalinius raštus. Iki XIX a. pabaigos dvi tris skrynias 
laikė gyvenamosiose stubose, vėliau kamarose arba ant gyve
namojo namo aukšto. Susipažinę su Mažosios Lietuvos skry
nių skiriamaisiais požymiais atmetame A. Kuršaičio mintį, kad 
“Rytų Prūsijos lietuvių skrynios tokios pat, kaip ir Lietuvoje”30.

Mažojoje Lietuvoje anksčiau labai išplito sieniniai laikro
džiai. Jie pakabinti aukštose spintelėse - laikrodinėse. 
Tą patvirtina 1711 m. tapyta Šilutės kraštotyros muziejaus 

laikrodinė31. Ji rodo, kad seniau laikrodinės buvo aukštos 
spintelės. Jos pastatomos ant grindų, beveik siekia lubas. 
Minimos laikrodinės vietos meistrų darbo. XIX a. antroje 
pusėje išplito ant sienos pakabinamos laikrodinės.

Mažojoje Lietuvoje būdingi aukšti - apie 165 cm aukščio 
veidrodžiai mediniais išpjaustinėtais rėmais. Veidrodžius 
kabindavo sienų kampe. Kitose Lietuvos vietose veidrodžiai 
buvo žymiai mažesni, juos kabindavo ne sienų kampe.
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Lietuvininkų baldai ypatingos paskirties, konstrukcijos, puo- 
šybinių detalių. Lovos aukštais šonais, lovos su baldakimais, 
indaujos atvira lentyna viršutinėje dalyje, ragolės, rankšluosti
nės, skrynios išskiria Mažąją Lietuvą, kaip atskirą etnografinę 
sritį. Lietuvininkų baldai, be konstrukcinių savitumų, skiriasi 
puošyba. Dauguma senųjų baldų dažyti bei puošti tapytais 
stilizuotais ornamentais. Mažojoje Lietuvoje mėgo baldus dažy
ti tamsiai mėlyna, tamsiai žalia, tamsiai raudona bei bordine 
rusvo atspalvio spalva. Tapytiems raštams būdingos raudona, 
balta, žalia bei geltona spalvos. Naudoti švediški dažai32. R. 
Detlefsenas teisingai pažymi: “pajūrio gyventojai spalvas mėgs
ta labiau”33. Baldų spalvos sodrios, gyvos.

32 Dethlefsen R. Op. cit. P. 35.
33 Ten pat. P. 35.

XIX a. pabaigoje nyksta tapyti baldai. Juos pakeičia natū
ralios spalvos arba dažyti tamsiai ruda spalva. Virtuvės baldai 
nuo XX a. pradžios kartais dažomi šviesiais aliejiniais dažais 
- baltais, melsvais, salotiniais. Šio laiko balduose vyrauja 

pjaustinėta puošyba. 1920-1930 m. vėl baldų naujovės: 
vietoje tamsių spalvų - šviesios, vietoje dažymo - politūravi- 
mas, vietoje pjaustinėtos puošybos - lygių formų baldai, 
faneruoti, kartais su negausiais priklijuotais pjaustinėtais 
ornamentais. Baldai Mažojoje Lietuvoje gyvenamųjų namų 
interjere labai įvairūs, skirtingų stilių, tipų. Baldų išdėstymas 
gyvenamosiose patalpose tap pat turi savitų bruožų. Mažojo
je Lietuvoje anksčiau negu kur kitur ėmė plisti fabrikinės 
gamybos baldai. Ilgiausiai senoviniai baldai išliko valstiečių 
gyvenamuosiuose namuose. Daugiausia fabrikinės gamybos 
baldų turėjo pelkininkai. Jų prekinis ūkis leido įsigyti tokių 
baldų daugiau. Visoje Mažojoje Lietuvoje, be madingų baldų, 
naudoti ir senoviški: XX a. viduryje daugelyje lietuvininkų 
namų dažnai buvo dviejų, trijų amžių baldų.
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Vingaudas 
Baltrušaitis

GYVENAMŲJŲ PA TALPŲ 
APŠVIETIMO PRIEMONĖS

Gyvenamųjų patalpų apšvietimo priemonių raida Mažo
joje Lietuvoje ne tik įdomi, bet ir svarbi materialinės kultūros 
dalis, išsiskirianti daugeliu savitumų.

Straipsnyje panaudojome lietuvininkų pateiktą etnografi
nę medžiagą apie XX a. pirmą pusę. Deja, žmonių atmintis 
tesiekia šio amžiaus pradžią. Todėl rėmėmės ir kai kuriais 
rašytiniais šaltiniais, kurie mums leidžia kalbėti apie gyvena
mųjų patalpų apšvietimo priemonių raidą XIX a.

XX a. Mažojoje Lietuvoje vyravo žibalinės apšvietimo 
priemonės. Patys seniausi žinių pateikėjai mini, kad balano
mis žibiuoju seneliai, ir tik 1889 m. gimęs Jurgis Preikšaitis 
sakė, kad balanas naudojo jo tėvai, o pats žinių pateikėjas XX 
a. pačioje pradžioje yra matęs balanų Mažojoje Lietuvoje, 
prie pat sienos su Žemaitija. Balanas vadino skalomis arba 

šakaliais.
Geriausiai XIX a. apšvietimo priemones apibūdino Karlas 

Kapeleris aprašydamas senųjų lietuvininkų gyvenimą: “Lem
pų mūsų tėvai nežinojo; jie degino balanas, tai buvo jųjų 
šviesa. Tokia balana buvo keturių pėdų, ilga, iš pušies malkos 
išdirbta, tą jie ant trijų kojų pastatė, kur aukštyn išėjo stiebas. 
Aplink tokį žiburį moteriškės verpė ir lenkė ant lankčio: 
šitiems darbams tai buvo šviesu gana”1. Aiškėja, kad balanas 
gamino iš pušies medžio. Jas žibinant naudojo žibinčius. Jie 

1 Kapeleris K. Kaip senieji lietuvininkai gyveno //Lietuvininkai. V., 1970. P. 
345.
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buvo nereguliuojamo aukščio - ant trikojo įtaisyta kartelė 
arba tiksliau - natūraliai išaugęs medelis su trimis šakomis - 
kojomis. Kai kurie žinių pateikėjai mena senolius pasakojus, 
kad degančias balanas jkišdavo į sienų plyšį. Tai rodo, kad 
XIX a. ir sienos buvo be jokios apdailos. Visuotinai naudoja
mas balanas laikė žibinčiuose, nes degančią balaną laikyti 
sienos plyšyje labai pavojinga (gali kilti gaisras). Tą rodo kitų 
Lietuvos vietovių pavyzdžiai. Mažojoje Lietuvoje apšvietimas 
balanomis XIX a. pabaigoje jau nyko. Tai buvo dviem-trim 
dešimtmečiais anksčiau negu kitose Lietuvos vietose.

Šaltiniai mini ir kitokias patalpų apšvietimo priemones. 

Richardas Detlefsenas nurodo, kad XIX a. pirmoje pusėje 
patalpas apšviečia žibintais, degančiais šakaliais virtuvės 
nišose - kaminėliuose2. Tai atviras židinukas, virš kurio 
įrengtas dūmtraukis - savotiškas kaminėlis. Šiam apšvietimo 

įrenginiui naudojo labai sausus, smulkius šakaliukus.

2 Dethlefsen R. Bauernhäuser und Holzkirchen in Ostpreussen. Berlin, 1911. 
S. 28-29.
’ Glogau O. Lietuvininkų buitis ir būdas // Lietuvininkai. P. 243.
4 Dethlefsen R. Op. cit. P. 29.

Otto Glogau pažymi, kad “vakarais aukštą šiltą ruimą 
apšviečia žuvies taukų lempa arba deganti skala”3. Šis teigi

nys įtikėtinas, nes daugelis lietuvininkų, ką jau kalbėti apie 
žvejus, dažnai pasigaudavo žuvies. Ne visose Mažosios Lietu
vos vietovėse ir pušys augo. Todėl daugeliui žmonių balanos 
buvo visai nepigi apšvietimo priemonė, nes reikėjo iš toli 
vežtis pušinių medžių. R. Detlefsenas taip pat pažymi, kad 
virtuvės nišos židinys - kaminėlis buvo vienintelis apšvietimo 
būdas ilgais žiemos vakarais4. Jis taip pat cituoja Teodorą 
Lepnerį, kuris rašė apie XVIII a. vidurio apšvietimo žibintą, 
kuris buvo platus, apvalus ir į viršų siaurėjantis. Šis žibintas 

iš medžio ir molio padirbtas. Jo apačioje geležinės grotelės.
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Ant jų kūrenami sausi šakaliukai5. Tai tikriausiai kilnojamas 
žibintas, kuris tekste nepakankamai apibūdintas. Išeitų, kad 
XVIII a. būta kilnojamų žibintų, kuriuose degė sausi šakaliai. 
XIX a. pirmoje pusėje buvo plačiai išplitusios virtuvės nišos- 
židinėliai, kuriuos dažniausiai naudojo patalpoms apšviesti, 
taip pat ir valgį gaminti, kai nekūrendavo krosnies. Beje, 
panašūs židinėliai yra parodyti Liaudies buities muziejuje, 
Žemaitijos sektoriuje, Darbėnų bei Gintališkės sodybose. Be 
šių įrenginių, naudotų apšvietimui XVIII ir XIX a., buvo 
žibinamos ir balanos - skalos. Joms laikyti specialūs įtaisai - 
žibinčiai. Beje, žinių pateikėjai nurodo, kad Pirmojo pasauli
nio karo metais, kai labai trūko žibalo, žmonės apšvietimui 
naudojo spiritą, dažniausiai “mėlyną”, rečiau sausą. Buvo 
specialių spiritinių lempų. Jos pastatomos, vienkojės, su 
gaubtu ir kupeliu6. Kad Mažojoje Lietuvoje jau XIX a. buvo 
naudotos lempos, rodo Eduardo Gizevijaus pateikta žinia: 
“Iki pat krikšto prie lopšio per naktis vis dega žiburys arba 
lempa”7.

5 Ten pat.
6 LBM, b. 1208, l. 6.
7 Gizevijus E. Kai kurie dar prieš keletą dešimtmečių buvę lietuvininkų 
gimtuvių ir krikštynų papročiai // Lietuvininkai. P. 143.

Negausias rašytines žinias apie XVIII-XIX a. apšvietimo 
priemones papildome etnografiniais duomenimis. Pavyko 
išaiškinti, kad kai kurie žmonės retkarčiais naudojosi rieba
liniais žibintais. Jie į mažą skardinį indelį, dažniausiai batų 
tepalo dėžutę, pripildavo ištirpinto lajaus (avies riebalų) ir 
įdėdavo knatelį. Knatą padirbdavo iš lininių ar medvilninių 
siūlų. Kartais vietoje skardinio indelio imdavo išskaptuotą 
buroką ar sėtinį. Riebaliniai šviestuvai buvo naudojami retai. 
Juos retkarčiais užsidegdavo iki žibalinėms apšvietimo prie
monėms atsirandant XIX a. ir retai Pirmojo pasaulinio karo 
metais, kai pristigdavo žibalo.
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ŽIBALINĖS APŠVIETIMO PRIEMONĖS

Tik apie trečdalis žinių pateikėjų žino lempeles be stiklo 
(blekines)8. Dar mažiau yra jomis naudojęsi. Lempelės be 
stiklo po Pirmojo pasaulinio karo jau nenaudotos. Pavadini
mas kilęs nuo to, kad minimos lempelės dažniausiai gamin
tos iš skardos. Jos paprastai buvo su viena rankenėle. Nors kai 
kurie žinių pateikėjai sakė, kad buvo lempelių be stiklo, 
padirbtų iš buteliuko. Vietoje kamštuko uždėtas iš skardos 
padarytas knato laikiklis. Lempelė be stiklo labai ekonomiš
ka, bet rūkstanti apšvietimo priemonė. Dūmai gadino patal
pas. Remontuoti patalpas atsiėjo brangiau, negu pirkti dau
giau žibalo. Lempelių be stiklo nykimas iš buities susijęs su 
gyvenamųjų patalpų apdailos pasikeitimais. Kol sienos buvo 
nedailintos ir lubos nebaltintos, lempelės be stiklo dūmai 
būdavo mažai pastebimi tamsiose vidaus patalpų spalvose.

" LBM, b. 4853, l. 3.
’ LBM, b. 3944. I. 23.

LBM. b. 3939, I. 3.

Mažojoje Lietuvoje žibalinių lempų su stiklais buvo dau
giau ir įvairesnių negu kitose Lietuvos vietose. Stengtasi, kad 
visose gyvenamojo namo patalpose būtų bent po vieną 
žibalinę lempą. Dažnai namuose buvo šešios-aštuonios žiba
linės lempos. Vyravo trijų tipų lempos. Pirmojo tipo žibalinė 
lempa pakabinama ant sienos. Ją galima ir pastatyti. Šią 
lempą Mažojoje Lietuvoje vadino virtuvine9. Antro tipo žiba
linė lempa pakabinama prie lubų. Ji su dviem gaubteliais: 
vienas didelis, antrasis - visai mažas prie pat lubų. Mažasis 
įtaisytas virš žibalinės lempos stiklo ir apsaugo lubas nuo 
užsidegimo. Šį gaubtelį vadino grybeliu10. Pirmo tipo žibali

nės lempos buvo plokščia dagtimi, o antro tipo - ir plokščia, 
ir apvalia dagtimi. Vyravo pastarosios. Minimų tipų žibalinės' 
lempos buvo nuo 5 iki 15 numerių. Dažnai ir virtuvėse 
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naudojo 10-12 numerių lempas su stiklais. Kitose Lietuvos 
etnografinėse srityse naudotos mažesnių numerių žibalinės 
lempos. Abiejų tipų lempos tiek stikliniu, tiek skardiniu indu 
žibalui. Lempos indas žibalui daugelyje Lietuvos vietų vadi
namas rope, o Mažojoje Lietuvoje - cilindruku". Brangesnės 
stikliniu cilindruku žibalinės lempos su stiklais, o senesnės - 
su skardiniu cilindruku. Trečiojo tipo žibalinės lempos vien- 
kojės, pastatomos. Jos su puošniu gaubtu, kurį vadina kilpe
lių, kepeliu, kliošu. Šias lempas Mažojoje Lietuvoje vadina 

kupetinėmis'2, kepelinėmis'3. Jos buvo apvalia dagtimi, daž
niausiai 20 numerio. Lempų kupeliai dažniausiai balti - pieno 
spalvos. Kartais kupeliai buvo spalvoti, o dar rečiau gėlėti. 
Kuo didesnio numerio žibalinė lempa, tuo daugiau reikėjo 
žibalo. Pavyzdžiui, 10 numerio žibalinė lempa per žiemos 
vakarą sunaudojo 0,4 litro žibalo, o 5 numerio žibalinei 
lempai 0,5 litro žibalo užtekdavo dviem vakarams* 12 * 14. Trečio 
tipo žibalinių lempų Mažojoje Lietuvoje buvo kiekvienuose 
namuose bent po vieną. Kai kurie lietuvininkai turėjo po 
keturias-penkias pastatomas vienkojes žibalines lempas15. 
Pastatomos vienkojės žibalinės lempos brangiausios. Apie 
1930 m. jos kainavo 7 litus16. Turtingesnieji lietuvininkai 
turėjo daugiau trečio tipo lempų, o neturtingi - pirmo tipo 
žibalinių lempų su stiklais. Mažojoje Lietuvoje, skirtingai 
negu kitose Lietuvos vietovėse, daugumas žmonių turėjo 
primusines lempas. Spiritinės primusinės lempos buvo itin 
šviesios, bet labai neekonomiškos. Todėl jas turėjo ir naudojo 
tik retkarčiais.

" LBM, b. 3939, L 4.
12 LBM. b. 1208, L 8.

LBM, b. 4563, L 20.
14 LBM, b. 3939, L 8.
15 LBM, b. 1208, l. 8.
M LBM, b. 2494, l. 1.

546



Eidami į kamarą arba į ūkines patalpas nešdavosi žibalinį 
žibintą. Jis fabrikinės gamybos, skardinis, apvaliu stiklu, 
plokščia dagtimi. Vilius Petrakšis, g. 1905 m., prisimena, kad 
jam visai mažam būnant tėvai turėjo ketvirtainišką liktemą17 *. 
Tai namų darbo medinis įstiklintas žibintas. Jame įstatydavo 
lempelę be stiklo ir žvakę arba riebalinį šviestuvą.

17 LB M, b. 3944, L 23.
" LBM, b. 1208, l. 4.
19 LBM, b. 1208, L 5.

Išimtiniais atvejais ir ypač Pirmojo pasaulinio karo metais, 
kai stigo žibalo, apsišviesdavo žvakėmis. Jos vaškinės arba 
lajinės - avies riebalų. Žvakes vadino lichčiumi15, degino 
žvakidėse (liktoriuose)19. Žvakės bei žvakidės kasdieninėje 
buityje naudotos retai. Žibalinių lempų gaubtų bei stiklų 
turėjo nusipirkę daugiau. Juos laikė ant gyvenamojo namo 
aukšto. Kupelių, lempoms stiklų bei žibalo nusipirkdavo 
miestelių ar didesnių kaimų krautuvėse. Indas žibalui laikyti 
ar parsinešti iš krautuvės vadintas lekiuku. Jis skardinis, 
įvairaus dydžio. Žibalą iš indo į cilindriuką pildavo piltuvėliu 
(leika).

Irma
Sidiškienė

LIETUVININKŲ APRANGA 
XVII A. -XXA.
PIRMOJOJE PUSĖJE 
(tradicija ir retrospekcija)

Lietuvininkai anksčiau negu kiti lietuviai pajuto susivieni
jusios Vokietijos augančios pramonės poveikį, susidūrė su 
brutalia germanizacija, dėl kurios jiems kilo grėsmė išnykti 
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kaip etninei mažumai. Jų patirtis ir siekimas neprarasti 
etninio identiteto buvo pamoka Didžiajai Lietuvai. Nauji 
laikai veikė ir lietuvininkų aprangą: dėl pramonės augimo 
suaktyvėję prekybiniai ryšiai spartino pirktinių medžiagų, 
žaliavų plitimą, kartu nyko etniniai drabužių savitumai. 
Kadangi nebuvo sąlygų kurti savas gamybos struktūras, 
lengviau prieinama darėsi vokiška ir importinė produkcija. 
Tautinio atgimimo metu ieškota būdų, kaip išlaikyti etninę 
vizualinę saviraišką. Šių siekių kėlimas ir įgyvendinimas 

paryškina etninį lietuvininkų mentalitetą.
Vyraujančio natūralinio ūkio sąlygomis dėvėta tradicinė 

apranga atspindi etninės saviraiškos patirtį. Kad ši neišnyktų, 
XIX a. pab. senųjų rūbų pavyzdžiu buvo imtasi kurti tautinius 
lietuviškus moterų rūbus, tinkamus dėvėti tuo metu, t.y. 
rūbus retrospektyviai modeliuoti. Čia ryškėjo tautinių rūbų 

atkūrimo idėjos.
Šio straipsnio tikslas būtų pažvelgti į tradicinę aprangą ir 

paanalizuoti, kaip jai vis keičiantis mėginta išlaikyti tautinius 
savitumus bei iškelti kai kuriuos lietuviškumą žyminčius 
archetipus.

Apie lietuvininkų tradicinę aprangą, dėvėtą natūralinio 
ūkio sąlygomis, yra išlikusios rašytinės medžiagos nuo XVII 
a. Vienas pirmųjų - T.Lepnerio darbas1. T.Lepneris gan pla
čiai apibūdino XVII a. vidurio vyrų ir moterų (merginų) 
aprangą, pabrėždamas Įsruties gyventojų aprangos skirtu
mus nuo Tilžės ir Ragainės apylinkių lietuvių. Kiek detaliau 
sustojo prie apavo ir moterų, merginų galvos apdangalų. Jis 
pabrėžė, kad ir lietuvių protėviai nešiojo tokius pat rūbus, tik 
kai kurios detalės - raudoni moterų batukai ir vyrų veltinės 
kepurės, vadinamos mejerken, - nebedėvimos. Per šventes 
moterys ir merginos būtinai turėjo gėlių puokštes rankose, o 

1 Lepner T. Der Preusche Littauer. Danzig, 1744.
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vyrai - prie skrybėlių. T.Lepneris akcentavo, kad lietuvininkų 
drabužiai, nors ir paprasti, tačiau išlaiko kilnumą.

M.Pretorijus bendresniais bruožais paminėjo moterų ir 
vos užsiminė apie vyrų aprangą2. Įspūdingai lietuvininkų 
aprangą aprašė J.Brandas3. Daugiau jis apibūdino moterų 
drabužius. Įdomus J.Brando pastebėjimas, kad moterys, 
turinčios mažų vaikų, nešiojo laisvus, krūtinės nevaržančius 
drabužius. Detaliau aprašė, kaip pasigaminama mėlyna spal
va iš specialiai tam auginamos žolės, vadinamos mėlynės.

- Praetorius M. Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne. Berlin, 
1871.
3 Brand J. A. Reysen durch die Marek Brandenburg, Preussen... Wesel, 1702.
4 Vyšniauskaitė A. “Jų apranga dvelkia grožiu... ” // Mokslas ir gyvenimas. 
1989. Nr.l.

XVIII a. vienas svarbesnių šaltinių yra F.Boko darbas. Jo 
skyrius apie drabužius yra referuotas ir išverstas A.Vyšniaus- 
kaitės4. F.Bokas nurodė lietuvininkių aprangos paprastumą 
ir orumą, kiek plačiau aprašė šukuoseną. Jo darbas artimas 
T.Lepnerio darbui. F.Bokas aprašė moterų ir merginų apran
gą išskirdamas klaipėdiečių, ragainiškių bei tilžiškių ir įsru- 
tiškių savitumus. Atkreiptinas dėmesys, kad XVIII a. I pusė 
lietuvininkams buvo labai sunki etninės pusiausvyros atžvil
giu. Tai maro, badmečio ir didžiosios kolonizacijos laikas. 
1710-1763 m. Mažojoje Lietuvoje, kur iki tol vokiečių valstie
čių beveik nebuvo, įsikūrė apie 23 000 kolonistų, daugiausia 
vokiečių kaimiečių. Kolonizacijai baigiantis jie sudarė 13,4% 
visų provincijos gyventojų ir buvo pasklidę tarp lietuvių 
Įsruties, Ragainės ir Tilžės apskrityse. Atskiromis kolonijomis 
kolonistai gyveno 8,7% visų kaimų, o kartu su lietuviais - 
37,3% kaimų. Kiti 54% kaimų dar buvo lietuviški. Socialinė 
vokiečių ir lietuvių valstiečių nelygybė buvo pagrįsta koloni
zacijos metais, o vėliau dar labiau įtvirtinta. Greta koloniza
cijos, lietuvių asimiliaciją labai spartino skirtinga vokiečių
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(ne tik kolonistų) ir lietuvių valstiečių socialinė ekonominė 
bei teisinė padėtis, kurią iš esmės ir nulemdavo tautybė. 
Nutautinama buvo steigiant daugiau vokiškų mokyklų. Kartu 
vyko ir atvirkštinis procesas - lietuvių priešinimasis germani
zacijai ir tautinės kultūros kėlimas bei ugdymas5. Vokiečiai 
stengėsi reglamentuoti ir lietuvininkų aprangą. Dar 1681 m. 
buvo paskelbtas “našystos potvarkis”, pagal kurį lietuviai 
negalėjo vilkėti, kaip vokiečiai6. 1731 m. vėl buvo išleistas 
įsakymas, draudžiąs lietuvėms ūkininkėms ir tarnaitėms 
vilkėti šilkinius drabužius. Po šešių mėnesių nuo šio įsakymo 
paskelbimo dienos leista gatvėje nuplėšti nuo lietuvės visus 
šilkinius drabužius7. Pirkti milo rūbai, batai buvo taip pat 
draudžiami ir “didvarionų užvaizdai lyg draskantys vilkai 
visais būdais, juos [lietuvininkus] skundė ir persekiojo”8. 
1732 m. liepos 13 d. karaliaus įsakymu amtmonams buvo 
liepta: “Ypač jūs turite saugoti, kad šitie žmonės [zalcburgie
čiai] lietuviškai nevilkėtų, vyžomis nevaikščiotų ar panašią 
gėdingą našystą priimtų, bet kad patys gražiais vokiškais 
drabužiais nešiotų ir prie jų priprastų”9. Kitais metais papil
domai buvo draudžiama lietuviams dėvėti užsienio gamybos 
skaras, kojines, skrybėles, pirštines ir kita10. Minėti draudi
mai rodo prasidėjusį dirbtinį lietuvininkų priešpriešinimą 
vokiečiams ir lietuvininkų žeminimo bei niekinimo propa
gandą, o iš kitos pusės - primestą aprangos gamybos ir 
vartojimo uždarą ciklą.

5 Matulevičius A. Mažoji Lietuva XVIII amžiuje. V., 1989. P. 139, 140.
6Storost- Vydūnas W. Sieben hundert Jahre Deutsch-Litauischer Beziehun
gen. Chicago, 1982. S.278.
7 Вeheim-Schwarzbach M. Friedrich Wilhelms I: Colonisationswerk in 
Litauen. Königsberg, 1879. S. 117.
8 Dowilas J. Iš Swenceles kaimo istorijos // Kalba ir kraštas. 1933. Nr. 3.
9 Beheim-Schwarzbach M. Op. cit. S. 149.
10 Ten pat. S. 150.

550



Kalbėdami apie XVIII a. pab. - XIX a. vidurio aprangą, 
autoriai piešia panašų į ankstesnių laikų vaizdą, nors su kai 
kuriais pakitimais. K.Nankė11 savo kelionių aprašyme trum
pai paminėjo lietuvininkių galvos dangą, kojines, siūtą mar
ginę. P.Rozenvalis stebėjosi moterų gebėjimu joti, žvejoti bei 
kitus vyriškus darbus dirbti ir dar dėvėti tokius nuostabius 
rūbus, iš kurių autorius daugiau dėmesio skyrė galvos dan
gai, juostoms, kojinėms, pirštinėms, aprašė segėtą nesiūtą 
sijoną. “Linksmas aprėdas - anot autoriaus - priverčia kartais 
nukreipti akis, kad neleistų pavadinti begėdiška esybe”12.

" Nankes Wanderungen durch Preussen / Hrsg, von L. Baczko. Hamburg 
und Altona, 1800.
12 Rosenwall P. Bemerkungen eines Russen über Preussen und dessen 
Bewohner. Mainz, 1814. S. 23.
13 Donelaitis Ch. Das Jahr in vier Gesängen. Königsberg, 1818.
14 Gizevijus E. Prūsų lietuvininkų liaudies gyvenimo scenos; Glogau O. 
Lietuvininkų buitis ir būdas; Kapeleris K. Kaip senieji lietuvininkai gyveno; 
Nežinomo autoriaus. Lietuviškos vestuvės // Lietuvininkai / Paruošė V.Mi
lius. V., 1970.
Iy Kuntze A. Bilder aus dem Preussischen Littauen. Rostock, 1884.
16 Milius V. Mažosios Lietuvos lietuvininku drabužių tyrinėjimai //Liaudies 
kūrybos palikimas dabarties kultūroje. K., 1989. P. 166.

L.Rėza Donelaičio “Metų” komentaruose, aiškindamas 
tekste pavartotus terminus, apibūdino kai kuriuos drabužius, 
remdamasis ankstesniais rašytiniais šaltiniais13.

Nemažai informacijos suteikia E.Gizevijaus piešiniai ir 
aprašymai, O.Glogau, K.Kapelerio ir nežinomo autoriaus 
straipsniai apie lietuvininkų aprangą; jie paskelbti V.Miliaus 
parengtoje knygoje “Lietuvininkai”14. Šių autorių duomeni
mis, lietuvininkai dar patys gaminosi drabužius, nors šie jau 
aiškiai nyko, plito vokiška mada siūti drabužiai iš fabrikinių 
medžiagų.

A.Kuncė apibūdino tiek XIX a. pradžios, tiek XIX a. pabai
gos lietuvininkų aprangą15. Pasak V.Miliaus, autoriai naudo
josi Lazdėnų kantoriaus Šulco rankraščiu16 ir aprašė jo paties 
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matytus XIX a. pabaigos rūbus. Pastarojo meto aprangą, 
lygindami su ankstesnių autorių pateikta medžiaga, užfiksa
vo A.Ambrazat, A.Cvekas17.

17 Zweck A. Littauen. Stuttgart, 1898: Ambrassat A. Die Provinz Ostpreus- 
sen. 2 Aujl. Königsberg, 1912.
M Balys J. Iš Mažosios Lietuvos tautosakos // Tautosakos darbai. K., 1937. 
[T.] 3. P. 35-36.
19 Tallat-Kelpšaitė-Niunkienė G. Kai kurie Lietuvos pamario etnografiniai 
savitumai //Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1974 metais. V., 1975. P. 156- 
157.
20 Vydūnas. Litauen in Vergangenheit und Gegenwart. Tilsit, 1916. S. 51-57.
21 Tamošaitienė A. Klaipėdos krašto moterų tautiniai drabužiai //Jaunoji 
karta. 1938. Nr. 46. P. 935-936.
22 Glemžaitė M. Lietuvių moterų tautiniai drabužiai. K., 1939. P. 18-21.
25 Mastonytė M. Drabužiai //Lietuvių etnografijos bruožai. V., 1964. P. 332- 
385.

Prie šaltinių galima būtų priskirti J.Balio paskelbtą J.Ba- 
naičio XIX a.-XX a. sandūroje rinktą medžiagą, kur pateikia
ma įdomios informacijos apie lietuvininkų aprangą18. G.Tal- 
lat-Kelpšaitė-Niunkienė paskelbė straipsnį, parengtą remiantis 
ekspedicijoje surinkta medžiaga, kur aptarė XX a. pirmųjų 
dešimtmečių Klaipėdos krašto aprangą19.

Veikiant tautiniam atgimimui iškilusi ir tautinių drabužių 
problema. Kaip to rezultatas pasirodė Vydūno knyga “Lietu
va praeityje ir dabartyje”, kur specialiame skyrelyje apžvel
giama lietuvininkų aprangos istorija, siekiant pažinti etninį 
savitumą20. Gerokai vėliau paskelbtas A.Tamošaitienės st
raipsnis21, kur autorė siūlė, kaip turėtų atrodyti Klaipėdos 
krašto tautiniai rūbai. M.Glemžaitė savo knygutėje “Lietuvių 
moterų tautiniai rūbai” taip pat aprašo, koks turėtų būti 
klaipėdiečių tautinis rūbas22.

Kitą grupę sudaro po Antrojo pasaulinio karo skelbti 
tyrinėtojų darbai, liečiantys ir lietuvininkų aprangą. Iš jų 
paminėtina: M.Mastonytės (Miliuvienės) “Drabužiai”23, Lietu
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vių liaudies meno serijos tomas “Drabužiai”24, S.Bernotienės 
“Lietuvių liaudies moterų drabužiai XVIII a. pab. -XX a. pr.”25, 
“Istoriko-etnografičeskij atlas Pribaltiki: Odežda”26.

Lietuvių liaudies menas: Drabužiai / Sudarė J. Balčikonis, S.Bernotienė, 
H.Kairiūkštytė, K.Galaunienė, A.Mikėnaitė. V., 1974.
25 Bernotienė S. Lietuvių liaudies moterų drabužiai XVIII a. pab. - XX a. pr. 
V., 1974.
26 Istoriko-etnografičeskij atlas Pribaltiki: Odežda. Riga, 1986.
27 Praetorius M. Op. cit. S. 115; Lepner T. Op. cit. S. 67; Kapeleris K. Kaip 
senieji... P. 347.
28 Vyšniauskaitė A. “Jų apranga... ’’ P. 30; Gizevijus E. Prūsų lietuvininkų... 
P. 115, 128.
29 Vyšniauskaitė A. “Jų apranga... ” P. 30.
30 Glogau O. Lietuvininkų buitis... P. 234; Vydūnas. Lietuvių apdarai // 
Dabartis. 1917. Nr. 33. P. 2; Balys J. Iš Mažosios Lietuvos... P. 36.

Šiame darbe dar naudotasi Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos 

krašto periodika, archyvine ir muziejine medžiaga.

TRADICINĖ APRANGA

Moterų apranga. Autoriai, rašiusieji apie lietuvininkių 
aprangą, žavėjosi drabužių spalvingumu, meniškumu, laikė 
juos nepaprastu, nuostabiu reginiu, vaivorykšte ir panašiai. 
Dažniausiai autorių dėmesį patraukdavo moterų apranga ir 
ypač jų galvos danga, kuriai lietuvininkės, kaip rašė 
A.Cvekas, skyrė daugiausia dėmesio, o apavui - mažiausiai. 
XVII-XIX a. merginos vaikščiojo vienplaukės. Plaukus nešiojo 
išleistus27 arba pynė į dvi kasas. Kasas pynė iš 8-20 pluoštų, 
tarsi audimą. Jas suko apie galvą žiedu28, ragainiškės ir 
tilžiškės kartais susidėdavo kasas ties ausimis abejose veido 
pusėse, Įsruties apylinkėse mėgo plaukus susidėti užpakaly
je29. Tilžės, Klaipėdos apylinkių merginos, jei jų plaukai 
nepasižymėjo storumu, įpindavo į kasas žalių kaspinų, įvairių 
juostelių ar tiesiog įvairiaspalvių vilnonių siūlų30. Paminėti
na, kad XIX a. retai išleisdavo plaukus net ir nuotakos.
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Paprastai pynė kasas. Supintas kasas merginos mėgo puošti 
žalumynais, gėlėmis. Be to, juosėsi kasų raiščiu. Pavyzdžiui, 
T.Lepneris pažymėjo gedint merginų dėvimą “baltą šydą, 
apvyniojamą aplink galvą”31. XIX a. pradžioje taip pat mini
mas “kasas sutvirtinantis baltas raištis, kuris dengė kasas ir 
laisvai plaikstėsi ant galvos”32. Dažniau minimos prie kasų 
ant kaktos rišamos juodos, mėlynos ir kitų spalvų aksomo 
juostelės33.

31 Lepner T. Op. cit. S. 66.
32 Kuntze A. Op. cit. S. 23.
33 Vyšniauskaitė A. “Jų apranga... ” P. 29; Vydūnas. Lietuvių apdarai...
34 Lepner T. Op. cit. S. 67.
35 Praetorius M. Op. cit. S. 113; Brand J. A. Op. cit. S. 94; Vyšniauskaitė 
A. “Jų apranga... ” P. 29.
36 Gizevijus E. Aštuoniolika dainų // Lietuvininkai. P. 176.

XVII a. merginos ant kasų nešiojo lankelį iš juodo pliušo ir 
priėjo dideliais smeigtukais prisegdavo rūtų ar mirtų vainiką. 
Žiemą, kai nebūdavo gėlių, kartais nešiojo iš balto popie

riaus, raudonos ir mėlynos medžiagos padarytus vainikus34. 
Panašiomis karūnėlėmis puošėsi ir nuotakos. Ragainės ir 
Tilžės apylinkėse XVIII a. nuotakos arba suko ties ausimis 
kasas, kurių kairiąją puošė mažu rūtų vainikėliu, arba plau
kus sudėdavo pakaušyje (kartais išleisdavo) ir dabinosi juodo 
aksomo 4-5 pirštų pločio kepuraite-karūnėle su rūtų vainiku 
ant jos viršaus (vadino samantos vainiku)35. XIX a. I pusėje 
E.Gizevijus pateikė tokį sužadėtinės vainiko aprašymą: žalias 
plunksninis papuošalas su plėveliniu auksu, dažnai į tarpus 
pritaisyta daug laisvai ant vielučių kabančių sidabrinių širde
lių ir dar pridėta kitokių metalinių pagražinimų36. Šio laiko

tarpio nuotakos puošėsi dar “sidabro lankeliu, susegančiu 
trumpą muslyno šydą, nusvyrantį užpakaly”, o Rusnės apy
linkėse - “Kyku ir juodo fetro ar aksomo lanku - antmovu, 
neretai siūtu auksu, priekyje su metaliniais blizgučiais, užpa
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kalyje nuo dešinės iki kairės ausies pritvirtintais virš lankelio 
keturiais žalio šilko kaspinais”37.

37 Ten pat. Nežinomas autorius. Lietuviškos vestuvės. P. 187.
38 Lasickis J. Apie Žemaičių dievus. V., 1969. P. 32; Krašto aprašymai 
Lietuvos žemėlapiuose // Kraštas ir žmonės. V., 1988. P. 85.
39 Brand J. A. Op. cit. S. 113.
40 Gizevijus E. Aštuoniolika dainų. P. 176.
41 Über littauisches Volksthum und littauische Volkstracht. Tilsit, 1894. S. 44.
42 Balys J. Iš Mažosios Lietuvos... P. 36.
43 Sauerwein G. Ein Litauisches Volksfest // Beilage zu Nr. 107 det Tilsiter 
Zeitung. 1881. Mai 8.

XVI a. - XIX a. pradžioje buvo paprotys jaunamartei dėvėti 
priešvestuvinę galvos dangą iki pagimdys sūnų (XIX a.pr. - iki 
pirmo gimdymo). J.Lasickis rašė, kad nuotakai uždedama 
ant galvos geležis (matyt, lankelis - I.Š.), įvyniota į baltą 

audeklą. “Sūduvių knygelėje” ir vėliau Merkatorijaus atlase 
pakartotinai pažymėta, kad “moterys uždeda vainiką, pa
puoštą baltu lininiu audeklu, kurį žmonos gali nešioti, kol 
pagimdo sūnų”38. Tuo tarpu J.Brandas rašė, kad po vestuvių 
dėvėta ta pati vestuvinė karūnėlė iš aksomo39, o Gizevijus 
mini “plono audinio šydą, kabantį iš abiejų šonų. Ši danga 
buvo vadinta čepčius arba nuometėlis”40 (matyt, čepčius su 
nuometėliu - I.Š.). J.Zauerveinas taip pat minėjo ypatingą 

jaunamarčių galvos dangą, vadinamą plotka. Ją sudarė ilga 
plona skarelė, kurios dviejuose kampuose (galuose? -1.S.) 
išsiuvinėtos margaspalvės gėlės. Ši skara buvo itin meniškai 
surišama, kad buvo galimąją užsidėti ir nusiimti kaip turba
ną41. Sudėtinga galvos danga ir ypač jos keitimas merginai 
ištekėjus pašaliečiui sukeldavo painiavos. Pavyzdžiui, kaip 
užrašė J.Banaitis, XVIII a. “apsivedusios moters prarado 
mučes (kepurėles - I.Š.) ir dėvėjo muturą, aplink galvą 
skepetą”42. Panaši užuomina J.Zauerveino, kuriam viena 
moteris padariusi kyką, dėvėtą tik netekėjusių merginų43. 
Galbūt šios kepurėlės buvo dėvėtos jaunamarčių?
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Moterys savo plaukus slėpė po galvos danga. Ryšėjo 
skaras (skepetas) vienas arba ant kepurėlių ar mažos skarelės, 
kad tvirčiau laikytųsi. XVII a. - XIX a. I pusėje skaros buvo 
įvairios: dažniausiai minimos baltos, kampuose siuvinėtos ir 
languotos. Jos buvo rišamos įvairiais būdais ir pagal tai 
vadinamos raiščiu, muturu. Kitos buvo pailgo stačiakampio 
formos: nuometai ir galvaryšiai (nuometėliai). Muturas - 
balta lininė skara, Rusnės apyl. surišama taip, kad šonuose 
būna ritinėliai, o kitose vietovėse - kaip turbanu muturiuoda- 
vo44. Klaipėdos krašte muturas dažnai buvo languotas, ir dar 
XX a. pr. senesnės moterys jį dėvėdavo, sakydamos, kad be 
muturo bus nepadoru rodytis žmonėse (Minija). Nuometas ir 
raištis išnyko apie XIX a. vid., nors XIX a. pab. kai kurios 
senesnės moterys dar prisiminė jų rišimo būdus. Nuometas 
(nuometėlis - I.Š.) - pailgas šalio formos iš tiulio ar siuvinėto 

audinio sudedamas panašiai kaip kykas, bet jo galai buvo 
nukarę nugaroje (o kyko - šonuose - Z.Š.)45. Kepurėlės XVII a. 
Ragainės apylinkėse dėvėtos austos ar išsiuvinėtos ir pritvir
tintos prie lankelio. Jaunos moterys virš šios kepurėlės nešio
jo siaurą šydą, austą didelėmis akimis, o pasiturinčios dėvėjo 
tokį šydą iš pirktinės permatomos medžiagos po kepurėle. 
Tuo tarpu Įsruties apylinkėse kepurėlės dėvėtos be lankelio, 
todėl jos buvo nukarusios, po jomis taip pat dėjo mažą austą 
šydą. Minimos ir megztos disko formos kepurėlės46. XVII a. 8 
dešimtmetyje dėvėtos kepurėlės (čepčiai) iš baltos drobės ir 
kykai, siūti su mediniu ar kitokiu lankeliu ir aptraukti balta 
drobe47. XVIII a. vid. dėvėtos kepurėlės (kykai) taip pat su 
lankeliu (ar tvirtu pagrindu), aptrauktu balta plona drobe, o 
viršus puoštas sukryžiuotomis virvutėmis. Prie kepurėlės 

44 Gizevijus E. Aštuoniolika dainų. P. 176.
45 Sauerwein G. Ein Litauisches Volksfest...
46 Lepner T. Op. cit. S. 66; Praetorius M. Op. cit. S. 112.
47 Brand J. A. Op. cit. S. 94.
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kraštų kartais prisiūdavo 5-7 cm ilgio žemyn krentančius 
Mostelius48. XIX a. kepurėlės buvo apvalios megztos (ar iš 
tiulio) ir siūtos iš 2 dalių vertikalia siūle. Baltos kepurėlės 
rečiau dėvėtos ir paprastai po skarele, o be skarelės dėvėta 
dažniau tamsių spalvų kepurėlės. Iš pateiktų aprašų ir ikono
grafijos matyti, kad kepurėlių forma išliko nepakitusi XVII- 
XlXa.

48 Vyšniauskaitė A. “Jų apranga... ” P. 30.
49 Lepner T. Op. cit. S. 66; Kuntze A. Op. cit. S. 22; Gizevijus E. Prūsų 
lietuvininkų... P. 116; Glogau O. Lietuvininkų buitis... P. 236; Kapeleris K. 
Kaip senieji... P. 347; Jakoby. Bemerkungen zum Vocabularium von Ziegler // 
Mitteilungen der Litauischen litterarischen Gesellschaft. Heidelberg, 1880. 
Heft. 3. S. 133.
50 Vyšniauskaitė A. “Jų apranga... ’’ P. 29.

Marškinius išeigai dėvėjo po dvejus-trejus; viršutiniai 
buvo plonos drobės išpuošti (jų stuomuo) ir vadinti papetės, 
prymarškiniai, o šiurkštūs, paprasti marškiniai vadinti drobi
niais. Marškiniai buvo siūti su peteliais, jungiančiais drobės 
du audinius dvejopai: arba siuvant viršuje horizontaliai (1:1 
pav.), arba iš šono vertikaliai (1:2 pav.). Šių marškinių buvo 
puošiamos rankovės viršuje ir apačioje bei peteliai, apykaklė. 
Kartais jų apykaklė tiek pritraukiama, “Kad susidaro kažkas 
panašaus į apykaklę, kokią dėvi kai kurių miestų pamoksli
ninkai”. Dėvėti ir tunikinio sukirpimo marškiniai su perpetė
mis. Jie taip pat puošnūs, rankovės plačios ir dažnai siuvinė
tos49. Kaip rašė F.Bokas50, Klaipėdos krašto merginos marški
nius siuvinėja žalios ar juodos spalvos vilnoniais siūlais, o 
Įsruties apylinkėse - marškiniai be rankogalių ir išpeltakiuoti 
baltais siūlais (1:3 pav.).

Marginės. T.Lepneris taip aprašė lietuvininkių mar
gines: “Vietoje prijuostės moterys ir merginos nešiojo žiemą 
ir vasarą apdangalus, austus iš vilnonių siūlų ir nudažytus 
raudonai, mėlynai, baltai, geltonai su tam tikrais dryžiais. Jos 
yra 7 uolekčių (apie 420-462 cm) ilgio ir 6 ketvirčių (apie
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Marškinių sukirpimas:

1) su peteliais, įsiūtais horizonta
liai. Prūsų Lietuva. XIX a. vid. 
LNM EMO 1220;

I PAV.

2) su peteliais, įsiūtais vertikaliai. 
Prūsų Lietuva. 1910 m;
VEM 21070/7,
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3)su peteliais, įsiūtais vertikaliai. 4) reglano stiliaus siuvimas.
Prūsų Lietuva. XIX a. vid. Kaunas. 1935-1940 m. LNM
LNM EMO 1225; EMO 8025/3. Piešė R.Butvilienė 
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120-140 cm) pločio. Vienas jų galas susiuvamas ir dar 
apvyniojamas apie kūną per pusiaują ir pritvirtinamas piršto 
platumo juostele (audžiama iš raudonų, mėlynų ir baltų 
siūlų)”51. M.Pretorijus pamini, kad apsuka įvairiais būdais 
apatinę kūno dalį dviem palomis, austomis iš raudonų ir 
baltų dryžių52. J.Brandas margines vadino prijuostėm, kurios 
austos iš margos ar raudonos, mėlynos, baltos vilnos. Tris- 
keturias tokias prijuostes-margines užsikiša už vilnonės juos
tos (vadinamos marginių juosta)53. XVIII a. marginė - apie 
267 cm ilgio ir mažiausiai 67 cm pločio languoto vilnonio 
audinio gabalas, priekyje kūną apsupantis, o užpakalyje, 
sukeitus ant kits kito medžiagos kraštus, viršuje užkišamas 
už diržo54. XIX a. pradžioje raudonai dryžuota ar margai 
languota 420-460 cm ilgio ir apie 60-66 cm pločio permeta
ma per kairį petį, kad dešinė ranka lieka nepridengta, ir per 
klubus sujuosta. Ši marginė XIX a. viduryje jau siuvama kaip 
rauktas sijonas55. XIX a. pradžioje marginės austos taip pat iš 
juodų ir raudonų siūlų, dryžuotos ar šviesiai ir tamsiai 
raudonų plaštakos pločio ruožais, kuriuos į kvadratus dalija 
balti ir juodi ruožai56. Vydūnas užrašė dar vieną marginės 
dėvėjimo būdą, kurį jam parodžiusi Ragainės apylinkės 
senutė: vienas marginės kraštas vedamas po dešine pažasti
mi ir ant kairiojo peties kraštai susegami sege. Analogiškai 
kita marginė segama ant dešiniojo peties. XIX a. I pusėje, 
pateikėjos teigimu, dažnai buvo naudojamas tik vienas mar

11 Lepner T. Op. cit. S. 67, 68.
Praetorius M. Op. cit. S. 112.

s> Brand J. A. Op. cit. S. 96.
i4 Vyšniauskaitė A. "Jų apranga... " P. 29.
11 Glogau O. Lietuvininkų buitis... P. 234.
S6 Kuntze A. Op. cit. S. 22; Lemke E. Ein Beitrag zur Volkskunde Litauens // 
Mitteilungen der Litauischen /literarischen Gesellschaft. 1900. Heft. 30. S. 71; 
Kapeleris K. Kaip senieji... P. 346.
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ginės gabalas57 58. XVIII a. F.Bokas jau mini jsrutiškių dėvėtą 
siūtą, rauktą apatinį sijoną, o ir K.Donelaitis peikė vis daž
niau merginų segimus vokiečių mados siūtus sijonus - 
kedelaičius88. XIX a. viduryje dažniau pradėti segėti siūti 
sijonai (net keli iš karto). Naudotas tų pačių marginių 
audinys (11:1, 2, 3 pav.), о XIX a. II pusėje ir ypač XIX a. pab. 
į madą vietoje jų įėjo iš šilkvilnės siūlų vienspalviai tolygiai 
margi (11:4 pav.) ar su juose užaustų skersų dryželių grupė
mis sijonai. Pastarieji Šilutės apylinkėje buvo plisuojami 
“kaip žiglys rukšlino ar krokino (Minija) ir atrodė kaip 
dūdos” (111:2 pav.). Juos plisavo pačios moterys namie - 
“sukvolduotus dėjo ant lentų, sušlapindavo, suspausdavo ir 
pakišdavo po karštu duoniniu pečiumi, išdžiovindavo. Tokie 
sijonai išsilaikydavo iki nuplyšdavo”59. Plisuodavo ir stam
besnėmis klostėmis (111:1 pav.).

57 Vydūnas. Lietuvių apdarai // Dabartis. 1917. Nr. 33.
58 Vyšniauskaitė A. “Jų apranga... " P. 29; Donelaitis K. Raštai. V., 1970. P. 
149.
59 ES, b. 62(2).
60 Lepner T. Op. cit. S. 68; Praetorius M. Op. cit. S. 112.
61 Brand J. A. Op. cit. S. 96.
62 Vyšniauskaitė A. “Jų apranga... ” P. 29.

Prijuostės XVII a., kaip pažymėjo T.Lepneris ir M. 
Pretorijus, buvo panašios į margines: austos iš margų vilno
nių siūlų arba baltos lininės ir įvairiais būdais dailiai išsiūtos, 
megztos ar atspaustos60. Pagal J.Brando pateiktus duomenis, 
lietuvininkės dėvėjo dvi prijuostes: vieną ilgesnę baltą, kurios 
apačia buvo gražiai išmegzta, išpeltakiuota, o kitą - ant 
viršaus trumpesnę raudonos, juodos, baltos spalvų61. Pagal 
F.Boką, Ragainės ir Tilžės apylinkėse merginos išeigai prisi- 
juosdavo 3-6 lengvas vilnones prijuostes, kurių viršutinioji 
buvo pati puošniausia ir įmantriai siuvinėta62. Iškilmingos 
prijuostės buvo geltono audinio baltom gėlėm siuvinėtos ar
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Sijonai - pasiuvimas ir audinio rastų tipai XIX a.:

1) klostytas, smulkiai languotas. Šilutės raj., 
Saugų apyl. 1836 m. ŠKM GEK 181;

2) klostytas, stambiai languotas. Ragainė.
XIX a. LNMEMO 1529/2;

3) rauktas, išilgadryžis. Tilžė. XIX a. II pusė.
LNMEMO 1519;

4) kirptas kyliais, tolygiai margas. Klaipėdos raj., 
Lapių apyl. XIX a. pab. - XX a. pr. LNM EMO 5979 II PA V.

nebalintų linų, geltonu kraštu, kuris išsiūtas baltais siūlais. 
XIX a. juosėtos ir tokios prijuostės: baltame dugne raudonų, 
mėlynų (rečiau geltonų, žalių) spalvų lygūs ir rinktiniai ar 
siuvinėti ruoželiai, kurie buvo komponuojami: a) išilgai visą 
prijuostę pakaitomis lygūs ir rinktiniai ar siuvinėti (IV:2
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Sijonai - pasiuvimas ir audinio raštų tipai:

l)plisuotas, tolygiai margas. Klaipėdos raj., 
Venckų apyl. XIX a. pab.LNMEMO 2691/1;

2)plisuotas, skersadryžis. Šilutės raj., 
Stoniškių apyl. XIX a. pab. - XX a. pr. ES 107/28;

3)plisuotas, skersadryžis. Kaunas, 1935 m.
LNM EMO 6798/1;

4) plisuotas plačiomis klostėmis, skersadryžis.
Kaunas, 1935-1940 m. LNM EMO 8025/1 III PAV.

pav.); b) lygūs ruoželiai išilgai visą prijuostę ir apatinėje 
prijuostės pusėje - skersai lygūs ruoželiai (apačia languota) 
(IV: 1 pav.) arba įvairia technika užausti ar išsiūti ruoželiai. 
Pastarosios prijuostės dar buvo apsiuvamos pintais kuteliais. 
XIX a. viduryje ir II pusėje plito prijuostės, siūtos iš pirktinio
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Prijuostės - sukirpimas ir raštų komponavimas:

I) lininė, vienpalė išilgadryžė su uždustais pažemiais. 
Ragainė. XIX a. pr. LNM EMO 1794;

2) lininė, vienpalė išilgadryžė. Šilutės raj.
XIX a. vid. LNM EMO 5365;

3) šilkinė dvipalė, išilgadryžė. Klaipėdos raj., 
Venckų apyl. 1910 m. LNM EMO 2328;

4) šilkinė, vienpalė, pažemiuose durta volanas, 
tolygiai marga. Venckų Klaipėdos raj., 
Venckų apyl. XIX a. pab. LNM EMO 2691/3;

IV PAV.

išilgadryžio tamsių spalvų audinio bei tolygiai margos, viens
palvės. Jos buvo dvipalės ir ties juosmeniu rauktos (IV:3 
pav.). Lengvos šilkinės prijuostės dėvėtos ir po kelias iš karto,
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5) medvilninė, vienpalė išilgadryžė.
Prūsų Lietuva. XIX a. pab. LNM EMA 429;

6) šilkinė, tripalė tolygiai marga. Klaipėdos raj.,
Venckų apyl. 1905 m. LNM EMO 2688/3;

7) medvilninė, vienpalė, skersadryžė.
1935 m., Kaunas. LNM EMO 6798/3;

8) medvilninė, vienpalė, skersadryžė.
Kaunas, 1935-1940 m. LNM EMO 8025/4

10 O 3 O cm

jų viršutinioji buvo gausiai raštuota63. Kitos šilkinės prijuos
tės buvo siauresnės, siūtos iš 3 dalių (IV:6 pav.), apačioje 

63 Glogau O. Lietuvininkų buitis... P. 235.
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durtos (IV:4 pav.). Juosėtos ir namie austos prijuostės (IV:5 
pav.).

Liemenės (vystės) XVII a. trumpos žalios ar mėlynos, 
priekyje ir prie rankovių apmuštos geltona medžiaga arba 
siūtos iš gėlėto aksomo64. XIX a. I pusėje jos (ne kiekviena 
lietuvininkė jų turėjo) buvo raudonos, žalios arba juodos, o 
žiemai - iki kaklo užsagstomos milinės ar kailinės65. XIX a. II 
pusėje dėvėtos namų darbo vilnonės ar pusvilnonės keturny
tės žalios, rudos, juodos, mėlynos liemenės su įaustais smul
kiais ryškesnių spalvų ruoželiais. Dėvėtos ir pirktinių medžia
gų liemenės. XIX a. pabaigoje įsivyravo juodos liemenės, 
dažnai aksominės ir štampuotos violetiniais, geltonais, rau
donais raštais. Vienos jų buvo senojo sukirpimo: trumpos 
suvarstomos ar kabėm susegamos, durtos (V:2, 3 pav.) ar 
prailgintos (V:l pav.), o kitos buvo panašios j karių (ulonų) 
aprangą, t.y. su dviem eilėmis sagų66.

64 Lepner T. Op. cit. S. 67; Praetorius M. Op. cit. S. 112; Balys J. Iš 
Mažosios Lietuvos... P. 35.
6:> Glogau O. Lietuvininkų buitis... P. 235; Gizevijus E. Prūsų lietuvininkų... 
P. 116; Kapeleris K. Kaip senieji... P. 346.
66 Ambrassat A. Op. cit. S. 228.
67 Lepner T. Op. cit. S. 63.
68 Balys J. Iš Mažosios Lietuvos... P. 35; Ambrassat A. Op. cit. S. 228.

Apsiaustai. XVII a. moterys dėvėjo baltas trinytes, 
vasarą linines, o žiemą milines taip pat baltas ar pilkas, rečiau 
rudas sermėgas. Ragainės ir Tilžės apylinkėse apsiaustai siūti 
platoki ir siekė kelius, susegami didelėmis sagtimis ir kilpo
mis, o Įsrutyje - ilgesni, iki pusiau blauzdų67 68. Sermėgos siūtos 
su stačia apykakle, ties liemeniu rauktos, apačioje labai 
plačios. Rankovės statytos ir rauktos, o apačioje - siauros. 
Sermėgas puošė juodomis pynėmis išsiūdami nugaroje išilgai 
ties liemeniu dobilo lapų formos ornamentus. Be to, mergi
nos dėvėjo trumpas sermėgėles, labai gausiai klostytas, vadi
namas poveriu, poveraičiu60. DėVėtis ir sermėgėlės stiliaus 
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švarkeliai: vasarą balti lininiai trinyčiai, vadinami jope, o 
rudenį dengiantys šlaunis, vadinami katenka, siūti iš melsvos 
spalvos vilnonio audinio, o kraštai apsiūti gelsvu ar žalsvu 
audiniu69.

69 Über littaisches Volksthum... S. 43; Kuntze A. Op. cit. S. 22.
7(> Lepner T. Op. cit. S. 67; Kuntze A. Op. cit. S. 22; Brand J. A. Op. cit. S. 
113; Gizevijus E. Prūsų lietuvininkų... P. 114; Glogau O. Lietuvininkų 
buitis... P. 235; Kapeleris K. Kaip senieji... P. 346.
71 Gizevijus E. Prūsų lietuvininkų... P. 114.
72 Ciceronas. Būvis lietuvnikų Klaipėdos paviete // Vienybė lietuwninku. 1894. 
Nr. 30. P. 357.

Žiemą moterys rengėsi puikiais avių ir triušių kaili

niais, aptrauktais milu ar mėlyna gelumbe, vadinamomis 
pamuštinėmis. Jie buvo ilgi, ties liemeniu gausiai raukti, 
sujuosiami plačia marga juosta. Apykaklė stati (siekė ausis); 
iš vidinės pusės apykaklė ir krūtinė pamušta kiaunių, ūdros, 
lapės kailiu. Apykaklės išorinė pusė bei nugara ties pečiais ir 
ties rankovėmis gausiai puošta įvairių spalvų kriputėmis, 
kaspinėliais, žalių, geltonų, raudonų spalvų, auksiniais galio- 
nėliais70.

Eidamos iš namų moterys visuomet apsisiausdavo balta 
linine drobule (skoterte, plošte). Jos kampai arba 
pakraščiai buvo išsiuvinėjami ar užaudžiami spalvotais siū
lais (raudonais, mėlynais) ir puošiami pinikais, o kraštai 
apsiuvami pintais kuteliais. Per vidurį drobulės abi palos 
jungiamos apie 10-15 cm pločio audiniu, vadinamu perdro- 
buliu, kuris buvo (kartais gelsvo atspalvio ar nebalintų linų) 
raštuotas, užaustas ar “mąsliu išradingumu siuvinėtas ažūri
niais raštais”71. Darganos metu kelionėje suposi pilko milo 
vilnone skara (žZegčiu), kuria lyjant ant galvos užsidengiama, 
po smakru sukabinama sage ar smeigtuku. Skara dengia visą 
liemenį72.

Juosmenį, kaip minėta anksčiau, puošė plačiomis juos
tomis (marginių juostomis), kurios XIX a. viduryje vis rečiau
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Liemenės: V PA V.

1) Klaipėdos raj., Venckų apyl. 1900 m. LNM EMO 2687;
2) Klaipėdos raj., Venckų apyl. 1905 m. ES 100/8;
3) Kaunas. 1935 m. LNM EMO 6798/2;

568



4) Šilutės raj., Kintų apyl. XIXa. pab. ES 107/54
5) Ragainė. 1900 m. LNM EMO 1521/1;
6) Kaunas. 1935-1940 m. LNM EMO 8025/2 
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juosėtos. Ilgiau išliko siauros juostelės, skirtos prijuostėms, 
kišenėms, kojinėms parišti, vadinamos pakelaitės, pakeliukės, 
rištuvai. Jos buvo audžiamos labai ilgos (po to karpomos 
reikiamo ilgio) rinktine technika, dažniausiai daugiaraštės, 
vadinamos šimtaraštėmis (jų ornamentas sudarytas iš dau
giau negu trijų motyvų), spalvingos, “skoningos, žibančios 
auksu ir sidabru”. Šias juosteles lietuvininkės dovanodavo 
garbingiems svečiams, mylimiems berneliams ir kt. Daugelis 
keliautojų žavėjosi šių juostų raštais ir matydavo jose įaustus 
kas prancūziškus žodžius, kas Biblijos posmus, kas įskaitė 
tiesiog palinkėjimus, dainų posmus73. T.Lepneris mini, kad 
kai kuriose Rytprūsių vietose lietuvės merginos juosėjo d i r- 
ž u s iš žalvario ar švino: o prie jų ilgus odinius krepšelius ir 
peilį makštyje74. Brandas pažymi prie juostos kabantį didelį 
margą maišelį, vadinamą kolyta75. XVIII-XIX a. nešioti maiše- 
liai-kišenės (krapštės, delmonai). Jos siūtos iš gelumbės, 
satino, aksomo ir siuvinėtos įvairių spalvų skaistgijomis, 
karoliukais, puoštos kaspinėliais, galionėliais. Dažniausiai 
puošta augaliniais ornamentais ar paukščiukais, inicialais, 
datomis. J.Brandas, O.Glogau pažymi, kad lietuvininkės ant 
pirštų mėgo gausiai mūvėti sidabrinius, metalinius, misingi
nius žiedus76.

73 Brand J. A. Op. cit. S. 94, 96, 113; Rosenwall P. Op. cit. S. 30; Kurschat 
A. Über litausche Hausweberei und Verwandtes // Mitteilungen der Litauis
chen Utterarischen Gesellschaft. 1911. Heft. 30. s. 630.
74 Lepner T. Op. cit. s. 69.
75 Brand J. A. Op. cit. S. 113.
76 Brand J. A. Op. cit. S. 113; Glogau O. Lietuvininkų buitis... P. 235; 
Vyšniauskaitė A. “Jų apranga... ” P. 29.
77 Lasickis J. Apie žemaičių dievus. P. 23; Brand J. A. Op. cit. S. 97, 113.

Apavas. XVII a. pab. - XIX a. I pusėje merginos ir moterys 
kojų blauzdas vyniojo mėlynais autais arba avėsi vilnonėmis 
blauzdinėmis. A.Kuncė teigė, kad netekėjusios merginos 
dėvėjo melsvo vilnonio audinio blauzdines (aukles)77. T.Lepne- 
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ris rašė, jog moterys ir merginos mūvėjo kojines, siūtas iš 
audinio: baltas linines ar mėlynas gelumbines, vilnones. 
Išeigai puošėsi megztomis vilnonėmis baltos, geltonos ar 
žalios spalvos kojinėmis. Įsruties apylinkėse mūvėtos raudo
nos spalvos kojinės78. XVIII a. mūvėtos ugnies ar kraujo 
spalvos puskojinės, kurių įsiuvai pleištu (t.y. trikampio for
mos) buvo žalios žolės spalvos, ir melsvos kojinės, išsiuvinė
tos didelėmis gėlėmis79. Dar XIX a. pab. klaipėdietės į bažny
čią ar miestą ėjo kojų blauzdas apsirišusios žekstaibiais 
(siūtomis blauzdinėmis - LS.) žiemą ir vasarą, arba juodomis 
kojinaitėmis80.

78 Lepner T. Op. cit. S. 68; Vyšniauskaitė A. “Jų apranga... ” P. 29.
79 Nankes Wanderungen... S. 161; Rosenwall A. Op. cit. S. 24.
80 Paulius [Matulaitis P.] Iš Prūsų Lietuvos // Varpas. 1895. Nr. 1. P. 21; ES, 
b. 621 (2).
81 Lepner T. Op. cit. S. 68; Rosenwall P. Op. cit. S. 24.
82 Lepner T. Op. cit. S. 62; Glogau O. Lietuvininkų buitis... P. 241; Kapele- 
ris K. Kaip senieji... P. 346.

Avalynė - medinės klumpės bei odiniai bateliai. XVII ir 
XVIII a. Rytprūsių pasiturinčios lietuvininkės avėjo raudonus 
batelius su pakulnėmis iki 7 cm aukščio81.

Pirštinės buvo kumštinės ir pirštuotos. Ypač dailiai 
pastarosios megztos įvairiaspalviais dailiais raštais. Prie pirš
tinių mūvėtos nešinės (rankelkos) - margos, įvairiaspalvės 
bei puoštos karoliukais. XIX a. nešinės mažiau mūvėtos, jas 
pakeitė megztos pirštinės su pailgintais riešais.

Vyrų apranga. Vyrai nešiojo kepures: vasarą veltas 
(fetrines) siaurų brylių, žemas, o Įsruties apylinkėse - su 
platesniais bryliais. Žiemą dėvėjo juodas ar pilkas avies kailio 

(barinę), kiškio ar baublio (turtingesniųjų dar lapės) kailiu 
pamuštas82. Žiemą pajūrio gyventojai nešiojo mėlynas mili

nes, viduje pamuštas vata ir flaneliniu ar medvilniniu raudo
nu ar žaliu audiniu šalmo pavidalo kepures, kurios dengė 
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kaklą. Su tokiomis kepurėmis (kepužėmis) vyrai suėję į pulką 
atrodė kaip kareivių būrys83. Marškinius XVII a. vilkėjo baltus 
lininius, trumpus ir siaurus, siaura apykakle. Ant kaklo kai 
kas ryšėjo trumpus kaklaraiščius84. Dėvėti tunikinio sukirpi
mo marškiniai, o nuo XIX a. dažnai siūti marškiniai su 
stoneliu ir iš medvilninio audinio. Ryšėtos kaklo skarelės, 
kurios dengė marškinius, todėl anot V.Kulikauskienės, marš
kiniai nebuvo puošti85 ir mažai apie juos yra duomenų, o 
muziejinė medžiaga rodo, kad vilkėti nepuošti balti marški
niai.

83 Kintiškių Vyžeikis. Maža rinkliawa lietuviškų žodžių, kurie prof. Kuršaic- 
zio žodyne nerandami // Kaimynas. 1910. Nr. 3. P. 20; Glogau O. Lietuvinin
kų buitis... P. 242.
84 Lepner T. Op. cit. S. 62.
85 Kulikauskienė И XIX-XX a. Lietuvos valstiečių vyrų drabužiai (2. Marški
nių puošyba ir vilkėj imas) //LTSR MA darbai. Serija A. 1975. T. 4. P. 141.
86 Lepner T. Op. cit. S. 63.
87 Rosenwall P. Op. cit. S. 24.
88 Kuntze A. Op. cit. S. 21.
89 Glogau O. Lietuvininkų buitis... P. 241.

XVII a. vyrai dėvėjo vilnonius baltus drabužius, o kai kurie 
rudai dažytus švarkus, vasarą - lininius baltus ar margus 
baltos ir mėlynos spalvos86. XVIII a. P.Rozenvalis taip aprašo 
vyrų drabužius: “Ant paprasto stiliaus švarko, kurį apsišvietę 
vyrai vadina “litevka”, rišo juostą ar odinį diržą”87. XIX a. 
pradžioje dėvėjo baltus lininius trinyčius ir balto milo švarkus 
su žalios spalvos apykakle ir atvartais bei kišenių atlapais88. 
Vilkėjo ir ilgus lininius pilkus ar tamsiai mėlynus trinyčius su 
trumpais rankovių atvartais, užsegamus kabėmis ar kilpelė
mis. Žiemą dėvėjo tokių pat spalvų milo sermėgas su kitos 

spalvos apykakle ir rankovių atvartais89. Įsruties apylinkėse 
vyrai dėvėjo mėlyną švarką (jakę), o ant jo kelionei rengėsi 
balto milo sermėgą be apykaklės, susegamą kabėmis. Į viršų 
ištraukdavo mėlyno švarkelio apykaklę. Šių sermėgų krūtinė 
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ir kišenės buvo apsiūtos mėlynu kaspinu, liemenį ir kišenes 
puošė iš raudonų, geltonų ir juodų vilnonių siūlų padarytais 
danteliais - kriputėmis. Dėvėjo ir pilkas milines ar mėlynas 
gelumbines trumpas sermėgėles90. XIX a. - XX a. pradžioje 
klaipėdiškiai, tiek jauni, tiek seni vyrai, dažniausiai rengėsi 
šviesiai pilkos ar rudos spalvos drabužiais91.

90 Kapeleris K. Kaip senieji... P. 346; Gizevijus E. Prūsų lietuvininkų... P. 
114.

91 ES, b. 621(2).
92 Lepner T. Op. cit. S. 63.
93 Ten pat.
94 Glogau O. Lietuvininkų buitis... P. 242.

Kelnės vasarą mūvėtos lininės baltos bei margintos mėly
nais siūlais ar geltonos, o žiemą tų pačių spalvų vilnonės 
(milinės). T.Lepneris mini Ragainės ir Tilžės apylinkėse 
mūvėtas “trumpas tuoj po keliais parištas kaip vokiečių 
kelnes, o Įsruties apylinkėse ir pasienyje su lenkais - ilgas ir 
siauras kelnes iki kulnų92. XIX a. mūvėtos spalvotos išilgad- 
ryžės kelnės, kuriose vyravo raudona, geltona, plytinė, juoda 
spalva, arba vienspalvės - baltos, mėlynos.

Liemenės pradėtos dėvėti XIX a. II pusėje kartu su miesto 
mados švarkais, surdotais. Jos buvo tokių pat spalvų kaip ir 
viršutiniai vyrų drabužiai, tamsios ar margos.

Kojų pėdas ir blauzdas vyrai vyniojo autais arba movėsi 
linines baltas ar vilnones mėlynas kojines. XIX a. dažniausiai 
mūvėjo megztomis margaspalvėmis kojinėmis. Išeigai avėsi 
klumpes ar aulinius batus. Apsiaustus iki XIX a. vidurio vyrai 
sujuosdavo geltonos odos diržais arba šviesiai mėlyna, žalia 
juosta. T.Lepneris pažymėjo, kad pasiturintieji  juosėsi stumbro 
odos siauresnius (apie 6 cm pločio - I.Š.) diržus, apkaltus 
žalvariu93. Pirštines mūvėjo kumštines, siūtas iš medžiagos 
ar zomšines, pamuštas avies kailiu; XIX a. paplito megztos 
vilnonės pirštinės. Kaip nurodė O.Glogau, “glotni ir vienoda 
vyrų aparnga suteikė jiems karišką išvaizdą”94.
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Dar XIX a. viduryje lietuvininkės didžiavosi savo darbo 
drabužiais, nes jie buvo ne tik dailūs ir spalvingi, bet ir 
patvaresni negu pirktiniai95.

95 Gizevijus E. Prūsų lietuvininkų... P. 128.
96 Visokios žinios: Tilžė // Pagalba. 1905. Nr. 29. P. 53.

Lengvai prieinama plintanti pramonės produkcija, lietu
vių emigracija iš gimtųjų vietų, visapusiškai silpninusi bend
ruomenę, bei stiprėjanti germanizacija, niveliavusi etninių 
mažumų savitumus, sudarė nepalankias sąlygas individua
liam gamybos būdui peraugti į pramoninį. Germanizacijos 
šalininkus šokiravo saviti, spalvingi lietuvininkų drabužiai. 
Prie drabužių suvienodinimo nemažai prisidėjo surinkimi- 
ninkai, kurie aktyviai agitavo rengtis tik juodai ir baltai, 
griežtai smerkė margus drabužius. XIX a. II pusėje lietuvinin
kės vis dažniau segėjo tamsių spalvų sijonus, dėvėjo liemenes 
iš tolygiai margų ar lygių audinių. Vyrai tuo tarpu išeigai 
dažniausiai dėvėjo kostiumus kaip ir vokiečiai.

Toks išorinis spaudimas bei nuolatinis žeminimas prieš 
vokiečius, peršokimas prie miestietiškos mados sukėlė keistų 
aprangos pokyčių. Kaip buvo pastebėta, “Tūluose kraštuose 
lietuvininkės dabar visai nepritinkančiai rėdos, mat lietuviš
kus rūbus prastojo, o moderiškuosius dar neatsieko”96. XIX a. 
paskutiniais trim dešimtmečiais Klaipėdos, Priekulės, Rus
nės, Juodkrantės ir kai kuriose kitose apylinkėse buvo dėvimi 
seno stiliaus, bet paprastesni ir spalviniu atžvilgiu monoto- 
niškesni drabužiai. Išeigai apsirengę savo įprastine apranga 
lietuvininkai skirdavosi nuo dėvinčiųjų europinės mados 
drabužius. Tai atsispindėjo tuometinėje ikonografijoje ir 
spaudoje. Fotografijose lietuvės aiškiai išsiskiria savo baltais 
marškiniais ir liemenėmis. 1874 m. Priekulėje tarp pasitin
kančiųjų vokiečių valdžios atstovus atidarant naują geležin
kelio ruožą buvo ir šešios klaipėdietės merginos “lietuviškuo
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se rūbuose”97. P. Matulaitis kelionės po Klaipėdos apylinkes 
įspūdžiuose stebėjosi merginų ir moterų aprangos ypatingu
mu: “skarelė ant galvos, juoda liemenė, trumpas sijonas, 
juodos kojinės ir kurpės. Taip apsirengę jos vaikščiojo ir 
kasdien, ir per šventes”98. 1897 m. Klaipėdoje vyko lietuvių 
šventė, kurioje “vyriausią vietą užėmė lietuvininkai, nes juos 
šiandien dar visais dėvimais parėdais matyti galėjai”99.

97 Iš Lietuwos: Kupczystės ministerio kelionė //Lietuwospaslas. 1898. Nr. 86.
98 Paulius [Matulaitis P.] Iš Prūsų Lietuvos // Varpas. 1895. Nr. 1. P. 21.
99 Iš Lietuwos ir abiejų Prūsųprowincu: Tilžėje //Nauja lietuviszka ceitunga. 
1897. Nr. 59.
100 W.Gw. Kaip pasweikino lietuwiu delegacija karaliūnų ^Vilhelmą 1856 mt. // 
Lietuwos kelciwio priedas. 1931. Nr. 20; O. Wm. [Vilmantienė O.] Kaip 
Rusnės krašto lietuwininkai lankėsi pas Prūsų karalių //Lietuwos keleiwis. 
1938. Nr. 228.
101 Krapaitis. Apie mūsų mylimą Lietuwq bei senowes lietuwininkus //Nauja 
lietuwiszka ceitunga. 1896. Nr. 40.

LIETUVININKAI SUSITIKIMUOSE
SU VOKIEČIŲ VALDOVAIS

Periodinėje spaudoje kartkartėmis pasirodydavo straips
nių, kaip lietuvininkai pagal savo įprotį priimdavo vokiečių 
valdovus savo krašte ar nuvykdavo pas juos. 1875 m. Šilutės 
apskrities viršininkas Degenas sumanė nudžiuginti karalių ir 
jo žmoną jubiliejaus proga ir sudarė delegaciją iš vietinių 
gyventojų. Jis parinko tris garbingiausius Rusnės krašto 
žvejus, kurie turėjo pasisiūti naujus lietuviškus drabužius. 
Žvejai vilkėjo “šviesiai mėlyno milo drabužius, užsimovė 
milines kepures raudonais kraštais, apsiavė naujais blizgan
čiais ilgais batais “pušnimis”. Dovanų pasiėmė nepaprastai 
gražias pirštines, į kurias buvo įmegztas “velijimas: Imkit ir 
mūsų atminkit”. Berlyno gyventojai negalėjo atsigėrėti au
luotais gražiais vyrais100. Kiek vėliau karaliūnas buvo sutikęs 
tuos pačius žvejus medžioklėje ir pažinęs klausė, kodėl jie 
dabar jį pasitiko ne tais pačiais drabužiais pasipuošę101. Vieną
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sutikimą aprašė ir O.Glogau: “pulkelis jaunų gražių tlžiškių 
su tokiais nacionaliniais drabužiais pasveikino Frydrichą 
Vilhelmą IV, tada dar kronprincą, kai jis buvo atvykęs į 
Lietuvą (Mažają Lietuvą 8-me dešimtmetyje -I. S.). Pirmajam 
buvo prisistačiusios Tilžės miesto damos, apsivilkusios kaip 
lietuvininkės, bet jis pageidavo matyti tikrų lietuvininkių, ir 
tai dėl ko pasirodė prieš jį papuoštos ragainiškės, labai jam 
patikusios”102.

102 Glogau O. Lietuvininkų buitis... P. 236.
,Oi Marė Szepaitikė, arba Bezzenbergerio gyvasis žodynas //Kaimynas. 1933. 
Nr. 13. P. 50.
104 К-kis J. Kaip lietuvininkai seniau dėl savo kalbos ir lietuvybės kovojo // 
Lietuvos keleivis. 1936. Nr. 64; В-tas K. Kai lietuvininkai su karaliais 
kalbėjos//Lietuvos keleivis. 1936. Nr. 199.
Hh Lietuvos keleivis. 1936. Nr. 208.

Karaliaučiuje viešintį valdovą aplankęs buvo ir A. Becen- 
bergeris (9-me dešimtmetyje), jis pristatė tris lietuvininkes. 
Kaip vėliau prisiminė viena iš dalyvavusiųjų, jos visos buvo 
“lietuviškai išrėdytos, viena net su mirtų ir rūtų vainikėliu”. 
Lietuvinininkės įteikusios valdovui dovanų lietuviškas mar
gas pirštines. Valdovo žmona pasigėrėjo lietuvininkių drabu
žiais ir padovanojo po auksinę segę su valdovo atvaizdu103.

Pirmoji lietuvių delegacija, vykusi pas karalių dėl savo 
teisių užtarimo 1878 m. gruodžio 22 d., paliko nemažą įspūdį 
ne tik karaliaus rūmuose, bet ir berlyniškiams. Delegacijoje 
dalyvavo trylika merginų, kurių kiekviena karaliui ir jo 
žmonai dovanojo po juostą ir pirštines. Dar prieš atvykstant 
į Berlyną delegacija buvo apsistojusi Žibuose pas vyskupą 
Olofą, kuris, apžiūrėjęs lietuvininkių aprangą, patarė prisis
tatyti karaliaus rūmuose vienplaukėms. Tokią merginų gru
pę, apsirengusią baltais marškiniais, liemenėmis, plačiais 
sijonais ir tamsiomis prijuostėmis, berlyniškiai lydėjo su 
nuostaba, spėliodami, iš kur jos galinčios būti104. Nuotrauko
je, kuri yra paskelbta “Lietuvos keleivyje”105, matyti merginų 
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iš atskirų apylinkių aprangos skirtumai. Klaipėdos apylinkių 
merginų liemenės susegtos aukštai, t.y. nesimato kaklo iš- 
kirpties, o kaklo skarelės surištos nugaroje taip, kad matosi 
jų galai. Rusnės apylinkių merginų liemenių iškirptė mato
ma, o kaklo skarelės su kutais ir apsuktos aplinkui. Merginų 
iš Vyžio apskrities liemenės su didelėmis iškirptėmis, o ska
relės surištos taip, kad jų galų nesimatė. Panašiai apsirengu
sios vyko ir vėlesnių delegacijų merginos.

Etninio identiteto požymis, be aprangos, dar buvo lietuvi
ninkių gebėjimas joti. Jau minėtas P.Rozenvalis stebėjosi 
tokiomis lietuvininkėmis. “Prūsų provincijos laikraščio” 
(“Preussische Provinzal-Blatter”) duomenimis, 1834 m. ka- 
raliūnas su žmona lankėsi Mažojoje Lietuvoje, kur juos ties 
“Čiuteliais pasitiko 60 lietuvaičių, o ties Sendvariu pasitiko 
84 raitos jaunos lietuvaitės”, kurios pagiedojo giesmių, įteikė 
gėlių vainiką ir savo megztas pirštines bei juostas106.1890 m. 
Klaipėdoje vokiečių karalių pasitiko 12 raitų lietuvaičių dele
gacija107. XIX a. pabaigoje į panašius lietuvininkių pasirody
mus visuomenė reagavo įvairiai. 1893 m. J.Zauerveino su
manymu, R.Minzloffas fotografavo lietuvininkes raitas, 1900 
m. 12 raitų merginų, apsirengusių lietuviškais rūbais, kun. 
Jurkšaičio iniciatyva dalyvavo vokiečių šventės eisenoje Til
žėje108 *. Šių merginų “spalvota fotografija gražiuose rėmuose 
su užrašu: “Gruppe der Littauerinnen aus dem historischen 
Fostzug 22. September 1900 in Tilsit Einweihung des Lius- 
denkmals”. Joje po visų asmenų įrašytos pavardės, vardai, 
gimimo dienos ir gyvenamoji vieta. “Tokio vaizdo dar niekur 

106 Feliksas Arwydas. Lietuvių teisės Klaipėdos krašte istorijos faktų szwieso- 
je // Lietuwos keleiwis. 1934. Nr. 135; Sembrzicki J. Geschichte des Kreises 
Memel. Memel, 1918. S. 230, 231.
107 Ciceronas. Lietuvių būvis Klaipėdos pav. // Vienybė lietuvininkų. 1894. Nr.
26. P. 308.
I(,s Iš lietuvininkų krutėjimo Prūsų Lietuvoje // Saulėteka. 1900. Nr. 10-11. P. 
252.
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nebuvau matęs, nors lankiau ne vieną muziejų”, - rašė 1929 
m. keliautojas, aplankęs Romintuose buvusį karaliaus namą- 
muziejų109.

709 GI. Po Prūsų Lietimą, Mozūriją ir Suwalkiją // Lietuwos keleiwis. 1929. Nr. 
195.
,,u Korespondencijos: Vysbarynai // Tetutė. 1893. Nr. 11-12. P. 6.
111 Iš Lietuwos ir abiejų Prūsų prowincu //Nauja lietuwiška ceitunga. 1900. 
Nr. 73.
112 Iš Lietuvos ir abiejų Prūsų prowincu: Šilėnuose //Nauja lietimiška 
ceitunga. 1896. Nr. 76.
1,3 Braks A. Didžiosios szwentes reikale //Lietuwos keleiwis. 1927. Nr. 117; 
Lietuwiu szwente Klaipėdoje //Lietuwos keleiwis. 1927. Nr. 131; Swirplys. 
Lietuwiu szwentes aidas//Lietuwos keleiwis. 1927. Nr. 135.
114 Dwiratininku organizuotojai Kėgstas, Brozaitis. Dwiratininkams dėl žinios / 
/ Lietuwos keleiwis. 1927. Nr. 126.

Toks istorinių faktų rekonstravimas, retrospekcija buvo 
netoleruojamas kai kurių lietuvių - jie piktinosi merginų 
elgesiu: atseit merginoms nepadoru arklį apžergti, o pastaro
sios “neabejoja, bele tiktai išrodo lietuviškai”110. Kitos mergi
nos taip pat laikė šį poelgį ne tik nepadoriu, bet ir žeminančiu 
jų orumą, kadangi pagonybės laikais merginos raitos jodinė
jo, o jos norinčios “savo ciesoriui savo padorumą ir apšvieti
mą išreikšti”111. Dėl vyrų, žinoma, tokia problema ne iškilda
vo. Pavyzdžiui, spaudoje buvo aprašytas įdomus įvykis vokie
čių kariuomenėje, kur per apžiūrą netikėtai “atūžė puiks 
girinių raitelių lietuviškame aprėdė”, pademonstravo meist
rišką jojimą, nušoko nuo arklių, sudainavo lietuvišką karo 
dainą ir nujojo. Tokiu lietuvaičių poelgiu vokiečių kariuome
nės vadovybė pasidžiaugė112.

Šis faktas (merginų gebėjimas joti) buvo panaudotas ir 
žymiai vėliau kaip etninė lietuvininkių savitumo išraiška. 
A.Brako iniciatyva 1927 m. birželio 6 d. Mažosios Lietuvos 
lietuvių šventėje Klaipėdoje dalyvavo raitos113 ir ant dviračių 
merginos114, pasipuošusios tautiniais drabužiais. Štai kaip 
raitos merginos turėjo atrodyti: “laike šventės ilgais lietuviš
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kais kedeliais apsirėdžiusios. Ant kojų baltos kaip sniegas 
kojinės, kurpės juodos, žemomis kulnimis, dailūs dirželiai 
per kojos viršų. Balti marškiniai su plačiomis rankovėmis 
švitės iš tolo, o tamsioji vysta [liemenė - L S.] priduos mergai
tės stovylai atitinkamą rimtumą. Galvą dabina didelės kasos, 
į kurias sulig senovės lietuvių papročiu įpintas žaliai baltai 
raudonas kaspinas. Auksiniai-žalsvai-raudonai blizgės lin- 
tos, kurios iš kasų nusileis ant nugaros link”115. Po to raitos 
merginos dalyvavo įvairiose šventėse, vykusiose Priekulėje 
1931, 1932, 1936-1938 m.116

115 Braks A. Didžiosios szwentes reikale //Lietuwos keleiwis. 1927. Nr. 117.
116 Visokios žinios // Pagalba. 1910. Nr. 9 P. 120; Mūsų karaliūnas bei 
lietuvininkai // Žiūronas. 1896. Nr. 12. P. 47; Gerai pasisekusi surengta nuo 
Iwano nukentėjusių naudai szwente Rusnėje //Lietuwos keleiwis. 1931. Nr. 
129; Jaunųjų diena Priekulėje // Gaspadoriszkas skyrius. 1931. Rugp. 18. 
(Lietuwos keleiwio Nr. 189 priedas); V. D. Iš praėjusio meto veikimo // 
Mažosios Lietuvos jaunimas. 1932. Nr. 7; Szwentes rengimo komitetas. 
Lietuwiu jaunimo szwente Priekulėje // Lietuwos keleiwio priedas. 1932. Nr. 
187; F.S. Jaunimo szventė Priekulėj // Mažosios Lietuwos jaunimas. 1932. Nr. 
29; Gražus Priekuliszkių tautos szwentes minėjimas //Lietuwos keleiwis. 1936. 
Nr. 209; Tautos szwentes minėjimas Priekulėj // Lietuwos keleiwis. 1937. Nr. 
208; Tradicinę liaudies ir tautos szwentę gražiai atszventė Priekuliszkiai // 
Lietuwos keleiwis. 1938. Nr. 217.

MAŽOSIOS LIETUVOS VISUOMENĖ 
IR LIETUVININKŲ TAUTINIAI DRABUŽIAI

Vyravęs požiūris į lietuvininkus kaip į nykstantį senosios 
kultūros etnosą lėmė ir vokiečių elgseną: vieni stengėsi kuo 
greičiau užfiksuoti, aprašyti lietuvininkų būdą ir papročius, 
kiti - perimti ir integruoti į savo terpę tai, kas jiems buvo 
gražu, įdomu, o treti šį palikimą niekino ir žemino. Analogiš
ka buvo ir lietuvininkų reakcija į savo būklę: vieni stengėsi 
išlaikyti etnoso savitumus, kiti - gėdijosi prisipažinti lietuviais 
ir, kaip rašė spaudoje, “mokyti stengėsi lietuvininkų senovės 
budavojimo būdą ateitinei išlaikyti, o lietuvininkai vėl proce- 
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voja savo būdus, aprėdus ir kas tam lygu kiek galint greitai 
atmesti”117. Treti siekė integruoji savo palikimą į nūdienos 
gyvenimą, išlaikant lietuviškumą.

“7 Storasta J. Vydūnas ketvirtojo dešimtmečio vokiečių valdžios įstaigose ir 
spaudos organuose: Dokumentacija // Lituanistica. 1992. Nr.l. P. 129.
118 Sauerwein G. Ein litauisches Volksfest... Vietovės patikslinamos remiantis: 
Kalwaitis W. Lietuwiszku wardu klėtelė. Tilžė, 1910.
119 D-ras G.J.J.S. isz/Gr. Lietuwiszki drobužei //Niamuno sargo lietuwiszkos 
kalendros ant metų 1885 (Ragainė). P. 43.

Vokiečių šviesuomenės atstovai siekė pasinaudoti ir nedi
deliu valdžios palankumu lietuvininkų palikimui. E.Gizevijus 
stengėsi užfiksuoti lietuvininkų našystą susibūrimuose, kur 
atsiskleidžia pilnesnis jos vaizdas. Vydūno teigimu (iš jo 
paskaitos “Prūsų lietuviai ir vokietis E.Gizevijus”), “dar anais 
laikais (E.Gizevijus - f.Š.) bandė Jokūbinės parke rengti 
lietuviškus koncertus”118. Bet jau XIX a. 9 dešimtmetyje 
reikėjo prisiminti, atkurti senuosius (nebemadingus) drabu
žius. J.Zauerveinas norėjo, kad lietuvininkės prisimintų ir vėl 
dėvėtų senuosius rūbus bei siekė užfiksuoti brangų palikimą. 
Jo iniciatyva 1881 m pavasarį lietuvininkės buvo sukviestos 
atvykti į Šilininkus (Lazdynų par., Pilkalnio aps.) pasipuošu

sios senovės drabužiais119. Į šventę susirinko daug dalyvių ir 
nemažai žiūrovų, tarp jų buvo ir Lazdynų valdybos ponai bei 
J.Zauerveino pakviestas fotografas A.Svietkovskis iš Tilžės, 
kuriam pavyko nufotografuoti nemažai lietuvininkių tipų. 
Lietuvininkių “išilgadryžės marginės ir plačios išilgadryžės ar 
gėlėtos margos prijuostės, taip pat marškiniai su plačiomis 
rankovėmis ir prie pečių bei rankogaliuose raudonai išsiuvi
nėtos ir taip pat įvairiomis spalvomis blizgančios liemenės ir 
skarelės, kepurėlės ir daugybė šviesių kaspinų su žaliais 
vainikais ir plazdančiomis juostelėmis - visa tai sudarė labai 
spalvingą paveikslą. Lietuvaitės atrodė kaip vaikščiojančios 
pavasario gėlės”, - žavėjosi J.Zauerveinas. Į šventę buvo atėję 
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keletas senesnių moterėlių; viena net 84 m. Ji ėjusi į šventę 
su savo margine visą valandą pėsčia. Senesnės moterėlės iš 
džiaugsmo vos nepravirkusios, matydamos jaunystės drabu
žius, atgaivintus nors vienai dienai. Savo lietuviškų rūbų 
neužmiršti J.Zauerveinas agitavo ir eilėraščio posmuose: 
“Kodėl lietuviškos staklužės/ Paniekinamos yr visai?/ Kam 
jūs, lietuviškos mergužėlės,/ Kam pasirėdėt vokiškai/ [...] 
Gražus yra kožnas paukštelytėlis/ Pagrožjts būdais prigim
tais,/ Išjuoktas buvo toks varnelis,/ Kurs apsirėdė sveti
mais”120.

120 Iš Lietuwos ir abiejų Prūsų prowincu: Lietuwiszkas balius //Nauja 
lietuwiszka ceitunga. 1893. Nr. 40.
121 Iš Lietuwos ir abiejų Prūsųprowincu: Lietuwiszkas balius //Nauja 
lietuwiszka ceitunga. 1893. Nr. 43.
122 А-as. Lietuwininkiu susirinkimas 9 juliji Wizbarynuose senowiszkuose 
rūbuose // Nauja lietuwiszka ceitunga. 1893. Nr. 57.

Po kiek laiko, 1893 m. J.Zauerveinui apsilankius Mažojoje 
Lietuvoje, lietuvininkai vėl buvo pakviesti dalyvauti lietuviš
kame pokylyje, kuris - kaip buvo rašoma kvietime - “bus pagal 
būdą senovės lietuvių keliamas, taigi ir senoviški rūbai varto
jami”. Toliau detalizuota: “mergaitės dėvės senovės marginę, 
t.y. žaliai, raudonai bei baltai strypuoti kedeliai [sijonai - 
LŠ.], kaip ir muturų bei kasų kaspinus kaip iš savęs išsima
no”121. “Lietuviškas balius įvyko Visbarynuose pavasarį: apie 
19 jaunų mergaičių žibėjo kaip kvietkos pavasario savo 
senoviškųjų rūbų gražume. Daugel merginų buvo pagal 
gražiausią būdą senovės kunstiškiausiu [meniškiausiu - J.Š.] 
būdu dirbta, ypačei kelių lietuvininkių iš Šilėnų”122. Drauge 

J.Zauerveinas siekė kuo plačiau išgarsinti lietuvininkių dai
liuosius drabužius. Tam jis 1893 m. vasarą vėl sukvietė į 
Visbarynus (Šilėnų par., Pilkalnio aps.) atvykti senoviškais 
rūbais apsirengus. Zauerveinas siekė užfiksuoti aprangą, 
kuri, kaip manė, galėjo būti dėvėta ir prieš 300 metų, nes 
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lietuvininkės ne tik nagingos, bet ir moka branginti karta iš 
kartos saugomus dirbinius. Jis pasikvietė fotografą R.Minz- 
loffą padaryti nuotraukų, kurias panaudojo, skaitydamas 
paskaitas kitataučiams apie lietuvininkų būdą ir papročius. 
J.Zauerveino dėka, - pažymėjo “Nauja lietuviška ceitunga”, - 
“šiandien svietas gali pamatyti, kad ir lietuvininkai dar 
gyvuoja ir kad jų vardas yra garbės vertas”. Toliau straipsnio 
autorius kvietė pačius lietuvininkus susiimti: “Mylėkim, kas 
yra mūsų ir kas šventa”121 * 123.

121 Gaigalaitis. Dėl lietinviškos parodos Berlyne // Nauja lietuwiszka ceitun-
ga. 1908. Nr. 38; Iš Lictuwos ir Prūsų prowincu: Lietuwiszka paroda Berlyne
/ Nauja lietuwiszka ceitunga. 1908. Nr. 75.
124 Lietuwiszka paroda Berlyne // Nauja lietuwiszka ceitunga. 1908. Nr. 95.
125 Br. Lietuwiu szwente Tilžėje // Apzwalga. 1912. Nr. 60.
126 Lietuwiszka paroda Berlyne /7 Nauja lietuwiszka ceitunga. 1908. Nr. 96; 
Gaigalaitis. Atzwilgis ant lietuwiszkos parodos /7 Ten pat. Nr. 99; St. Paroda 
lietuw. naminių išdirbių (Gumbinėj) // Ten pat. 1909. Nr. 19.

Idėjai palaikyti etninės aprangos tęstinumą įtakos turėjo 
ir lietuvininkų dirbinių parodos. Kaip žinia, vokiečių moksli
ninkų iniciatyva buvo įkurta Lietuvių literatūros draugija, 
kuri norėjo sukaupti lietuvių palikimą, tam, be kita ko, rinko 
įvairius lietuvininkų dirbinius, rengė parodas. Dažnai parodų 
iniciatoriai buvo ir lietuviai inteligentai, tačiau jas organizuo
ti buvo paprasčiau ir lengviau per minėtą Lietuvių literatūros 
draugiją, o ir vokiečių parama įtakojo parodos pasisekimą. 
Prie 1900 m. organizuotos lietuvių parodos Berlyne aktyviai 
prisidėjo dvi aukštuomenės vokietės, kurios pasisiūlė parda
vinėti parodoje rankdarbius124. Jos pačios pasirūpino ir apsi
rengė lietuviškais rūbais, priiminėjo į parodą atvykusius 
aukštus svečius, pardavinėjo rankdarbius. Lietuvių spauda 
rašė: “Lietuviai, mokykimės iš to, kaip ateity elgtis”125. Čia 
norisi įsiterpti ir pateikti kitokią vokietės inteligentės pozici
ją, kurią atskleidžia jos žodžiai: “Norint dėvėti šiuos (lietuviš
kus - IŠ.) rūbus, reikia mokėti ir lietuviškai kalbėti - kitaip jie 
be vertės: prie gražaus rūbo priklauso ir graži kalba”126.
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Aptariant minėtą parodą Berlyne, žavėtasi daiktais ir senais 
lietuvių rūbais, o prof. A. Becenbergeris pasiūlė gražiausius 
rankdarbius premijuoti. Tai buvo padaryta 1909 m. parodoje 
Gumbinėje127. Ši parama premijomis buvo įvertinta kaip 
pastanga išsaugoti tautos savitumus ir skatino “pasilikti prie 
to, kas lietuviška, ir neįsileisti ant to, kas moderniška”128. 
Siųsdami į parodas savo dirbinius, lietuvininkai patys pradė
jo juos labiau vertinti, nors naujaisiais dirbiniais dažnai 
siekta įtikti pirkėjo skoniui. Štai kokie eksponatai dažniausiai 
sulaukdavo apdovanojimų ar pirkėjų paklausos: juostos, 
sagšės, pamuštinės, nuometai, muturai, kepurėlės, perdrobu- 
lės ar drobulės, jakai [žvejų apsiaustai - I.Š.], pirštinės, 

marginės, siuvinėtos papetės, kasų ryšiai-raiščiai, prijuostės, 
kuršiški audeklai129. Norime atkreipti dėmesį į prašymą par
duoti rūbus, kurie, kaip rašė paklausėjas, retai jau kur 
randami: perdrobulės “geltono ar grįžo audimo su baltais 
siūlais (t.y. geltoni atausti baltais siūlais - Z.Š.) išsiuvinėtos 
kvietkomis, šiuršiai [prijuostės geltono audinio baltom 
kvietkom išsiuvinėtas baltas vystas”130. Pažymėtinas kiek 
detaliau aprašytas eksponatas - tai senos išmargintos ilgos 
pirštinės, kurios buvo pateiktos kaip vestuvinė dovana. Jose 
buvo įmegzti žodžiai: “Ant atminimo! Būk vierna iki smert, 
tai gausi vainiką gywasties”131.

127 Lietuwiszka paroda Berlyne // Nauja lietuwiszka ceitunga. 1908. Nr. 59.
128 Visokios žinios // Pagalba. 1910. Nr. 9. P. 119; Bannaitis J. Mano pareiga 
//Nauja lietuwiszka ceitunga. 1904. Nr.4; Iš Lietuwos bei mūsų prowinco: 
Klaipėda // Lietuwiszka ceitunga. 1902. Nr. 69; V.K. Rinkime mūsų senovės 
liekanas // Prūsų Lietuvos savaitraštis. 1914. Nr. 27. P. 105.
129 Bannaitis J. Mano pareiga...
130 Si. Paroda lietuw. naminių išdirbių (Gumbinėj)...
131 Lietuwiškas namas // Nauja lietuwiszka ceitunga. 1905. Nr. 49; Mikas. 
Rūbų szwente Berlyno lietuwiu draugystės //Nauja lietuwiszka ceitunga. 1908. 
Nr. 28.

Vokiečių aukštuomenės moterys, matydamos parodose 
senuosius lietuvininkų drabužius, stebėjosi, kodėl šie dailūs 
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rūbai lengvabūdiškai atstumti ir mielai įsigydavę parodose 
parduodamų rankdarbių, audinių132. Paklausą turintys rank
darbiai buvo identiški lietuvininkių teikiamoms dovanoms, 
kurių asortimentą sudarė lininiai audiniai, juostos, pirštinės, 
kojinės133. Jos buvo ir proginės, pavyzdžiui, sutikusios vokie
čių karalių savo žemėse, lietuvininkės jam padovanojo pirš
tinių ir “žekių arba pentinų [kojinių - Z.Š.], kurios buvo 
išpuoštos ciesoriškais ereliais”, o ragainiškės buvo dovanoju
sios savo darbo menišką prijuostę ir skarą iš nebalintų linų 
geltonais kraštais su baltu raštu. Prijuostėje buvo išsiūti šie 
žodžiai: “Ištikimos lietuvininkės iš meilės ir pagarbos Tau 
dovanoja”134 ir panašūs, jau anksčiau minėti įrašai. Spaudoje 
lietuvininkės buvo raginamos siųsti paklausius rankdarbius135 
ir tiesiog užsakomi proginiai įrašai vokiečių kalba rankdar
biuose, orientuojantis į pirkėją136.

132 Zinutės: Prūsų Lietuva //Lietuviškai-vokiškas savaitraštis. 1913. Nr. 36; 
Visokios žinios // Pagalba. 1913. Nr. 6. P. 69; S-S. Lietuva bei lietuviai 1913 
metais: I. Prūsuose // Prūsų Lietuvos savaitraštis. 1914. Nr. 1. P. 2.
133 Ciceronas. Lietuvių būvis Klaipėdospav...; Glogau O. Lietuvininkų 
buitis... P. 236.
134 Iš Lietuwos ir Prūsųprowincu: Lietuwiškaparoda Berlyne //Nauja 
lietuwiska ceitunga. 1908. Nr. 75; Gaigalaitis. Atžwilgis ant lietuwiškos 
parodos // Pagalba. 1915. Nr. 3 ir 4. P. 45.
135 Iš Lietuwos ir Prūsų prowincu: Lietuwiszkos audėjos bei mezgėjos! // Nauja 
lietuwiszka ceitunga. 1905. Nr. 39.
136 Iš Lietuwos ir abiejų Prūsų prowincu: Balsas iš Lietuwos. Lietuwiszkasis 
metturgis // Nauja lietuwiszka ceitunga. 1900. Nr. 14.

Dailūs ir saviti lietuvininkių dirbiniai traukė ir kitų vokie
čių dėmesį. 1900 m. Vokiečių moterų draugija suorganizavo 
vokiečių prekeiviams lietuvišką turgų, kuriame buvo de
monstruojami “lietuviški aprėdai”. Šia proga lietuvių spau
doje buvo teisingai pažymėta, kad “lietuviai dar neišmano, 
kaip naudotis jiems priklausančiomis versmėmis, todėl vo
kiečiai išnaudoja jų darbą ir pelną”, bei retoriškai kviečiami 
lietuvininkai susiprasti ir patiems rinkti “vaisius, kuriuos 

584



karčiai sėjo”137. Pasinaudodami lietuvininkų neorganizuotu- 
mu svetimtaučiai dažnai savinosi šį palikimą. “Ir mes lietuviai 
lengvai atiduodame bei nerenkame žmonių vartotų daik
tų”138. Pasitaikydavo, kad lietuvininkų audinių pavyzdžiu 
vokiečiai sukurdavo audinius fabrikinei gamybai ir juos 
įtraukdavo išradimų sąrašan (Musterschutz)139.

117 Apžvalga // Jaunimas (Tilžė). 1911. Sausis. P. 4; Rūta. Apie moteriškus 
drobinius // Jaunimas. 1911. Vasaris. P. 9; Savasis [Pietaris A.]. Rinkime 
marginius! // Žinyčia. 1902. Nr. 4-5. P. 110.
138 Rūta. Apie moteriškus drobinius // Jaunimas. 1911. Vasaris, kovas.
139 Kubutis. Neduokime pranykti mūsų brangumynus // Byrutė. 1910. Nr. 1. P. 
11-12; A.N.... Lasset unsere Schatze nicht schwinden! //Allgemeine Litauische 
Rundschau. Tilsit, 1910. Nr. 10.
140 “Byrutės” swente // Lietuwiszka ceitunga. 1895. Nr. 9.

Kad būtų palaikoma ir puoselėjama etininė kultūra, jos 
savitumas, siūlyta kurti Mažojoje Lietuvoje dailės draugiją, 
kuri galėtų “suorganizuoti merginoms tautiškoje dvasioje 
lavintis mokyklą, mokytis rankdarbių meno, kuo plačiau 
propaguoti dirbinius, o vėliau įkurti ir fabriką, kur būtų 
gaminami tautiški audiniai”140. Tačiau šis sumanymas liko 
nerealizuotas.

Tuo tarpu pirmosios jaunimo organizacijos kitaip sprendė 
etninės apsaugos problemas.

Lietuvių visuomenės dalis, kuri siekė atgaivinti ir inte
gruoti lietuvių palikimą į savo meto gyvenimą, visų pirma 
turėjo pasirodyti ir pasireikšti tiek dvasiškai, tiek vizualiai 
kaip šio etnoso atstovai. Nors abu šie būdai - dvasinis ir 
vizualinis - neatskiriami, toliau bus kalbama apie vizualųjį 
būdą. Išryškėjo dvi skirtingos tendencijos: 1) simbolių įvedi
mas; 2) retrospekcija - tautinių rūbų kūrimas senųjų tradici
nių drabužių pagrindu. Pirmoji tendencija pasireiškė “Biru
tės” draugijos atributuose. Švenčiant “Birutės” 10-metį 1895 
m. draugijos vadovybė buvo persijuosusi pečius šilkinėmis 
juostomis-kaspinais: vyriausiasis buvo persijuosęs baltu kaspi
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nu, o kiti - žalios-baltos-raudonos spalvų kaspinais141. Drau
gijos 1897 m. žiemą surengtoje šventėje įeinantiems j salę 
buvo dalijami šilkiniai kaspinėliai “ąselės” žalios-raudonos- 
baltos spalvų, prisegami prie krūtinės142. “Birutės” draugija 
(reikia pasakyti, kad pradžioje jos daugumą sudarė vien 
vyrai), norėdama pademonstruoti savo lojalumą vokiečių 
vadovybei, dalyvavo to meto valstybinėse vokiečių šventėse. 
1897 m. švenčiant Vilhelmo I 100 metų jubiliejų Tilžėje ir 
Klaipėdoje ir 1900 m. Luizės paminklo Tilžėje atidengimo 
proga vykusiose eisenose apie 60 “Birutės” draugijos vyrų 
buvo apsirengę “su juodais frakais, cilinderiais, baltomis 
pirštinėmis, persijuosę per petį šilkines juostas “šerpes” ža
lios-baltos-raudonos spalvų ir nešė tų pačių spalvų “kaštauną 
kariūną” [vėliavą - l.Š.]143.

141 Kuršaitis A. Apie Byrutės žieminę linksmybę //Lietuwospaslas. 1897. Nr. 8.
142 Iš Lietuwos ir abiejų Prūsų prowincu //Nauja lietuwiška ceitunga. 1900. 
Nr. 76; Mūsų ciesorius Tilžėje //Nauja lietuwiszka ceitunga. 1900. Nr. 77; 
Pradžia tautiško susipratimo prūsų lietuwiu //Kaimynas. 1905. Nr. 6 P. 42.
143 Iš Lietuwos ir abiejų Prūsųprowincu: “Byrutės ” szventė //Nauja lietuwisz
ka ceitunga. 1895. Nr. 52.
144 Iš Lietuwos ir abiejų Prūsų prowincu: Lietuwiškoji Giedojimo Draugystė // 
Nauja lietuwiszka ceitunga. 1900. Nr. 66-67.

Kiti inteligentai pasuko etninių rūbų atkūrimo linkme. 
Tam tiesioginį stimulą davė minėta J.Zauerveino veikla. 
J.Zauerveinas taip pat agitavo Tilžės giedotojų draugijos 
dainininkes dėvėti koncertuose lietuviškus rūbus. Matyt, dėl 
to vienoje iš pirmųjų “Birutės” draugijos organizuotų Joninių 
švenčių 1895 m. Tilžės giedotojų draugijos dainininkės buvo 
“papuoštos su baltais šiuršiais [prijuostėmis -IŠ.], išsiūtais 
marškiniais ir mėlynomis lintomis [kaspinais - I.Š. ] bei žaliais 
mirtų vainikais”144. Ši idėja buvo puoselėta dar penkerius 

metus. 1900 m. minėta draugija pakvietė visus į lietuvių 
šventę, kurioje pirmą kartą dainininkės rengėsi pasipuošti 
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tautiniais rūbais145. Šventė pavyko puikiai: “visi miesčionys 

subruzdo, kai garsas pasklido, kad Giedotojų draugystės 
dainininkės tautiškuose rūbuose bus rėdytos. Jos dėvėjo 
tikrus lietuvių austus ir siūtus rūbus, o kožnoji turėjo kitokį 
rūbą”146. Nuo to laiko dainininkės rengėsi kiekviena vis 
kitokios apylinkės drabužiais, kartais istoriškais: vienos seniau
sių laikų, kitos - vėlesnių147. Draugijos merginos dažniausiai 
pačios audėsi ir siūdinosi tautinius rūbus. Kai ką ir Giedotojų 
draugija nupirkdavo ar paskolindavo toms, kurios neturėjo 
tautinių rūbų148. Viešas tautinių drabužių dėvėjimas kėlė jų 
prestižą ir sulaukė teigiamo vertinimo spaudoje bei visuome
nėje. Spauda pažymėdavo, kad dainininkės “lietuviškais 
rūbais” atrodė gražiau, negu apsirengusios “dabartine ma
da”, ir retoriškai vis kėlė klausimą: “kodėl tik šiandien 
lietuvės ir lietuvaitės nebesirėdo pagal senovės būdą?”149

'4S Iš Lietuwos ir abiejų Prūsų prowincu: Lietuwiskos Giedojimo Draugystės // 
Nauja lietuwiszka ceitunga. 1900. Nr. 71; Vydūnas. Tautinė mano amžiaus 
veikla // Aukuras. Klaipdėda, 1937. P. 76.
146 Iš Lietuwos ir abiejų Prūsų prowincu: Dainų koncertas // Nauja lietuwiszka 
ceitunga. 1901. Nr. 66; Iš Lietuwos ir Prūsųprowincu //Nauja lietuwiszka 
ceitunga. 1904. Nr. 66-69; Iš Lietuwos ir Prūsų prowincu: Lietuwiszkas 
wakarawimas//Nauja lietuwiszka ceitunga. 1905. Nr. 7.
147 Iš Lietuwos ir abiejų Prūsų prowincu: Lietuwiszkos Giedojimo Draugystės / 
/ Nauja lietuwiszka ceitunga. 1900. Nr. 71. Vydūnas. Tautinė mano amžiaus 
veikla //Aukuras. P. 76.
148 Iš Lietuwos ir prūsų prowincu: Lietuwiszkoji szwente //Nauja lietuwiszka 
ceitunga. 1905. Nr. 65; Visokios žinios // Pagalba. 1905. Nr. 29. P. 53;Mikas. 
Rūbų szwente Berlyno lietuwiu draugystės // Nauja lietuwiszka ceitunga. 1908. 
Nr. 28; Br. Lietuwiu szwente Tilžėje // Apžvalga. 1912. Nr. 60; Wisokios žinios 
ir nusidawimai iš Diewo karalystės //Pagalba. 1914. Nr. 7 ir 8. P. 99.
149 Vydūnas. Tautinė mano amžiaus veikla //Aukuras. P.77.

Giedotojų draugija siekė visuotinio tautinių drabužių 
dėvėjimo. Kaip rašė savo prisiminimuose draugijos vadovas 
Vydūnas, “visai sąmoningai buvo pasistengta žmones paveik
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ti tuo, ką pati tauta yra kūrusi”150.1906 m. Giedotojų draugija 
pirmą kartą pakvietė visas lietuvininkes atvykti į jų organi
zuojamą šventę pasipuošus senoviškais rūbais, o už tai žadėjo 
lengvatas įeinant į salę151. Tačiau tais metais šventė neįvyko, 
ji buvo perkelta į ateinančius. 1907 m. Giedotojų draugijos 
vadovybė iš anksto paskelbė atsišaukimą j lietuvininkes, 
kviesdama apsirengti kuo senoviškesniais drabužiais, už 
geriausius rūbus žadėdama apdovanoti. Čia buvo paaiškinta, 
kokie rūbai bus vertinami: “Tur būti namų darbai, visai pagal 
būdą kaip tame krašte dėvėdavo pirma ir dar tebedėvi tūlose 
vietose - klaipėdiškės turėtų apsitaisyti tiktai kaip ten būdas, 
šilokarčemiškės, ragainiškės - kaip prie jų buvo. Pasiklausinė- 
kit savo močiučių, kaip jos savo laiku dėvėjusios”152. Ši šventė 
Tilžėje kėlė ir lietuvių, ir kitataučių susidomėjimą - visi geidė 
pasižiūrėti, kaip lietuvininkės “dar moka pasipuošti pagal 
senovišką būdą”153.

150 Iš Lietuwos ir Prūsų prowincu: Lietuwiskoji Giedotojų Draugija // Nauja 
lietuwiszka ceitunga. 1906. Nr. 56; Iš L ietuwos bei Prūsų prowincu: Tilžėje 
Lietuwiszkoji Giedorių Draugija // Lietuwiszka ceitunga. 1906. Nr. 57.
151 Lietuviškos Giedotojų Draugijos Vyriausybė. Atsiszaukimas į Lietuves ir 
Lietuvaites //Lietuwiszka ceitunga. 1907. Nr. 15; Iš Lietuwos ir Prūsų 
prowincu: Liet. Gied. Drang. Wyriausybe. Atsiszaukimas į Lietuwes ir 
Lietuwaites //Nauja lietuwiszka ceitunga. 1907. Nr. 55; Iš Lietuwos ir Prūsų 
prowincu // Nauja lietuwiszka ceitunga. 1907. Nr. 52-63.
152 Iš Lietuwos ir Prūsų prowincu: Liet. Gied. Draug. Wyriausybe. Atsiszauki
mas į Lietuwes ir Lietuwaites //Nauja lietuwiszka ceitunga. 1907. Nr. 55; Iš 
Lietuvos ir Prūsųprowincu: Lietuwiška szwente //Nauja lietuwiszka ceitunga. 
1907. Nr. 58.
153 Iš Lietuwos ir Prūsų prowincu: Liet. Gied. Draugijos Wyresnybe. Lie- 
tuwiszki rūbai ant Liet, swzentes // Nauja lietuwiszka ceitunga. 1907. Nr. 64.
154 Mikas. Rūbų szwente Berlyno lietuwiu draugystės // Nauja lietuwiszka 
ceitunga. 1908. Nr. 28

Šventėje buvo gausu žiūrovų ir ypač dalyvių - tad komisijai 
buvo gana sunku išrinkti geriausius tautinius rūbus. Buvo 
išdalyta per dvidešimt dovanų, o spaudoje paskelbtos laimė
jusiųjų pavardės154. Kitais metais Berlyne suorganizuota pa
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naši, bet ne tokia gausi Berlyno draugijos šventė, kur taip pat 
buvo dalijamos dovanos už gražiausius tautinius rūbus155. 
Tilžės giedotojų draugija ir vėliau kvietė lietuvininkes daly
vauti šventėse apsirengus tautiniais drabužiais156 bei savo 
pavyzdžiu propagavo juos157. Kiti lietuviai, patyrę, kad Euro
poje plačiai dėvima tautinius rūbus, per spaudą ragino lietu
vininkes neatsilikti ir puoštis savo tautiniais drabužiais158.

155 Iš Lietuwos ir Prūsų prowincu: Garbingos lietuwes ir lietuwaites // Naitja 
lietuwiška ceitunga. 1908. Nr. 58; Iš Lietuwos ir Prūsų prowincu: Lietuwiu 
szwente // Nauja lietuwiška ceitunga. 1908. Nr. 60, 65; Giedotojų szwente 
Tilžėje // Nauja lietuwiška ceitunga. 1908. Nr. 65; Iš Lietuwos ir Prūsų 
prowincu: Liet. Gied. Draugijos Waldyba. Atsišaukimas //Nauja lietuwiška 
ceitunga. 1909. Nr. 19; Iš Lietuwos ir Prūsų prowincu: Lietuwiu szwente // 
Nauja lietuwiška ceitunga. 1909. Nr. 63; 1910. Nr. 86.
156 Iš Lietuwos ir Prūsų prowincu: Lietuwiškas koncertas Rusnėje // Nauja 
lietuwiška ceitunga. 1909. Nr. 47; Lietuwiu szwente Tilžėje //Nauja 
lietuwiszka ceitunga. 1909. Nr. 64; Iš Lietuwos ir Prūsų prowincu: Didžioji 
Lietuwiu szwente // Nauja lietuwiszka ceintunga. 1910. Nr. 88; Trubas. 
Lietuwiškoji szwente Klaipėdoje // Nauja lietuwiška ceitunga. 1910. Nr. 114; 
Lietuwiu szwente // Nauja lietuwiška ceitunga. 1911. Nr. 97. Iš Lietuwos ir 
Prūsų: Kolešuose // Nauja lietuwiška ceitunga. 1912. Nr. 23; Lietuwiu vakaras 
Gumbinėje // Nauja lietuwiška ceitunga. 1912. Nr. 35.
157 Jūsų Draugsesu Anna Gynars Klaipėdoje. Gromata mergoms //Pagalba. 
1910. Nr. 7 ir 8. P. 88; Visokios žinios //Pagalba. 1915 Nr. 5 ir 6. P. 67.
,5ft Iš Lietuwos ir Prūsųprowincu: Lietuwiškoji Giedotojų Draugija //Nauja 
lietuwiska ceitunga. 1906. Nr. 56; Iš Lietuwos bei Prūsų prowincu: Lietuwiška 
szwente // Nauja lietuwiška ceitunga. 1907. Nr. 61.
159 Iš Lietuwos ir Prūsų prowincu: Liet. Giedot. Draugijos Waldyba. Atsišauki
mas //Nauja lietuwiška ceitunga. 1909. 'Ir. 19; Iš Lietuvos ir Prūsųprowincu: 
Lietuwiu szwentems //Nauja lietuwiška ceitunga. 1909. Nr. 63; S.U. Dailė 
mūsų gyvenime // Prūsų Lietuvos savaitraštis. 1914. Nr. 8.
160 Vydūnas. Litva v jejo prošlom i nastojaščem. V., 1921. S. 29-34.

Kviečiant lietuvininkes dėvėti tautinius drabužius, pra
džioje daugiau orientuotasi į autentiškus lietuviškus drabu
žius: “kuo senoviškesni - tuo geresni, geriau seni, negu 
negerai pataisyti nauji, kad tik dailiai išrodytų”159, - rašė 
spaudoje - ir net kvietė kiekvienai pagal savo apylinkės senąjį 
būdą puoštis. Senosios aprangos atgaivinimas argumentuo
tas tuo, kad ja buvo domimasi pasaulyje, be to, siekta 
atgaivinti rankdarbystę160. Tam pasitarnavo parodos, paskai
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tos, pirmieji drabužių tyrimai. Čia jau galima pastebėti 
brendusias tautinių rūbų koncepcijos gaires. Paimkime Vy
dūno knygutę “Lietuva, jos praeitis ir dabartis”, kurioje yra 
skyrius “Lietuvių drabužiai”. Autorius, remdamasis daugiau
sia M.Pretorijumi ir T.Lepneriu bei savo patirtimi, pateikė 
pagrindinius lietuvininkų drabužių raidos bruožus ir siekė 
išskirti lietuvių rūbų archetipus. Tad reikėjo padaryti atran
ką. Vydūnas teigė, kad nelietuviškos kilmės drabužiai buvo 
liemenė ir prijuostė, o seniausi lietuvių rūbai - archetipai 
buvo balti lininiai marškiniai ir vilnonis audinys - iškilmėms 
baltas, linksmoms šventėms margas, įvairiai sukamas apie 
kūną. Palaidus plaukus merginos puošė vainikais ir kaspi
nais. Apžvelgdamas XIX a. nešioseną, be kita ko, autorius 
nurodė, kad iki tol dėvėtoji marginė XIX amžiuje pakeitė savo 
formą, tapdama sijonu, o iš jos perimtas pavadinimas ir 
audinys161. Kaip matyti iš ikonografijos ir spaudos žinučių, 
Tilžės giedotojų draugijos kelios merginos apsirengdavo vien 
ilgais baltais marškiniais ir išleistus plaukus puošė rūtų 
vainiku, o kitos buvo su marginėmis. Taip apsirengusios 
draugijos merginos dalyvavo ir jau anksčiau minėtoje 1900 
m. eisenoje Tilžėje.

Iš Lietuvos ir Prūsų prowincu: Didžiajai lietusių szwentei //Nauja 
lietuwiszka ceitunga. 1909. Nr. 53: Vd. [Vydūnas]. 1915. Nr. 5 ir 6. P. 67.

Inteligentų siekis laikytis minėtų archetipų, matyt, buvo 
gana raiškus, jeigu net autentiškus rūbus modeliavo pagal 
juos, pavyzdžiui, rengiant 1900 m. lietuvių parodą Paryžiuje. 
Komplektuojant Ragainės apylinkių rūbus, siekta išlaiktyti 
senosios marginės, kuri buvo priskirta pečių dangai, stilių, 
liemenė (V:4 pav.) buvo prisiūta prie sijono (11:2 pav.). Ši 
inovacija vėliau siūlyta panaudoti atkuriant tautinius rūbus.

Galbūt dėl to, kad siekta dėvėti tautiniais rūbais tiek kas 
dieną, tiek išeigai (kitaip sakant, etnizuoti aprangą) iškilo ir 
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senųjų drabužių pritaikymo gyvenamajam metui problema. 
Vadinasi, buvo reikalinga ir individo kūryba, besiremianti 
“lietuvišku skoniu ir būdu”. Kaskart soaudoje pasirodydavo 
raginimų individualiai kurti tautinius rūbus: “kiekviena pati 
sau taiso, kaip jai patinka - galima naujoviškiau, bo tik išrodys 
ypatiškai lietuviškai, nebūtinai taip, kaip seniau žmonės 
dėvėdavo, bet geresniu skoniu ir daugiau atbojant sveika
tos”162. Darant atranką siūlyta atmesti, kas nebūdinga. M.Rai- 
šukytė savo straipsnyje nurodė, kad nebūdinga “į liemenį 
įveržti sijonai ir vienu metu segėti daug sijonų”. Ji vietoje to 
siūlė sijoną artimesnį marginės stiliui: “sijonas turi laikytis 
ant petnešų ar prie vysto prikabintas arba su papečiu suka
bintas”. Patariama kasdienai naudoti patogius, trumpus, 
išeigai - tik ilgus, o religinėms iškilmėms - baltus rūbus163.

162 Rūta [Raišukytė] M. Lietuvaitės ir šios dienos jų išdirbiniai //Jaunimas. 
1911. Geg. P. 6.7.
163 Wytauto motinos Byrutės pagerbimo szwente Palangoj //Lietuwos keleiwis. 
1930. Nr. 191.

KLAIPĖDIEČIŲ TAUTINIAI DRABUŽIAI

Pirmojo pasaulinio karo metais kultūrinis sąjūdis buvo 
aprimęs. Tik nuo 1920 m. pasirodė vis daugiau žinučių apie 
įvairias lietuviškas šventes, kur paminima ir tautiniais rūbais 
apsirengusios dalyvės, dažnai choristės ar įvairių organizaci
jų narės. Šis procesas suaktyvėdavo ir vėl nuslūgdavo. Pami

nėtinos inteligenčių, aukštuomenės moterų pastangos savo 
pavyzdžiu propaguoti tautinius drabužius. 1930 m. rugpjū
čio 15 d. Palangoje vyko kunigaikštienės Birutės garbei skirta 
šventė. Po pamaldų buvo nešamas Birutės paveikslas į Birutės 
koplyčią. Paskui paveikslą sekė “tautiškais rūbais apsirengu
sios ponios Smetonienė, Tūbelienė, Jockūnienė ir kiti aukšti 
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svečiai”164. 1934 m. gubernatorienė p. Navakienė daugelyje 
renginių: “šiupinio” vakare šaulių namuose, mokytojų drau
gijos suvažiavime, Motinos dieną, Rambyno šventėje, Tarp
tautiniame moterų tarybos kongrese Paryžiuje - dalyvavo su 
tautiniais drabužiais pasipuošusi165.

164 Puikus sziupinio wakars szaulių namuose // Lietuwos keleiwis. 1934. Nr. 
37; Klaipėdos krašto mokytojų draugijos suwažiawimas ir szwente // Lietuwos 
keleiwis. 1934. Nr. 35; Motinos dienos minėjimas Juodkrantėje // Ten pat. Nr. 
104; Pulgis A. Senelio Rambyno prieglobstyje // Lietuwos keleiwio priedas. 
1934. Nr. 145; Ponia Nawakiene tarptautiniame moterų tarybos kongrese ir 
liaudies dirbinių parodoj Paryžiuj // Lietuwos keleiwis. 1934. Nr. 155.
165 Lietuwaites, atgaiwinkite tautinius rūbus! //Lietuwos keleiwis. 1927. Nr. 175.
166 Wydüno kalba //Lietuwos keleiwis. 1929. Nr. 195; A. K-ytė. Mergaitės, 
atbuskim! // Mažosios Lietuvos jaunimas. 1932. Nr. 9; Santarietis. Tautiški 
rūbai // Ten pat. Nr. 26; Ana K. Ką weikia darbšcziosios audėjos Priekulėje // 
Moterų priedas. 1933. Nr. 12; Burba J. Lietuwaites, mylėkit sawo tautinį rūbą 
//Lietuwos keleiwis. 1936. Nr. 6; Brl. Lietuwiszkapuošmena //Lietuwos 
keleiwis. 1936. Nr. 19; Burba J. Mūsų lietuwaicziu rankdarbiai: Sesės, ką jūs 
darote? //Lietuwos keleiwis. 1936. Nr. 249.

Pasikeitus istorinėms sąlygoms buvo orientuotasi kurti 
Klaipėdos krašto tautinius rūbus. Iškilus klausimui, koks 
turėtų būti tautinis drabužis, pirmas pasiūlytas variantas 
buvo S.Čiurlionienės ir kelių ponių sudarytas aprašymas. Čia 

buvo siūlomas bendras lietuviškas tautinis drabužis, glaustai 
apibūdinta tautinių rūbų sudėtis. Liemenė siūloma tokio pat 
audeklo kaip sijonas arba brokato, apsiūta “plisuotais klosti- 
niukais”. Sijonas rauktas languotas ar dryžuotas. “Gali būti 
vartojama ir didelėmis gėlėmis ir lapais, senoviška pirktinė 
medžiaga arba juodo milo, kaip dėvima Mažojoj Lietuvoj, 
gofruotas. Prijuostė kaišytinė tulpėmis ir žvaigždėmis kaip 
audžiama Suvalkijoj, gali būti ir šilkinė dryžuota ar marga”. 
Karolius siūlė gintarinius arba koralo - tik ne stiklo166.

Spaudos skiltyse lietuvaitės buvo raginamos kiekviena 
turėti tautinius rūbus, išmokti rankdarbių meno iš savo 
motinų, o kasas pinti j vainikėlį. Buvo manoma, kad rankdar

592



biai padės išlaikyti tautinį savitumą ir taip patrauks kitatau
čių dėmesį167. Buvo ir tokių straipsnių, kurie siūlė inovacijas, 
kaip iš “juostų galima pasidaryti žiurstelį prie tautiško kostiu
mo, iš jų galima padaryti ir pagalvėlių”168. Įvairūs susiūtų 
juostų dirbiniai buvo propaguojami jau M.Raišukytės. “Ji ne 
tik iškėlė garbėn lietuvių meną, bet ir išdirbinius, raštus ir 
spalvas pritaikė naujovei taip, kad buvo galima moderniškai 
lietuviškai rėdytis bei buityje prie naujoviško stiliaus pritaiky
ti lietuviškus rankdarbius: iš plačių šilkinių juostų jos pada
rytos staltiesės ar šilko pagalvėliai”169. Toks prijuostės varian
tas buvo panaudotas tautinių šokių šokėjos. Jis, - kaip rašė 
vieno straipsnio autorius Žiemys, - yra pramanytas ir kaip 

etnografinė medžiaga nebūdingas. Straipsnio autorius išsa
kė ir daugiau pastabų apie šokėjų aprangą, pažymėdamas, 
kad “drabužiai daryti pagal esančią muziejinę medžiagą. 
Šokėjai buvo apsirengę tiek Didžiosios, tiek Mažosios Lietu

vos drabužiais. Mažosios Lietuvos šokėjų aprangą sudarė: 
siuvinėtos palaidinės, juodos liemenės, tamsūs išilgadryžiai 
šimtakvoldžiai sijonai, prijuostės šviesios, siuvinėtos ranko
mis. Tuo tarpu vyrų apranga kuriama”, todėl Žiemys detaliau 

jos neapibūdina ir tik užsimena, kad “staltiesinis kelnių 
motyvas atrodo nevykęs”. Be to, peikia ir fabrikinio audinio 
panaudojimą - šilkines merginų liemenes.

167 Nenuobodžiaukime, bet dirbkime! // Lietuwos keleiwis. 1937. Nr. 241.
168 Wilmantiene O. Marta Raišukytė - lietuwiszkas moters pawyzdys // Moterų 
priedas. 1933. Nr. 31.
169 Žiemys. Tautiški V.D. Gimnazijos mokinių kostiumai// Vakarai. 1937. Nr. 
138.
170 Tamošaitienė A. Klaipėdos krašto...

Populiarindami tautinius drabužius, nemažą indėlį įnešė 
A.Tamošaitienė, A.Tamošaitis ir M.Glemžaitė. A.Tamošaitie- 
nė paskelbė straipsnį “Klaipėdos krašto moterų tautiniai 
drabužiai”170, kuriame trumpai nurodė pagrindinius šaltinius 
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drabužiams pažinti. Toliau autorė pateikė siūlymų, kaip 
turėtų atrodyti šio regiono tautiniai drabužiai. Panašių siūly
mų davė ir M.Glemžaitė171. A.Tamošaitienė teikė merginoms 
galvą puošti audekline juosta su klosteliais ir iš šonų su 
kaspinais, iki pusės krūtinės kabančiais. M.Glemžaitė, be šio 
papuošalo, dar siūlė kepurėlę be dugno su analogiškais 
kaspinais iš šonų ir suklostuotą kaspiną juosėti ant galvos, 
moterims - skarelę su antkakčiais. A.Tamošaitienė siūlė dar 
muturą, dėvimą be antkakčių. Marškinius abi ragino gausiai 
puošti siuvinėjimais ar užaudimais.

171 Glemžaitė M. Lietuvių moterų...

Sijonus suskirstė taip: Rytprūsių sijonai stambiai languoti, 
išilgadryžiai (pagal A.Tamošaitienę - klaipėdietėms, o pagal 
M.Glemžaitę - tiktų pamario žvejei mergaitei) ir klostuoti 
sijonai - klaipėdietėms (3:3 pav.). Prijuostes A.Tamošaitienė 
skirstė į Rytprūsių moterų išilgadryžes ir klaipėdiečių - sker- 
sadryžes (4:6 pav.). Tuo tarpu M.Glemžaitė pastarosioms 
abiem siūlė skersadryžes (4:7 pav.), o žvejei mergaitei - 
išilgadryžes tamsių spalvų. Rytprūsių lietuvei liemenes - su 
petnešomis, puoštas klostytu kaspinu (5:6 pav.). Be to, 
M.Glemžaitė dar siūlė du liemenės variantus: vieną trumpą 
su iškirpte (5:5 pav.), o kitą be iškirptės ir durtą ties juosme
niu su volanu - žvejei mergaitei. Kiti drabužiai, papuošimai 
tik trumpai suminėti.

PABAIGOS ŽODIS

Siekdami atsilaikyti prieš XIX a. pabaigoje vykusią inten
syvią ir visapusišką germanizaciją, dalis lietuvių inteligentų 
susirūpino lietuvių etniniu išlikimu ne knygose, archyvuose, 
o tikrovėje. Vieni tų inteligentų buvo labiau vokiečių veikia
mi, kiti stengėsi nuo vokiečių įtakos kiek galima labiau 
atsiriboti. Pirmieji pasitenkino keletu simbolių savo etniniam 
identitetui parodyti, kiti vilkėjo tautinius drabužius. Lietuviš
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kų drabužių išlaikymo politikos pradininku galima laikyti 
J.Zauerveiną, kurio iniciatyva pradėtos organizuoti šventės 
lietuviškiems rūbams pagerbti. Šią estafetę perėmė Tilžės 
giedotojų draugija. Bet čia tebuvo propaguojami moterų 
(merginų) tautiniai drabužiai visai neliečiant vyrų aprangos. 
XX a. I pusėje atkūrus Nepriklausomą Lietuvą šį darbą 
(dažnai stichiškai) tęsė inteligentai entuziastai bei įvairios 
tautinės organizacijos.

Pagrindinių moterų tradicinės aprangos dalių raida ir 
atitinkamų sukurtų tautinių rūbų palyginimai pateikti lente
lėse Nr. 1-4. Jose atsispindi sukirpimas ir kai kurių įprastų 
audinių raštų kompozicijos. Pažymėsime, kad tautinių rūbų 
sukirpimas lyginant su tradicine apranga labai skyrėsi ir 
dažniausiai neatitiko autentiškųjų rūbų, todėl XX a. I pusės 
tautinių rūbų negalima vadinti atkurtais. Jie sukurti.

Iš pateiktų straipsnyje duomenų matyti, kad ieškant tau
tinių savitumų buvo išskirti šie vizualiniai etniniai archetipai: 
merginų-raitelių simbolis, lietuvininkių rankdarbiai (ypač 
pirštinės ir juostos), o iš aprangos - balti išpuošti marškiniai 
plačiomis rankovėmis, marginės (vėliau - kaip Klaipėdos 
krašto bruožas - plisuotas sijonas).

Elena
Matulionienė

DELMONAI -
LIETUVININKIŲ 
PUOŠMENA

Tyrinėjant lietuvių moterų tautinius drabužius, pastebimi 
ryškūs atskirų Lietuvos regionų skirtumai. Labiausiai išsisk- 
ria Mažosios Lietuvos lietuvininkių dėvėti drabužiai. Įdomūs 
ir neįprasti jų spalvų deriniai, saviti raštai.
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Šiame straipsnyje aptariama viena lietuvininkių drabužių 
detalė - delmonas. Be delmono, žinotas ir dalmono termi- 
nas^Tai - pasirišamas maišelis-kišenė. Po keletą sakinių apie 
delmonus yra rašęs ne vienas autorius: E. Lemkė* 2, A. Tamo
šaitienė3, G. Tallat-Kelpšaitė4. P. Dundulienė knygoje “Lietu
vių etnografija”, rašydama apie klaipėdiečių drabužių komp
lektą, mini ir delmoną5. M. Glemžaitė delmoną vadina siuvi
nėtu krepšeliu6.

‘Lietuvių kalbos žodynas. V., 1962. T. 2. P. 251, 395.
2 Lemke E. Ein Beitrag zur Volkskunde Litauens // Mitteilungen der Litauis
chen Litterarischen Gesellschaft. 1900. Heft 30. S. 70-75.
3 Tamošaitienė A. Klaipėdos krašto moterų tautiniai drabužiai //Jaunoji 
karta. 1938. Nr. 46. P. 935-936.
4 Tallat-Kelpšaitė-Niunkienė G. Kai kurie Lietuvos pamario etnografiniai 
savitumai //Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1974 metais. V., 1975.
P. 156-157.
5 Dundulienė P. Lietuvių etnografija. V., 1982. P. 162.
6 Glemžaitė M. Lietuvių tautiniai drabužiai. V., 1955. P. 118, iliustr. p. 121.
7Bernotienė S. Lietuvių liaudies moterų drabužiai XVIII a. pab. - XX a. pr. 
V., 1974. P. XIII.
8 Lietuvių liaudies menas: Drabužiai// Sudarė J.Balčikonis, S.Bernotienė, 
H.Kairiūkštytė, K.Galaunienė, A.Mikėnaitė. V., 1974. P. IX, XI.

Plačiau apie delmonus randame S. Bernotienės knygoje 
“Lietuvių liaudies moterų drabužiai XVIII a. pab. - XX a. pr.”7. 
Delmonai - neatskiriama kostiumo dalis, kituose etnografi
niuose rajonuose neaptinkama. Autorė mini, kad jie buvo 
siuvami iš brangių tamsesnės spalvos medžiagų (aksomo, 
gelumbės, satino) ir gražiai išsiuvinėjami įvairiaspalviais 
siūlais. Raštai - gėlytės, paukščiukai. Kampuose pasitaiko 
išsiuvinėtų savininkės inicialų, datų. Delmono kraštus apsiū
davo ryškesnės spalvos aksomine, šilkine arba vilnone me
džiaga. Delmonus dėvėdavo prie dešiniojo šono po prijuoste, 
prisiūtus prie juostos, kuria susijuosdavo juosmenį.

Knygoje “Lietuvių liaudies menas: Drabužiai”8 pateikta 
pora nuotraukų, kuriose matome XVII a. pab. - XVIII a. pr.
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Mažosios Lietuvos lietuvaites su delmonais. Viena iš jų pa
vaizduota T. Lepnerio piešinyje. Tai rodo, kad delmonus 
lietuvaitės dėvėjo jau XVII a. Jie buvo prisegti prie diržo arba 
parišti juosta dešiniajame šone ar per vidurį pilvo - ant 
marginės (nesusiūto sijono). “Tai XIX a. ir XX a. pirmosios 
pusės Klaipėdos krašto lietuvių “delmonų” prototipai; pasta
rieji buvo siuvami iš medžiagos ir puošniai siuvinėjami”9.

9 Ten pat. P. XVI.

XX a. pr. delmonų yra Šilutės kraštotyros (8 vnt.) ir 

Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos (22 vnt.) muziejų 
(toliau - ŠKM, KLIM) fonduose.

I PAV.

Delmonų formos:

1,4,8- LNC, p. 465;
2 - SB, iliustr. 375;
3 - LLM, iliustr. 546;
5 - LIM, p. IX;
6 - ML1M, inv. 9705;
7 - MLIM, inv. 2213;
9 - LIP, iliustr. 235 7 8
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D e 1 m o n ų formos. Delmonų formos gana įvairios. 
Dauguma jų plokščios kišenės pavidalo: 1) stačiakampio, 2) 
pailginto stačiakampio, 3) į viršų smailėjantys suapvalintais 
kampais, 4) į viršų smailėjančio trikampio, 5) nupjautos 
elipsės, 6) laužyto, 7) taurės (I pav.). Labiausiai išsiskirianti 
delmono forma - į apačią smailėjantis, viršuje surauktas 
maišelis (1:9 pav.).

Delmonas gali turėti vieną arba dvi kišenes. Kišenė užima: 
1) visą delmoną, 2) 1/4 arba 2/3 apatinės delmono dalies, 3) 
nedidelį plotelį delmono centre (II pav.).

II PAV.

Delmonų kišenės:

1 - LLM, p. IX;
2 - LLM. iliustr. 546;
3 - ŠKM, inv. GK 234;
4 - MLIM, inv. 4356;
5 - ŠKM. inv. G K 278;
6 - LNC. P. 465

Delmonų dydžiai. Skiriasi ne tik delmonų formos, 
bet ir dydžiai. Palyginimui pateiksiu keletą Šilutės kraštoty

ros muziejuje saugojamų delmonų dydžių: 1) 29x19 cm (GK 
234), 2) 30,5x22,5 cm (GK 6507), 3) 27x21 cm (GK 2952), 
4) 24x19 cm (GK 236), 5) 27x22 cm (GK 159), 6) 20,5x18 
cm (GK 3728), 7) 39x22 cm (GK 270).
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III PAV.

IUI 2

Delmonų kraštų 
puošimas:

1 - LLM, p. IX;
2 - LNC, p. 465;
3 - LIP, iliustr. 235;
4 - LIP, iliustr. 237;
5 - LNC, p. 465;
6 - SB, iliustr. 374

Delmonų medžiagos faktūra. Lietuvininkės 
delmonus siuvo iš tamsesnės medžiagos: vilnos, aksomo, 
satino. Pagrindui dažniausiai naudojo vienspalvę medžiagą 
arba susiūtą iš tamsios medžiagos gabalėlių. Kartais vienspal
vį pagrindą derino su dryžuota ar raštuota medžiaga. Kraštus 
apsiūdavo vienspalve ryškesne vilnone, šilkine ar aksomine 
juostele, šimtarašte juostele, dryžuotos, languotos ar margos 
medžiagos atraiža. Kartais surišdavo kutus iš siūlų, pririšda
vo pinikus, prisiūdavo nedidelius bumbulus, vėrinius iš karo
liukų arba metalinių vielelių (III pav.).
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D e 1 m o n ų spalvos. XX a. pr. lietuvininkių tamsių 
drabužių fone gražiai išryškėja šimtaraštės juostelės ir spal
vingi delmonai. Delmonų spalvos truputį primena suvalkie
čių tamsias kaišytines prijuostes.

Delmonų spalvų deriniai

Nr. Pagrindo Rašto spalvos Delmono
spalva kraštelio 

spalva

1. Juoda Raudona, rožinė, vyšninė, 
žalia, geltona, balta

Žalia

2. Juoda Raudona, žalia, rožinė, 
gelsva

Ruda

3. Juoda Violetinė, gelsva, melsva, 
vyšninė

4. Juoda Raudona, žalia, violetinė, 
rožinė, dramblio kaulo

Samaninė

5. Ruda Geltona, žalia, pilka, Dryžuota
violetinė, raudona medžiaga

6. Pilka Geltona, mėlyna, raudona, 
ruda, rožinė

Žalia, violetinė, ciklameninė,

Languota 
(balta su 
mėlyna)

7. Tamsiai Marga šviesi
mėlyna raudona, šviesiai mėlyna, 

vyšninė
medžiaga

8. Raudona Žydra, pilka, tamsiai ruda, 
šviesiai ruda, žalia, balta

Juoda

1 - SB, iliustr. 379; 5 - MLIM, inv. 635;
2 - SB, iliustr. 372; 6 - MLIM, inv. 9705;
3 - SB, iliustr. 373; 7 - MLIM, inv. D-549;
4 - ŠKM, inv. GK 236; 8 - SKM, inv. GK-234
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IV PA V. Stilizuoti delmonų raštų ornamentai:
1 - MLIM, inv. 2671; 4 - ŠKM, inv. GK 6507;
2 - MLIM, inv. 1635; 5 - MLIM, inv. 9705;
3-EM; 6-MLIM, inv. 1635

o

Siuvinėjimas. Visas delmonų grožis - tai jų spalvos 
ir raštai. Delmonus siuvinėdavo labai įvairiais raštais. Vieni iš 
jų - geometriniai: rombukai, trikampėliai, kryžiukai, vingeliai, 
aštuoniakampės žvaigždės, apskritimai; antri - stilizuoti augali
niai: gėlių žiedeliai, lapeliai, jų vainikėliai, puokštės; treti - 
stilizuotos paukščių, vabzdžių ar žmonių figūrėlės (IV pav.).
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Archetipiniai delmonų raštų ženklai: V PAV.

1 - LNC, p. 465;
2 , 3 - ŠKM, inv. GK 6507;

4 - MUM, inv. D 549 ir 4356;
5, 6,7,8- ŠKM, inv. G K 234;
9 - LLM, p. IX;

10 - LLM, i liūs t r. 547;
11 - MLIM, inv. 1809;
12 , 13, 14 - LNC, p. 465;
15 - LLM, p. IX;
16 - ŠKM, inv. G K 236
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4 5 6

Medžio simbolis delmonų raštuose: VI PA V.
1 - ŠKM, inv. GK 236, 
2 - MUM, inv. 1809;
3 - LLM, iliustr. 547;
4 - MUM, inv. D 549;

5, 6-ŠKM, inv. G K 270;
7 - MUM, inv. 2671;
8 - MUM, inv. 1962;
9 - ŠKM, inv. GK 236
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Miestų heraldikos simboliai VII PAV.
delmonų raštuose:

1 - MLIM, inv. D 549;
2 - MLIMr inv. 2671;
3 - ŠKM, inv. G K 234;

4 - MLIM, inv. 4356;

5 - MLIM, inv. 4356;
6 - LNC, p. 465;
7 - ŠKM, inv. G K 270, 
(8 - MLIM, inv. 549
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SKRYNIŲ RAŠTAI

Ornamentų paralelės delmonų 
ir skrynių raštuose:

VIII PAV.

1 - LLM, iliustr. 547;
2 - SBP, iliustr. 12;
3 - AT, p. 440;
4 - SBP, iliustr. 62;
5 - EM;

6 - SBP, iliustr. 32;
7 - ŠKM, inv. G K 6507;
8 - MLIM, inv. 1968;
9 - LLM, iliustr. 547;
10 - SBP, iliustr. 50
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Geometriniai ir kai kurie stilizuoti augaliniai ornamentai 
primena archetipinius derinius (V pav.). Populiariausia iš jų 
- stilizuotas gyvybės medžio simbolis (VI pav.).

Delmono kampuose kartais būdavo siuvinėjami savinin
kės inicialai, pasiuvimo data, pasitaikydavo ir miestų heral
dikos simbolių (VII pav.). Vėlesniuose delmonuose pasitaiko 
išsiuvinėtų sveikinimų bei palinkėjimų vokiečių kalba (1892 
ir 1910 metų H. Šojaus rinkti pavyzdžiai).

Delmonų spalvų deriniai ir kai kurie raštų elementai bei jų 
komponavimas primena Klaipėdos krašto skrynių tapybą. 
Tai stilizuotos tulpės (lelijos), medis, paukšteliai medyje, 
aštuoniakampės segmentinės žvaigždės, atskirų elementų 
kompozicija rate (VIII pav.).

Delmonams būdinga daug spalvų ir labai užpildyta erdvė.
Lietuvininkės viename delmone derino skirtingus raštus. 

Plaukiančių linijų augalinis ornamentas buvo derinamas su 
griežtais geometriniais simboliais ir atvirkščiai - apie geomet
rinį centrą (rombą, aštuoniakampę žvaigždę) siuvinėjamos 
stilizuotos gėlytės (IX pav.).

IX PAV. JhAFJL
JLJbJbJLJL

Augalinio ir geometrinio 
ornamento derinimas 
delmone.
AT, p. 440
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Delmonų raštų komponavimo budai: X PAV.

1 - LLM, p. IX;
2 - LNC, p. 465;
3 - ŠKM, inv. GK 236;
4 - MLIM, inv. 9705;
5 -MLIM. inv. 1962;

6 ■ SB, iliustr. 373;
7 - MLIM, inv. 4356;
8 -ŠKM. inv. 159;
9 - ŠKM, inv. GK 270
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Rašto pasirinkimą lėmė delmono forma ir kišenių skai
čius. Galima išskirti keletą delmonų raštų komponavimo 
variantų (X pav.). Rašto kompozicija delmone dažnai griež
tai simetriška, nors siuvinėjant augalinį raštą (gėlių puokštę) 
simetrijos nesilaikoma. Tokiu atveju delmone simetriškai 
derinami tik raštą papildantys elementai (X:6 pav.).

Delmonų raštus lietuvininkės siuvinėjo įvairiaspalviais 
šilkiniais, vilnoniais, medvilniniais siūlais, karoliukais, siau
romis juostelėmis.

Iliustruotiems delmonų raštams siuvinėti buvo naudojami 
įvairūs siuvinėjimo dygsniai, dažnai viename delmone skir
tingi: 1) kryžiukas (viengubas ir dvigubas), 2) grandinėlė, 3) 
virvutė, 4) šešėliavimas, 5) kilpinis dygsnis, 6) rištinių audi
nių dygsnis.

Lietuvininkės puikiai gebėjo ornamentą ir formą sujungti 
į visumą. Drąsiai derino kontrastingas spalvas, kurios ryškėjo 
tamsiame fone. Netikėti augalinio ir geometrinio ornamento 
deriniai, gausiai raštais užpildytame fone išryškintas pagrin
dinis akcentas suteikia delmonui gyvybingumo, naikina mo
notoniją. Augalinio ir geometrinio ornamento deriniai aptin
kami ne tik delmonuose, bet ir kitose lietuvininkių kostiumo 
detalėse (marškinių rankovėse, apykaklėse, perpetėse, perd- 
robuliuose, prijuostėse, skarelėse, kepurėlėse).

Delmonų raštų panašumas į klaipėdiečių skrynių tapybą 
įrodo atskirų ornamento elementų paplitimą šiame regione. 
Jų raštai bei spalvų deriniai atspindi lietuvininkės pasaulė
jautą ir grožio supratimą ne mažiau negu kitos tradicinio 
kostiumo detalės.
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Vytautas
Tumėnas MAŽOSIOS LIETUVOS 

JUOSTOS

Seniausios žinios (XVII a. pab.) apie austines Mažosios 
Lietuvos juostas pateiktos M. Pretorijaus ir T. Lepnerio vei
kaluose, seniausi pavyzdžiai (XIX a. pr.) - E. Gizevijaus 
piešiniuose. Žinių turime tik apie šio krašto rinktine technika 

austas juostas. Seniau - iš vilnos ir linų, vėliau pradėta 
naudoti ir medvilnė bei šilkas.

Juostos buvo dviejų tipų. Vienos - plačios, su puošniais 
kutais, skirtos apsijuosti aprangai. Dėl puošnumo šios juostos 
ypač buvo mėgstamos Ragainės apylinkėse (pačioje XX a. 
pradžioje1). Sprendžiant iš E. Gizevijaus piešinių2, XIX a. jos 
buvo labiau paplitusios. Kaip jos atrodė, galima pamatyti 
lietuvininkų su tautiniais drabužiais nuotraukose bei pačių 
juostų publikacijų (pvz., Vydūno3, Tamošaičių4) knygose.

1 Rūta. Kaip juostos ir pakelės audžiamos // Mitteilungen der Litauischen 
litterarischen Gesellschaft. Heidelberg, 1911. S. 612.
2 Gizevijus E. Preussisch-litauische Landschaften und Trachten von 1850. 
Königsberg, 1912.
' Vydūnas. Sieben hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen. Tilsit, 
1932. S. 437, įklijos tarp p. 360-361, 408-409, 440-441.
4 Tamošaitienė A., Tamošaitis A. Lithuanian Sashes. Toronto, 1988. P. 5, 
73, 77.

Kitos - siaurosios juostelės (iki 2-3 cm pločio) pakeliukės, 
naudotos kojinėms, autams, sijonams parišti. XX a. pr. lietu
vininkai daugiausia jas naudojo delmonui (daumonui, dimžu- 
kui, kišenei, tašei) parišti. Rištuvai buvo naudojami ir buityje 
- parišti puodams, nešant juos j laukus ir kt. Didžiąją dalį 
sudaro vadinamosios šimtaraštės - jose priskaičiuojama iki 30 
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skirtingų rašto motyvų. Šimtaraštės buvo išaudžiamos labai 
ilgos, nuo 5 iki 20 m ilgio, ir suvyniojamos j kamuolius, iš 
kurių reikiamo ilgio juostelė būdavo atkerpama. Apie rištuvų 
populiarumą šiame krašte byloja ne tik rašytiniai šaltiniai, 
bet ir Klaipėdos, Šilutės kraštotyros muziejų kolekcijos; turi 

šių juostelių ir Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos dailės 
muziejus ir Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

Kad juostų menas Mažojoje Lietuvoje XX a. pradžioje dar 
plačiai klestėjo, byloja 1908 m. Berlyne surengta (globojant 
ministro Moltkės žmonai) pirmoji Rytų Prūsijos lietuvių 
liaudies meno paroda. Buvo eksponuota apie 100 juostų 
(skaičiuojant ir šimtaraščių gabalus)5.

5 Banionienė A. Savitas lietuvininkų menas //Kultūros barai. 1971. Nr. 1. P. 
63-64.

Plačiosios Mažosios Lietuvos juostos artimos Suvalkijos 
juostoms. Nėra abejonės, kad juostų mene čia būta didelės 
abipusės įtakos. Itin išsiskiria šio krašto rištuvai, o ypač jų 
porūšis - šimtaraštės juostelės. Visoje Lietuvoje į jas panašių 
neaptinkama. Savitos rištuvų proporcijos, ornamentikos sti
lius, spalvinė sandara, laikymas susukus į kamuolį. Įdomu, 
kad šių rištuvų paplitimo arealas išeina už Mažosios Lietuvos 
ribų ir nusidriekia į šiaurę pagal Lietuvos pajūrį iki Latvijos. 
Čiabuviai kuršininkai jas vadina prievytais. Prievytų išvaizda, 
meninės ypatybės, taip pat ir apeiginis jų naudojimas iš 
esmės toks pat, kaip ir rištuvų. Tai rodo Lietuvos kuršių 
(kuršininkų) ir lietuvininkų kultūrinį bendrumą.

Literatūroje apie paprotinį lietuvininkų juostų naudojimą 
sunku įžvelgti, kas turima omenyje - juostos ar rištuvai. Vis 
dėlto akyliau pažvelgus, paklausinėjus ekspedicijose, susida
rė įspūdis, jog su apeigomis labiau siejami rištuvai.

Juosta lietuvininkų gyvenime glaudžiausiai siejasi su svar
biausiomis šeimos šventėmis - krikštynomis, vestuvėmis ir 
laidotuvėmis.
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XIX a. E. Gizevijus aprašė, kokiomis vertingomis dovanomis 
nuotaka turėdavo apdovanoti vyro kiemo vartų sargus: tai 
stuomenys, pirštinės ir margais raštais austos vilnonės juostos. 
Jomis, kaip pasakoja autorius, “jei neklystu, ji ir vartus aprišo, 
patvirtindama tomis dovanomis savo prašymą”6.

6 Gizevijus E. Tilžiškių lietuvininkų parvedliavimo aprašymas // Lietuvininkai/ 
Paruošė V. Milius. V., 1970. P. 153.
7 Gizevijus E. Prūsų lietuvininkų liaudies gyvenimo scenos // Lietuvininkai. P. 
110.
8 Gizevijus E. Tilžiškių... P. 152.
9 Informatoriai: K. Kalvonienė. g. 1920 m., Užkaniavių k., Palangos apyl.; N. 
Vindigis, g. 1904 m., A. Vindigienė, g. 1906 m., Pajūrio k., Šventoji.
,n Волкайте-Куликаускеие P. Одежда литовцев c древнейших времен до 
ХУ11 в.//Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986. С. 150.
11 Tamošaitienė A.t Tamošaitis A. Lithuanian Sashes... P. 57.

Reikšmingos ir dovanos, kurias gavo E. Gizevijus kaip 
ypatingas svečias linų pabaigtuvėse. Merginos atnešė jam 
dovanų: “siuvinėtų nosinaičių, dailiai austų juostų ir išrašytų 
pakelių kojinėms”7.

Lietuvininkai juostomis puošėsi ne tik patys, bet jomis 
dabino ir arklius. E. Gizevijus taip aprašo nuotakos važius: 
“Arklių galvos ir karčiai, padabinti juostomis, prie kurių 
prisidėjo dar parišti apie kaklus rankšluosčiai”8.

Šį paprotį išlaikė ir kuršininkai, gyvenantys tarp Palangos 

miesto ir Latvijos sienos. Jie per vestuves ir per laidotuves 
žirgų poros išorinėje pusėje prie kamanų (brizgilų) kabinda
vo maždaug 0,5 m ilgio prievytus (kai kurių nuomone, 
lietuviai taip darė dažniau)9 *. Šis bendras lietuvininkų ir 

kuršių paprotys atkeliavo iš žilos senovės. Archeologiniai 
tyrinėjimai rodo, kac juostomis buvo rišami laidojimo žirgo 
karčiai arba uodega16.

Įdomus ir vienintelis tokio pobūdžio paliudijimas, kurį 
pateikia A. Tamošaitis, - kad iki 7 m ilgumo šimtaraštės 
juostelės buvo naudojamos nuleisti karstui j duobę11.
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Priekulės apylinkėje XX a. pirmojoje pusėje per vestuves 
jaunieji piršliui, svočiai ir kviesliui dovanojamas pirštines 
parišdavo juostelėmis prie vainiko, pakabinto virš stalo. Tai 
buvo metalinis karūnos formos karkasas (vieno apskritimo ir 
dviejų kryžmai sujungtų lankų), apipintas eglių šakomis. 
Dovanas per visą naktį iš pirmosios dienos į antrąją saugoda
vo pajaunys su pamerge, kad nepavogtų. O iš ryto piršlys, 
svočia ir kvieslys tas dovanas iš jų išpirkdavo12.

12 Informatoriai: M. Kybelkienė, g. 1904 m., Priekulė: M. Paurienė, g. 1909 
m., Stragnų II k., Priekulės apyl.
13 Gizevijus E. Tižiškių... P. 149.
N Informatoriai tie patys - Šventosios ir Palangos apyl.
15 Silinš M. Alšvanga // Latvju raksti. Riga, s. a. T. I. Lpp.5.

Galima būtų manyti, jog tai daugiau vokiškos kilmės 
paprotys, tačiau reikia atkreipti dėmesį į neabejotinai būdin
gus lietuvininkams atributus - pirštines, egles ir kabantį 
vainiką. Pirštinės buvo dažna tiek lietuvininkų, tiek latvių 
vestuvinė dovana. Taip pat ir eglės - būdingas latvių ir 
lietuvininkų vestuvių atributas. “Visos vestuvių stubos ir 
sienos buvo iškaišomos eglišakiais. Kertėje nuotakos kampas 
taip tankiai prikaišytas eglišakių, kad sienų visai nesimatė. 
Jame nuo lubų kabojo trys karuliai, nupinti iš bukmedžio ir 
slenktenės”, - rašė E. Gizevijus13. Lietuvininkų vainikas buvo 
lietuvių vestuvių sodo atitikmuo.

Apeigos su juosta perrištais ir pakabintais simboliniais 
atributais - dovanojamomis kojinėmis ir kt. gyvuoja ir tarp 
Lietuvos kuršininkų. Su prievytu prie kryžiaus pririšamos 
velionio dovanos kryžiaus nešėjui - pirštinės arba kojinės. 
Jeigu velionis vyras - jis drauge su prievytu dovanoja piršti
nes, jei moteris - kojines. Duobkasiai ir karsto nešėjai taip pat 
apdovanojami pirštinėmis bei kt.14 Pirštinių dovanojimo duob
kasiams paprotys buvo paplitęs Latvijoje15. Paprotį papuošti 
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kryžių linine juostele, atnešus jį į kapines, XVII a. Rytprūsiuo
se aprašė J. A. Brandas16.

16 Brand J. A. Reysen durch die Marek Brandenburg, Preussen, Kurland etc. 
Wesel. 1702.
17 Informatorė K. Kalvonienė, Užkaniavių k., Palangos apyl.
M Tamošaitis A., Tamošaitienė A. Lithuanian National Costume. Toronto, 
1979. P. 198-199.
19 Lietuvos dailės muziejus. Liaudies meno skyrius. LA 377.
20 LDM LA 373.
21 Vydūnas. Litauen in Vergangenheit und Gegenwart. Tilsit, 1916. S. 56.

Šie pavyzdžiai byloja apie baltišką papročio kilmę, atsklei

džia dar vieną latvių ir lietuvininkų kultūros panašumą.
Muziejų inventorių knygose apie rištuvų funkcijas, deja, 

beveik nieko nepažymėta, išskyrus vieną kitą atsitiktinę 
nuorodą, kaip antai, juostelė iš Mažosios Lietuvos muziejaus 
(Nr. 1633) buvo padovanota pribuvėjai po vieno gimdymo. 
Kad pakeles naudojo kūdikių vystymui, vežant krikštyti, 
liudija tik Palangos apylinkių latviai17.

Į plačiųjų juostų kutus lietuvininkai dažnai savitai jausda
vo įvairių medžiagų skiautelių (tai būdinga ir suvalkiečių 
juostoms). Pasirodo, įvairiaspalvių medžiagų atraižėlės juos
tų kutuose Mažojoje Lietuvoje turėjo simbolinę prasmę. Juostų 
kutai atspindėjo šeimos įvykius, nes jie buvo daromi iš marčios 
vestuvinio sijono arba kūdikio krikšto marškinėlių18.

Atskirą rištuvų porūšį sudaro tik Mažojoje Lietuvoje pap
litusios siaurosios pakelės, puoštos įaustais dainų žodžiais ar 
palinkėjimais. Pvz., “Taip audzau kaip makėjau davanajau 
kam narėjau tik vis mislijau kad tektų mana berniuziu bernite 
skaitė pats graudzei verrke”19, arba “Ei broli broleli mano 
kam szovei balandėli Ar tu nematei girioj lakūnu pamarėli 
narūnu Lakūns palėkė naruns panėrė nuszoviau balandėli 
Per tilta jojau nuo žirgą puoliau”20. Jas merginos paprastai 
dovanodavo vaikinams21. Yra XIX a. pr. duomenų, jog tokias
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I PIEŠ. Lietuvininkų juostos raštas iš:
Vydūnas. Sieben Hundert Jahre deutsch - litauischer 
Beziehungen. Tilsit, 1932

II PIEŠ. Iš ten pat.
III PIEŠ. Lietuvininkų juostos raštas, autoriaus atkurtas pagal 

1925 m. Klaipėdoje padarytą lietuvaičių su tautiniais 
drabužiais nuotrauką. Mažosios Lietuvos muziejus, 
U148

IV PIEŠ. Lietuvininkų juostos raštas iš: Vydūnas “Sieben ”
V PIEŠ. Lietuvininkų juostelės rašto fragmentas. Mažosios Lietuvos 

muziejus, 1632
VI PIEŠ. Lietuvininkų šimtaraštės juostelės fragmentas. 

Mažosios Lietuvos muziejus, 2324, LD 564., 
pirkta Šilėnų k, Vaitelių apyl., Klaipėdos raj.

VII PIEŠ. Lietuvininkų juostelės raštas. Mažosios Lietuvos 
muziejus, 1824, XIX a. pab.

juosteles dovanojo ir svečiams - net tokiems kaip Rusijos 
caras ir Vokietijos kaizeris. Tada jas ausdavo pagal užsakymą 
ir už atlyginimą22.

" Rosenwall P. Bemerkungen eines Russen über Preussen und dessen 
Bewohner. Mainz, 1817. S. 23-24.
23 Rūta. Kaip juostos... P. 617-618.

Lietuvininkų juostose daug panašumų į suvalkiečių juostas. 
Pvz., Mažosios Lietuvos juostoms labiau negu kitų Lietuvos 
regionų būdinga juoda spalva. Todėl tikėtina, jogjuodos spalvos 
pomėgį suvalkiečių juostose veikė lietuvininkų skonis.

M. Raišukytė aprašė lietuvininkų juostų raštų ir spalvų 
komponavimo principus, tapačius suvalkiečių juostoms. Pa
sirodo, juostų pakraščiai būna dar kitokios spalvos bei orna
mento negu vidurys (pieš. I). “Todėl <...> dvejopi, trejopi 
raštai šalia vienas kito matomi. Dar pats vidurinis kita spalva 
per visą ilgį skeltas”23.

Juostų raštai būna ir visiškai tokie patys kaip suvalkiečių, 
ir skirtingos stilistinės interpretacijos (pieš. I, II, III, IV) arba 
visiškai nepanašūs.
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Rištuvų ir pakelių dekoras būna 4 tipų: 1) bendralietuviš- 
ko ornamento (pieš. V, X, XX), 2) daugiaraštės ornamenti
kos, ’’šimtaraštiško” stiliaus (pieš. VI, VII, VIII, IX, XVI, XXI); 
3) nekintančio pastovaus raporto, kelių raštų ornamento, bet 
“šimtaraštiško stiliaus” (pieš. VII, VIII); 4) iš žodžių įrašų.

Bendralietuviško ornamento juostų meninė išvaizda iš 
esmės nesiskiria nuo plačiųjų juostų.

Kitokios, labai savitos yra antro, trečio ir ketvirto puošy
bos tipų juostelės, kurias vienija panaši spalvinė sandara.

Šie rištuvai buvo audžiami iš medvilnės, vilnos ir lino. 

Dažniausiai jų dugnas chromatinis, violetinis, žalias (sma
ragdinis), morkinis, vyšninis, mėlynas, rudas, rožinis. Išskir
tinė rištuvų pagrindo arba rašto savybė - jo skaidymas j du 
kontrastingus spalvinius registrus. Gretimoje Suvalkijoje skai
domas tik juostos raštas, ir ne j dvi, o ne mažiau kaip į tris 
spalvines juostas (pvz., mėlyna-raudona-mėlyna).

Savitai ir žaismingai atrodo ir balto šimtaraščių juostų 
dugno ataudimas juodais ar raudonais siūlais taip, kad jie 
sukuria papildomą šachmatinę faktūrą fone.

Skiriasi lietuvininkų rištuvai ir tuo, kad jų vienas pakraš
tėlis kartais nebūna simetriškas kito šono pakraštėliui.

Baltas fonas lietuvininkų rištuvuose skirtingai negu visos 
Lietuvos etnografinių sričių juostose aptinkamas retai. Sp
rendžiant pagal tai, kad senieji Mažosios Lietuvos tautiniai 
drabužiai buvo šviesūs, o vyraujanti juoda spalva, propaguo
ta surinkimininkų, drauge su itin ryškiomis - skaistgijinėmis 
atėjo vėliau, galima manyti, jog seniau ir lietuvininkų juosto
se nejuodas dugnas buvo paplitęs.

Juo labiau kad baltas pagrindas būdingas Lietuvos kur
šininkų prievytams. Mat šiauriau nuo Palangos gyvenantys 
kuršininkai išpažino gryną liuteronybę, be surinkimų, todėl 
ir asketiška juoda spalva čia nebuvo taip mėgstama.
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Ir juostų, ir rištuvų ornamentika paprastai yra trijų gijų 
pločio piešinio, su viengijais ir dvigijais pagražinimais. Tai - 
klasikinio rinktinių juostų ornamento ypatybė. Šimtaraš- 

čiuose rištuvuose atstumas tarp skirtingų ženklų dažniausiai 
irgi būna 3 gijų, rečiau - vienos. Tačiau pasitaiko ir ypatingų 
šiuo požiūriu - dvigijinio ornamento juostų. Tokia yra juosta 
iš Agluonėnų apylinkės24 (pieš. XVI). Nors dvigijai raštai 
būdingi vytiniam audimui, tačiau juostelė išausta rinktine 
technika, o jos ornamentai viso labo tik perkeisti iš trigijio 
pločio į dvigijį. Juostos tobulumas kelia mintį, jog toks 
dvigijis audimas galėjo būti neatsitiktinis. Galbūt audėją 
įtakojo senesni vytinių juostų pavyzdžiai? Juk Lietuvos pajū
rio kuršininkų juostelių (pieš. X-XV) pavadinimas prievytas 
siejasi su latvių pakeliukių (beje, irgi laikomų suvyniojus j 
kamuolius) pavadinimu prievite.

Mažosios Lietuvos muziejus, Nr. 2366. D. 552.

Šios lietuvininkų ir kuršininkų pakeliukės, jų ornamentai 
artimi latvių celainėms - juostelėms, kuriomis apsiuvami 
Vilainių kraštai (pieš. XVIII, XIX;). Šios celainės žinomos nuo 

XII a., tada jos buvo daromos vytine technika. Pažymėtina, 
jog ir pats prievytų vardas siejasi su vytiniu audimu. Todėl 
galima manyti, jogXIX-XXa. lietuvininkų juostelių šimtaraš- 
tiškumas veikiausiai tiesiogiai pratęsia seną daugiaraščio 
audimo tradiciją, prasidėjusią nuo XI-XIII a. vytinio rinkimo 
juostų. Juk šimtaraščių juostelių ornamentas sietinas su 
gilesne, sudėtingesne semantine sistema, - tokia kaip simbo
lių raštas. Mitologinio teksto egzistavimą liudija A. Tamošai
čio jau anksčiau minėti duomenys apie laidojimo juostas, 
kurių raštai, senų žmonių teigimu, buvo simboliniai žodžiai 
ir ženklai, padedantys velioniui pereiti į pomirtinį gyvenimą. 
Tokios juostos buvo labai vertinamos ir saugojamos, nes
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XVlll

Х\Х/Х\>
XIX

XX

VIII PIEŠ. Atskiri try’s šimtaraštės lietuvininkų juostelės 
ornamentikos fragmentai. Lietuvos nacionalinis 
muziejus, EMO 1880, austa Lauraitienės apie 1874 m., 
Petreliu k, Saugų apyl., Priekulės raj.

IX PIEŠ. Du šimtaraštės lietuvininkų juostelės fragmentai. MLM, 
1612, austa Juškienės 1898 m., Saugų apyl., 
Priekulės raj.

X PIEŠ. Lietuvininkų šimtaraštės juostelės ženklas. 
MLM, 2321, Šilėnų k., Vaitelių apyl.

XI PIES. Šimtaraštės Lietuvos kuršininkų juostelės raštų atkarpa,
- austa Kerstos Zulgienės , Anco, g. 1907m. 
Palagirių k., Palangoje

XII PIEŠ. Šimtaraštės Lietuvos kuršininkų juostelės raštų atkarpa, 
- austa K. Žulgienės

XIII PIEŠ. Šimtaraštės Lietuvos kuršininkų juostelės raštų atkarpa 
(visi ženklai), austa Magretos Kovalskienės prieš 
1920 m., Užkaniavių k.

XIV PIEŠ. Lietuvos kuršininkų juostelės raštas, austa
M. Kovalskienės

XV PIEŠ Žr. Xpieš.
XVI PIEŠ. Šimtaraštės lietuvininkų juostelės raštų atkarpa. 

MLM, 2366, Kontvainių k., Agluonėnų apyl. , 
Klaipėdos raj.

XVII PIEŠ.-Švediškos šimtaraštės juostelės raštų fragmentai.
XVIII PIEŠ. Latviškos vytinės juostelės raštas (nuo vilainės 

pakraščio) iš Kuršo, Krustpilio. Latviešu tautas mokslą. 
Riga, 1967. Sčj. 3. Lpp. 196.

XIX PIEŠ. Latviškos juostos raštų fragmentas 
(nuo tos pačios vilainės pakraščio) iš Kuršo

XX PIEŠ. Lietuvininkų juostelės raštas. Mažosios Lietuvos muziejus 
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manyta, kad jos jungia šį pasaulį su busimuoju25. O Vydūnas 
mini, kad jo jaunystėje juostų audėjos paslaptingas šimtaraš- 
tes juostas dar mokėjo skaityti. Jose jis įžiūrėjo senovės 
germanų runų ir indų gydymo bei meilės posakių atgarsių26.

25 Tamošaitienė A., Tamošaitis A. Lithuanian Sashes... P. 57.
26 Vydūnas. Litauen in Vergangenheit... S. 56.
27 Šiaulių “Aušros ’’ muziejus, EO 209.
2S Tamošaitienė A., Tamošaitis A. Lithuanian Sashes... P. 73.

Matyt, kad nuo seno egzistuojantis ornamentinis raštas, 
tekstas šimtaraštėse juostelėse paskatino bendra išvaizda 
niekuo nesiskiriančių pakeliukių su literatūriniais įrašais 
atsiradimą. Tokiose ne ornamentinėse, o šriftinėse juostelė
se per visą jų ilgį įrašomi tekstai (paprastai lietuvių kalba). 
Kalbos požiūriu ir tuo, kad tekstas įaustas tikroje šimtaraštėje 
juostelėje, labai įdomi juosta iš Palangos. Joje netaisyklinga 
vokiečių kalba įaustas trumpas įrašas: “Ein band d freuns- 
chaft” (Viena draugystės juosta)27.

Panaši yra ir žemaitiška juosta, kurioje kintantis ornamen
tas taip pat derinamas su įrašu (austa Kalnujuose, Raseinių 
raj., laikoma A. Tamošaičio kolekcijoje)28.

Nors jos ženklai artimi suvalkiečių juostoms, jie yra kin
tantys, kaip ir šimtaraštėse juostose, o įrašo mastelis ir stilius 
iš esmės nesiskiria nuo lietuvininkų juostelių.

Įdomu, jog šrifto derinimo su pastovaus raporto (nedau- 
giaraščiu) ornamentu nepasitaiko. Minėtieji pavyzdžiai rodo 
tvirtą šrifto ryšį su šimtaraštiškumu, kuris tikriausiai nėra 
atsitiktinis ir galėtų būti grindžiamas iš senų laikų atkeliavu
siu gebėjimu skaityti ornamentą.

Rinktinių juostų ornamentika būna dviejų rūšių - nutrūks
tanti arba nenutrūkstanti. Lietuvių juostose paprastai naudo
jama nutrūkstančioji. Šiuo aspektu lietuvininkų juostos labai 

išsiskiria nenutrūkstančios ornamentikos gausa: ją aptinka- 
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me visų rūšių juostose - tiek šimtaraštėse juostelėse, tiek 
rištuvuose (pieš. VII, X), tiek plačiose juostose (pieš. II). 
Neretai vienas atskiras šimtaraštės juostelės ženklas būna 
toks ilgas ir sudėtingas, kad primena ištisą nenutrūkstančią 
ornamentiką (pieš. VI, IX b). Šimtaraštėse juostelėse orna

mentika visada vyrauja audinio pagrindo atžvilgiu, o papras
tose lietuvių juostose vienodai paplitę įvairūs rašto ir fono 
santykio variantai. Tiesa, lietuvininkų juostelėse galima įž
velgti du rašto vyravimo pagrindo atžvilgiu variantus: a) 
artimesnį pusiausvyrai (pieš. V-VIII); b) visišką ženklų vieš
patavimą (pieš. IX, XXI).

Šias ypatybes nulemia ženklų stiliaus pasirinkimas. Visų 

Mažosios Lietuvos juostų raštų interpretavimo būdus galima 
suskirstyti į penkis stilius (aptinkamus ir kitų Lietuvos etno
grafinių sričių juostose): 1) pirminių ženklų (pieš. I, V); 2) 
sutankintų ženklų (pieš. VII, IX b, XX); 3) elementarių ženklų 
su papildoma linija (pieš. VI, IX a); 4) sutankintų ženklų su 
papildoma linija (pieš. XXI); 5) išplėtotų ženklų su siaura 
linija tarp kontūrų (pieš. VIII, XVI). Dažnai pasitaiko ir 
trečiojo stiliaus interpretacija, kai pirminis ženklas su papil
doma linija vietomis sutankinamas (pieš. VI). Aišku, jog kuo 
daugiau juostoje 4, 2 ir 3 stiliaus raštų, kuo dažniau ženklai 
vienas nuo kito atskiriami tik viena gija, tuo nereikšminges- 
nis darosi juostos fonas. Todėl juostų, kurių dugnas taip pat 
sudaro ornamentiką, Mažojoje Lietuvoje yra, skirtingai nuo 
Lietuvos, žymiai mažiau negu juostų su beženkliu fonu.

Lietuvininkų juostų ornamentas ypatingas tuo, kad jame 
kaip niekur kitur paplitęs dvigubinimo principas, dažnai 
ornamentai kuriami iš kelių tokių pačių simetriškai suregztų 
ženklų (pieš. VI, VII, VIII b, XVI).

Lietuvininkų juostose, palyginti su lietuvių, žalčio, svasti
kos ir širdelių motyvai ir jų interpretacijos yra populiaresni. 
Artimiausios šiuo požiūriu suvalkiečių juostos. Būtent suval-
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2809, audė Eva Vauškienė Pjaulių k., Priekulės apyl., 
Klaipėdos raj.
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kiečių ir lietuvininkų juostose panašiai paplitęs širdelės mo
tyvas (pieš. VIII, IX b, XXI), dažnas ir švedų juostose. Apskri
tai tokie specifiniai lietuvininkų ornamentai kaip lelijos ir 
žmogeliai (pieš. XXI) aiškiai siejasi su švedų juostų raštais 
(pieš. XVII). Įdėmiau pažvelgę, juose rasime daugybę atitin
kamų ženklų, ką ir kalbėti apie tokią pačią daugiaraštę 
sandarą, tuos pačius ornamentikos stilius, mastelius, spalvas, 
bendrą juostos įspūdį. Jų panašumo priežastis galima būtų 
paaiškinti geografiniu artumu, tačiau konkrečių istorinių 
duomenų apie švedų ir lietuvininkų kultūrinius mainus šioje 
srityje nežinome - tai dirva tyrinėjimams.

Lietuvininkų juostos, kurių ornamentika paprasta (t.y., 
nedaugiaraštė) (pieš. I-V, XX), iš pirmo žvilgsnio labai pana
šios į suvalkiečių, iš tikrųjų taip pat labai savitos. Jose gausu 
keistų, nematytų raštų interpretacijų (pieš. III, IV, VIII), 
visiškai neaptinkamųjų kompozicijų (pieš. I, II).

Taigi šimtaraštės lietuvininkų juostos pasižymi ornamen
tų sudėtingumu ir originalumu. Net ir paprastose, nekintan
čio ornamento juostose, apie kurias medžiagos turime labai 
mažai, gausu savitų ženklų, nerandamų suvalkiečių ir dzūkų 
juostų raštų lobyne. Kita vertus, Mažosios Lietuvos juostose 
- aiškiau negu kitų regionų - atsispindi kultūriniai ryšiai, 
kuriuos lėmė geografinė kaimynystė su suvalkiečiais, žemai
čiais, latviais ir švedais.
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Venantas
Mačiekus

PAPROTINĖS TEISĖS NORMOS

LIETUVININKŲ GYVENIME

Medžiagą straipsniui autorius su pertraukomis rinko 1983- 
1990 metais. Paprotinės teisės požiūriu buvo tirti šie lietuvi
ninkų kaimai:

Klaipėdos rajono Agluonėnų apylinkėje: Agluonėnai; Poš
kos; Pozingiai, 16 ūkininkų, valdžiusių po 15-20 ha žemės, 
kaimas; Žagarai, 8 ūkininkų kaimas, iš jų du ūkininkai valdė 

po 150 ha, likusieji - po 10-15 ha;
Klaipėdos rajono Dovilų apylinkėje: Jurgiai, 5 ūkininkų 

kaimas: Martynas Reizgys, visuomenės veikėjas hitlerininkų 
numarintas Mauthauzeno koncentracijos stovykloje 1942 
m., valdė per 50 ha, Vilkas turėjo 35 ha žemės, Povilas 
Reizgys ir Padagas - po 15-17 ha, Kirva - kelis ha;

Klaipėdos rajono Kretingalės apylinkėje: Kalotė, stambių 
ūkininkų kaimas; Trakiai, 12 stambesnių ir vidutinių ūkinin
kų kaimas;

Klaipėdos rajono Priekulės apylinkėje: Klišiai, 20 sodybų 
kaimas prie Kuršių marių; didesnę kaimo valdomų žemės 
naudmenų dalį sudarė pievos; daugiau negu pusė kaimo 
kiemų, be žemdirbystės, vertėsi ir žvejyba; Mėželiai, per 10 
ūkininkų kaimas; Žiaukos, 14 ūkininkų kaimas;

Šilutės rajono Katyčių apylinkėje: Skersviečiai, 28 ūkinin

kų kaimas, didžiausias ūkininkas valdė 25 ha, kiti - po 
mažiau; Versmininkai, 50 ūkininkų kaimas, iš jų du valdė po 
70 ha, du po 40 ha, likusieji - po 15-20 ha;

Šilutės rajono Natkiškių apylinkėje: Kiūpeliai, didelis kai

mas, kurio stambiausi ūkininkai valdė po 75 ha, smulkiausi
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- po 3-5 ha. Kaimo ūkininkų pavardės: Bintakys, Breikmanas, 
Butceraitis, Falkė, Girulis, Jatkanc, Jurkaitis, Knektys, Kuos- 
galvys, Naujoks, Serapins, Spingys, Šėferis, Šulcas, Valavi
čius ir kt.

Šilutės rajono Rambyno apylinkėje: Bitėnai, didelis kai
mas, susidėjęs iš dviejų dalių: Užbičių ir Šilėnų, stambiausias 
ūkininkas valdė 100 ha žemės;

Šilutės rajono Saugų apylinkėje: Begėdžiai, 30 ūkininkų 
kaimas; Bružai; Čiūteliai; Petreliai, 17 ūkininkų kaimas, 
didžiausias ūkininkas’, buvęs Klaipėdos krašto direktorijos 
pirmininkas Augustinas Baldžius valdė 100 ha ūkį, Gelžys 80 
ha, kiti - po mažiau; Stankaičiai; Vilkmedžiai;

Šilutės rajono Stoniškių apylinkėje: Mažaičiai, per 10 
ūkininkų kaimas;

Šilutės rajono Usėnų apylinkėje: Kalnujai, stambių ūki
ninkų kaimas, Peldžius valdė 300 ha ūkį, Trumpa turėjo 150 
ha ūkį ir pieninę, Naujokas - 100 ha ūkį ir malūną, Ašmonas 
valdė 80 ha ūkį, Gudaitis - 50 ha ir t.t.; Žardviečiai, kaimo 
ūkininkų pavardės: Dragys, Ditkūnas, Gurgždys, Kerpa, Ly- 
liškis ir kt.;

Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio apylinkėje: Tumeliai, 

smulkių ūkininkų kaimas: didžiausi ūkiai kaime - po 10-15 ha;
Tauragės rajono Lauksargių apylinkėje: Gilandviršiai, di

delis kaimas; Ginšaičiai, 10 ūkininkų kaimas, pokario metais 
prijungtas prie Gilandviršių; Nemeilai, 10 ūkininkų kaimas, 
ūkininkų pavardės: Jankus, Kėkštaitis, Pėžaitis, Preikšaitis, 
Preikšas, Šeidys, Tenekaitis ir kt.

1. KAIMŲ SAVIVALDA

Iki hitlerininkų invazijos 1939 m. kovo mėn. Klaipėdos 
krašte seniūnijų nebuvo: seniūną turėjo kiekvienas kaimas. 
Kaimo seniūną, jo pavaduotoją ir kaimo valdybą trim me
tams rinko kaimo vyrų sueiga, seniau vadinta kumposu.
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Tarpukariu, matyt, šis pavadinimas buvojau gerokai primirš
tas, nes beveik visi lietuvininkai, su kuriais autoriui teko 
kalbėtis, teigė, kad kaimo sueiga neturėjo kokio nors atskiro 
pavadinimo, buvo vadinama tiesiog susirinkimu. Kumposo 
sąvoką prisiminė Anna Reizgytė-Dugnienė, g. 1912 m. Jurgių 
k., žinomo visuomenės veikėjo ir ilgamečio Jurgių k. seniūno 
M.Reizgio duktė: “Sakydavo, reiks j kumposą susirinkti”. Tai, 
kad tarpukario metais kumposo terminas šiame kaime dar 
buvo gyvas, tikriausiai lėmė lietuviška aplinka: A.Reizgytės- 
Dugnienės teigimu, visi Jurgių k. gyventojai buvę lietuvinin
kai, o aplinkiniuose Gedminų, Kisinių ir Stučių kaimuose tik 
3 šeimos namuose kalbėjusios vokiškai. Kumposo vartojimo 
sueigai pavadinti pavyzdį iš Priekulės apylinkių pateikia 
akademinis lietuvių kalbos žodynas1.

' Lietuvių kalbos žodynas. V., 1962. T. 6. P. 879.

Kaimo sueigai sušaukti seniūnas per kaimą paleisdavo 
savo antspaudu antspauduotą raštelį, kuriame nurodydavo 
sueigos dieną ir valandą, kai kada ir numatomus svarstyti 
klausimus bei sueigos vietą, jeigu ji nebuvo nusistovėjusi. 
Kompaktiškoje teritorijoje, kurią sudarė dabartinio Klaipė
dos rajono Agluonėnų, Dovilų ir Priekulės apylinkės bei 
dabartinio Šilutės rajono šiaurinė dalis, seniūno paleistas 
raštelis buvo vadinamas kumposu. Likusioje Klaipėdos krašto 
teritorijoje seniūno raštelį tarpukario metais vadino kiemo 
ženklu (kiemas čia vartojamas kaimo prasme). Buvusioje 
Pagėgių apskrityje, kurioje gyveno daugiau vokiečių ir suvo- 
kietėjusių lietuvininkų, kai kuriuose kaimuose vartojo vokiš
ką dorfcetlio terminą, kas lietuviškai reiškia “kaimo raštelis, 
kaimo kortelė”.

Kiemo ženklo termino vartojimas seniūno leidžiamam 
rašteliui pavadinti rodytų seniau, iki visuotinio gyventojų 
raštingumo, buvus kažkokį medžiaginį kaimo ženklą, kuriuo 
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naudojantis buvo sušaukiama sueiga. Kumposo terminas 
nusako ir kaip atrodė tas kaimo ženklas. Pagrindinė kumposo 
reikšmė yra “kumpai nuaugęs medis ar žmogus”2. Būdvardis 
kumpas reiškia “lenktas, sulinkęs, kreivas”3. Vadinasi, kaimo 
ženklas, buvo kreivai nuaugęs ar sulenktas medžio gabalas, 
kitaip sakant, kreiva lazda matyt, panaši į Suvalkijoje iki 
Pirmojo pasaulinio karo tokiem pat tikslams vartotas krivū
les. Manoma, kad nuo kaimo seniūno lazdos pavadinimo 
Suvalkijos kaimų sueigoje, kuopos kažkada buvo pradėtos 
vadinti krivūlėmis4. Ko gero, panašiai bus atsitikę ir lietuvi
ninkų krašte: nuo kaimo ženklo kumposo pavadinimas prigi
jo ir kaimo sueigai.

Ten pat. P. 878.
3 Ten pat. P. 875.
4 Mačiekus K. Kaimo ir seniūnijos kuopa // Liaudies kultūra. 1993. Nr. 5.

Kumposą (taip toliau vadinsime seniūno leidžiamą rašte
lį) gavęs ir su jo turiniu susipažinęs ūkininkas jį perduodavo 
artimiausiam kaimynui. Vasarą kaimyno sodybon kumposą 
nunešdavo paaugliai, žiemą per sniegą paprastai nešdavo 
suaugę žmonės. Jeigu kumposą atnešusysis nieko nerasdavo 
kaimyno namuose (taip retai kada pasitaikydavo), tada jį 
palikdavo kur nors matomoje vietoje: užkišdavo už gyvena
mojo namo durų ar įnešdavo į vidų ir padėdavo ant stalo, 
jeigu namo durys būdavo neužrakintos. Kumposo ėjimo eilės 
gale gyvenęs ūkininkas gautą raštelį atsinešdavo į sueigą. Tai 
buvo įrodymas, kad kumposas apėjo visą kaimą, ir visi kaimo 
kiemai yra informuoti apie sueigą.

Kumposą seniūnas paleisdavo nuo savo sodybos. Todėl, 
keičiantis seniūnui, galėjo keistis ir kumposo nešimo eilė. 
Naujai išrinktas seniūnas, pirmąsyk leisdamas kumposą, jo 
antroje pusėje surašydavo naują nešimo eilę. Kaimo viduryje 
gyvenę didelių kaimų seniūnai dažnai nuo savo sodybos 
leisdavo ne vieną, o du kumposus į abudu kaimo galus. Tuo 
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buvo palengvinamas kumposo kelias: ir neskubamas nešti jis 
suspėdavo apeiti visą kaimą.

Kumposas kaimą paprastai apeidavo per dvi tris dienas, o 
skubus - ir per trumpesnį laiką. Apie sueigos skubumą 
ūkininkai orientuodavosi pagal sueigos dieną ir valandą. 
Esant skubiai sueigai, tik perskaitęs kumposą, ūkininkas jį 
siuntė kaimynui.

Kaimo sueiga rinkdavosi darbo dieną pavakary, apie 18- 
19 vai. mūsų laiku. Kai kuriuose kaimuose sueigas šaukdavo 
šeštadieniais. Skubi sueiga galėjo būti sušaukta ne tik pava
kary, bet ir kitu dienos metu. Sekmadieniais sueigų lietuvi
ninkų kaimuose niekada nebūdavo, nes sekmadienis esąs 
skirtas poilsiui ir Dievui garbinti. Tuo lietuvininkai skiriasi 
nuo kitų Lietuvos etnografinių sričių, kuriose sueigos būdavo 
šaukiamos ir sekmadieniais.

Kaimo sueigos paprastai rinkdavosi pas seniūną. Tapęs 
seniūnu, ūkininkas vieną kambarį skirdavo seniūno reika
lams: įrengdavo suolus sueigos dalyviams susėsti, parūpin
davo kitų baldų. Šiame kambaryje buvo laikomi su kaimu 
susiję dokumentai, jame seniūnas priiminėjo interesantus. 
Jeigu miestelis ar didesnis kaimas turėjo kokią nors patalpą 
viešiems susibūrimams, sueigos vykdavo tose patalpose.

Dalyvauti kaimo sueigoje teisę turėjo žemę valdančios 
šeimos galva - vyras. Mirus vyrui, ši teisė perėjo šeimos galva 
tapusiai našlei. Jeigu šeimos galvos nebuvo namuose (pvz., 
vyras pašauktas į kariuomenę ar ilgesniam laikui išvykęs) 
arba šeimos galva susirgo, atstovauti ūkiui sueigoje galėjo 
kitas pilnametis, t.y. sulaukęs 21 metų, šeimos narys. Šeimos 
galvą - vyrą paprastai pakeisdavo žmona arba sūnus.

Bežemiai kaimo gyventojai dalyvavo tik tose sueigose, 
kuriose buvo svarstomi juos liečiantys klausimai.

Tarpukario metais visų ūkių atstovus kvietė tik į sueigas, 
kuriose buvo renkama kaimo valdžia (seniūnas, jo pavaduo
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tojas, kasininkas, kaimo valdyba) ar sprendžiami esminiai, 
visą kaimą liečiantys klausimai (pvz., kaimo žemių meliora
cija). Einamuosius klausimus kartu su seniūnu svarstė iš 4-8 
vyrų susidedanti kaimo valdyba. Valdybos dydis iš dalies 
priklausė nuo kaime buvusių kiemų skaičiaus.

Eidami į kaimo sueigą vyrai apsivilkdavo gražesnį, švares
nį drabužį, dažniausiai tokį, kokiu apsivelkama į turgų va
žiuojant. Kai kas ir šventinį drabužį užsivilkdavo.

Kaimo sueigą pradėjo ir vedė seniūnas, kurį iki Klaipėdos 
krašto įsijungimo į Lietuvą lietuvininkai vadino šaltyšiumi*.  
Jeigu seniūnas dėl kokios nors priežasties negalėjo dalyvauti 
sueigoje (pvz., dėl ligos), tada sueigą vedėjo pavaduotojas. 
Kaimo sueigos buvo protokoluojamos. Kaimų, kurių daugu
mą gyventojų sudarė lietuvininkai, sueigose iki 1939 m. kovo 
mėn., kol hitlerininkai neuždraudė viešo lietuvių kalbos 
vartojimo, kalbėdavo lietuviškai. Vienos ar kitos kalbos var
tojimą dažnai lėmė seniūno tautybė. Pvz., kol Žagarų k. 
seniūnu buvo silpnai lietuviškai kalbantis vokietis, sueigose 
visi kalbėdavo vokiškai, kada seniūnu išrinko lietuvį, - visi 
prakalbo lietuviškai.

* Iš lenkų k. soltys - (kaimo) senumas.

Sueigų protokolus paprastai rašė vokiškai, nes tarpukario 
metų sueigų dalyviai buvo baigę vokiškas mokyklas ir ne visi 
mokėjo lietuviškai rašyti. Per kaimą leidžiamo kumposo 
tekstą irgi dažniausiai rašė vokiškai, nes kaimuose kartu su 
lietuvininkais gyvenantys vokiečiai buvo pramokę tik šneka
mosios lietuvių kalbos. Lietuviškai rašomų kumposų pasitai
kė vienų lietuvininkų gyvenamuose lietuviškos orientacijos 
kaimuose (pvz., Jurgių k. ir kt.).

Kaimo sueigoje seniūnas supažindindavo su aukštesnės 
valdžios įsakymais, nurodymais dėl ūkininkų prievolių (kelių 
taisymo, pastočių ir kt.), pateikdavo pasiūlymų dėl kaimo 
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žemių gerinimo, šalpos ir kitais kaimo gyvenimą liečiančiais 
klausimais. Sueigoje daugiau kalbėdavo iškalbingesni, sup
ratingesni kaimo vyrai. Susikirsdavo skirtingos nuomonės, 
kildavo ginčų. Jeigu sueigos dalyviai imdavo karščiuotis, 
seniūnas juos apramindavo. Sueigoje tol buvo aptarinėjamas 
koks nors klausimas, kol buvo prieinama prie maždaug 
vieningos nuomonės, surandamas geriausias visam kaimui 
sprendimas. Kalbančiojo sueigos nario nuomonės svarumas 
priklausė nuo jo iškalbos, mokėjimo argumentuoti, jo valdo
mo ūkio ekonominio pajėgumo bei dorovinių savybių. Suei
gos priimtas sprendimas buvo protokoluojamas ir tapdavo 
privalomas visam kaimui. Sueigos nutarimų buvo griežtai 
laikomasi. Jų nesilaikantiems grėsė kaimo viešosios nuomo
nės pasmerkimas ir prievarta. Kaimo sueiga tęsdavosi apie 
porą valandų.

Kandidatus į kaimo seniūnus iškeldavo patys sueigos 
dalyviai. Atėję j sueigą, kurioje turėjo būti renkamas seniū
nas, vyrai lauke, kad senasis seniūnas negirdėtų, pasitardavo 
dėl seniūno kandidatūros. Svarstant galimus kandidatus į 
seniūnus buvo vadovaujamasi dorovės kriterijais (kad būtų 
teisingas, sąžiningas žmogus), taip pat žiūrima ir raštingu
mo. Didesniuose kaimuose kartais nesusitardavo dėl vieno 
kandidato, pasiūlydavo du ar net tris. Laimėdavo tas kandi
datas, kuris atviru balsavimu surinkdavo daugiau negu 50% 
sueigos dalyvių balsų.

Kaimo sueiga taip pat rinko kasininką, kuris tvarkė kaimo 
kasą ir vedė kasos knygą. Sprendimus dėl kaimo kasos 
pildymo ir išlaidų priimdavo sueiga. Kasininko pareiga buvo 
iš ūkininkų surinkti mokesčius ir juos nuvežti į apskritį, taip 
pat vesti kaimo gaunamų ir išleidžiamų pinigų apskaitą. 
Pagrindines kaimo kasos pajamas sudarė sutarti savanoriški 
įnašai nuo valdomos žemės ploto. Kaimo kasą taip pat 
papildydavo gauti pinigai už medžiotojams parduotą teisę 
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medžioti kaimo žemėje, už svetimų kaimų gyvulių kergimą 
(jeigu kaimas turėjo kolektyviai įsigytą reproduktorių) ir 
pan. Kai kurie kaimai iš medžiotojų gautus pinigus, kaip 
atlyginimą už pareigų ėjimą, atiduodavo seniūnui. Pagrindi
niai kaimo kasos išlaidų straipsniai buvo skirti kaimo ūkinei 
pažangai: žemėms sausinti, tiltams per kanalus statyti, bend
ro naudojimo mašinoms pirkti, reproduktoriams įsigyti ir 
pan. Kasos pinigus taip pat naudojo šalpai: iš kaimo kilusiems 
vienišiems bežemiams seneliams išlaikyti prieglaudoje, jiems 
palaidoti, neturtingiems mokyklinio amžiaus vaikams šelpti 
vadovėliais, sąsiuviniais ir pan.

Pagrindinės ūkininkų prievolės buvo susijusios su kelių 
priežiūra ir pastočių teikimu. Kaimo sueiga (vėliau kaimo 
valdyba) aptardavo, kaip geriau atlikti šias prievoles. Plentus 
prižiūrėjo valstybės samdomi darbininkai. Kaimams teko 
taisyti vieškelius ir per jų žemes einančius bendro naudojimo 
kelius. Atrodo, kad dauguma kaimų jiems paskirtus kelius 
taisė kolektyviai. Kaimo sueigoje pasiskirstydavo, kam iš 
ūkininkų važiuoti su vežimais vežti žvyro, kam ateiti tik su 
kastuvais griovių pavalyti ir atvežtą žvyrą paskirstyti. Kai
muose, kur ūkiai buvo nevienodo dydžio, didesnieji ūkiai 
siuntė po du vyrus, mažesnieji - po vieną. Į kelių priežiūros 
prievolę įėjo ir naujai tiesiamų kelių apsodinimas medeliais 
bei išdžiūvusių pakelės medžių atsodinimas, sniego valymas 
nuo kelių žiemą. Kai kurie kaimai jiems priskirtus taisyti 
kelius buvo išsidaliję atkarpomis proporcingai ūkininkų val
domai žemei. Šiuo atveju seniūnas tik primindavo kelių 
priežiūros prievolę, nurodydamas, iki kada keliai turi būti 
sutaisyti.

Pastotes malkoms suvežti (mokyklai, valsčiui) ir kitiems 
reikalams seniūnas skyrė iš eilės, atsižvelgdamas į ūkio dydį.

Dėl specifinių gamtinių sąlygų daug dėmesio kaimo suei
gos skyrė melioracijos darbams. Kanalams kasti tenkančias 
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išlaidas kaimas pasiskirstydavo proporcingai valdomai že
mei. Samdant kanalo kasėjus kartais būdavo varžytynės, 
kurias laimėdavo pigiausiai apsiėmę kasti. Kada kanalas ar 
didesnis griovys ėjo per visų kaimo ūkininkų žemę, ūkininkai 
neretai susitardavo pasirūpinti, kad per kiekvieno žemę 
einančio kanalo ar griovio atkarpa būtų iškasta. Šiuo atveju 

daugiau vyrų turintys kiemai kasė patys, kiti - samdė.
Tarpukariu dalis lietuvininkų kaimų savo žemes nudrena- 

vo. Kaimai samdė kultūrtechnikus, kurie projektavo sausini
mo sistemas, prižiūrėjo atliekamus darbus. Ūkininkai kultūr- 
technikui mokėjo proporcingai kiekvieno valdomai žemei.

Kaimų vyrai tardavosi dėl bendro naudojimo tiltų per 
kanalus ir griovius statybos ir remonto. Tiltui statyti reikalin
gą medžiagą sudėdavo arba pirkdavo, meistrą dažniausiai 
samdydavo. Jeigu tiltu naudojosi visas kaimas, tilto statybos 
ar remonto išlaidas padengdavo iš kaimo kasos. Jeigu tiltas 
buvo reikalingas tik keliems ūkininkams, šie išlaidas pasida
lydavo po lygiai.

Kaimai pirkdavo ir kolektyviai naudodavosi žemės ūkio 
mašinomis. Pvz., Nemeilų k. buvo nusipirkęs kuliamąją, 
Žagarų k. - trijerį* . Kuliamąją mašiną prižiūrėjo tame pačia

me kaime gyvenęs mašinistas, kuriam kaimas mokėjo už 
mašinos remonto ir mašina dirbtas dienas. Minėtas mašinas 
kaimai buvo įsigiję iš kaimo kasoje sukauptų pinigų.

* Mašina grūdams valyti ir rūšiuoti pagal dydį.

Beveik kievienas kaimas turėjo kapines, kolektyviai rūpi
nosi jas aptverti, remontuoti tvoras. Pinigus kapinių priežiū
rai kaimo kiemai dėjo po lygiai, nes laikė, kad vietos kapinėse 
reikia vienodai ir turtingam, ir vargšui. Arčiau Nemuno ir 
Kuršių marių esančių kaimų kapinės buvo įrengtos dirbtinai 
supiltose kalvelėse, kad potvynių vandenys jų neužlietų.
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Tokių kapinių įrengimas ar praplatinimas buvo susijęs su 
dideliais žemės darbais, kuriuose dalyvavo visas kaimas.

Iki Pirmojo pasaulinio karo ir vėliau kaimuose budėjo 
naktiniai, kurių pareiga buvo pastebėjus gaisrą žmones paža
dinti. Dažniausiai naktiniais ėjo iš eilės ir atskiras kiemas 
turėjo atbudėti tiek naktų, kiek turėjo trobesių. Naktinio 
budėjimo eilę sekti padėjo speciali knygutė, kurioje atbudė- 
jęs naktį naktinis pasižymėdavo. Kartu su knygute per kaimą 
ėjo ir švilpukas, kuriuo švilpdamas naktinis, esant reikalui, 
būtų pažadinęs kaimą. Kaimuose atsirasdavo žmonių, kurie 
už tam tikrą mokestį sutikdavo naktinio pareigas eiti nuolat. 
Pvz., Kiūpelių k. vienas senukas budėdavo naktimis už išlai
kymą. Atskirame kieme jis gyveno tiek dienų, kiek tas kiemas 
žemės margų*  valdė. Su savimi naktį tas senukas nešiodavosi 
triūbą, kuria, kilus gaisrui, būtų triūbijęs.

* Prūsiškas margas yra lygus 0.25 ha.
** Įnamių, nuomininkų (žr. toliau).

Lietuvininkų kaimai rūpinosi išimtinės negaunančių, nu
senusių, giminių neturinčių vienišų senukų išlaikymu. Visus 
su tokių senukų, dažniausiai buvusių liuosininkų** , išlaiky
mu susijusius klausimus sprendė kaimo sueiga. Globojamą 
senuką apgyvendindavo pas kurį nors tvarkingesnj, sąžinin- 
gesnį ūkininką, o maistą jam tiekdavo visas kaimas. Vieni 
kaimai apskaičiuodavo, kiek ir kokio maisto (žirnių, miltų, 
bulvių, mėsos ir kt.) bei pinigų nuo valdomos žemės margo 
turi kiekvienas ūkininkas duoti per metus, kituose kaimuose 
maistą ūkininkai tiekdavo iš eilės po dieną. Pastarasis atvejis 
paprastai buvo susijęs su slaugomais ligoniais.

Kai kurie kaimai (pvz., Kiūpeliai ir kt.) turėjo pastatę 
namą, vadinamą kiembučiu, kaimo globojamiems senukams 
apgyvendinti. Šiuo atveju kaimas pasirūpindavo ne tik mais

tu, bet ir kuru kiembučiui šildyti ir maistui išsivirti.
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Arčiau Klaipėdos esantys kaimai globotinus senukus ap
gyvendindavo Laugalių senelių prieglaudoje, į kurią patekti 
iš įprastos gyvenimo aplinkos senukai nelabai norėdavo. Į 
Laugalius nuvežtiems senukams išlaikyti kaimas surinkdavo 
reikiamą pinigų sumą iš ūkių proporcingai valdomos žemės 
plotui. Ir globotinų senukų neturintys kaimai kartais sušelp
davo Laugalių prieglaudą maisto produktais, vilnomis koji
nėms nusimegzti ir pan.

Slaugomus senukus kaimai gydė, o jiems mirus, laidojo 
kaimo lėšomis (iš kaimo kasos paimtais pinigais). Karsto pa
prastai nepirko, o padirbdavo iš kaimo ūkininkų sumestų lentų.

Globos, šalpos tradicijos lietuvininkų kaime (atrodo, ir 
atitinkami Vokietijos įstatymai) lėmė, kad po kaimus vaikš
čiojančių vietinių elgetų šiame krašte beveik nebuvo. Tarpu
kario metais lietuvininkų kaimus aplankydavo elgetos iš 
Žemaitijos. Apie kai kuriuos iš jų lietuvininkų atsiminimai 

blogi: nenorėdavę imti išmaldos maistu arba paėmę išmesda- 
vę (pvz., nuo duonos riekės nulaižydavę sviestą, o duoną 
numesdavę kur patvoriu), prašydavę pinigų ir pan.

Lietuvininkų kaimai globojo ne tik išimtinės negaunan
čius vietinius senukus, bet teikė pagalbą ir kitiems jos reika
lingiems kaimo žmonėms. Pvz., Bitėnų kaimo seniūnas kas
met iš eilės pasiųsdavo pastotes dviejų vienišų moterų ir 
kaimo batsiuvio nupirktoms malkoms iš Šereitlaukio miško 
parvežti. Petreliu k. prisimenama, kad kritus karvei, mažaže
mis ėjo pasirinkti pinigų ir ūkininkai jį sušelpė.

Lietuvininkų kaimai šelpė nuo gaisro nukentėjusiuosius. 
Kaimynai dažnai patys sumesdavo pinigų, grūdų, mėsos, 
drabužių ir nuveždavo padegėliui, talkindavo suvežant staty
bines medžiagas (plytas, medį), atstatant sudegusius pasta
tus. Valsčius padegėliui išduodavo specialų pažymėjimą apie 
jį ištikusią nelaimę, su kuriuo padegėlis galėjo kreiptis pagal
bos į tolimesnių kaimų ūkininkus.
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2. ŠEIMOS IR PAVELDĖJIMO TEISĖ

Dalis norinčių vesti ar ištekėti lietuvininkų naudodavosi 
piršlio paslaugomis. Pasitaikydavo piršlių, kurie iš piršlybų 
net gyvendavo, nes už pripiršimą piršliui reikėdavo atsilygin
ti pinigais, maisto produktais (mėsa ir kt.), vilnomis. Jauno
sios dalies dydis priklausydavo nuo tėvų ūkio pajėgumo, dalis 
gaunančių dukterų skaičiaus, susitarimo su jaunuoju. Labai 
turtingų dukterų dalis XX a. 3-4 dešimtmečiais siekdavo iki 
10 tūkstančių litų, ne tokių turtingų būdavo mažesnė. Pavyz
džiui, vienos dabartinio Šilutės rajono Saugų apylinkės Vilk- 
medžių kaimo gyventojos, kuri ištekėjusi valdė su savo vyru 
10 ha žemės ir 10 ha pievų, dalį mūsų amžiaus 4 dešimtme
tyje sudarė 2 ha žemės ir baldai: spinta, indauja, lova, stalas, 
kėdės.

Jaunosios kraitis iki Pirmojo pasaulinio karo daugiausia 
susidėdavo iš namuose austų audinių. Vėliau paplito pirkti
nės medžiagos, kurios namuose būdavo išsiuvinėjamos, pa
puošiamos.

Užkurys ar atitekėjusi marti būdavo prirašomi prie ūkio ir 
taip įgydavo teises į tą ūkį. Mirus žmonai, neprirašytas prie 
ūkio bevaikis žentas su atsinešta dalimi ir tam tikru atlygini
mu už ūkio tvarkymą, kai gyveno su žmona, galėjo būti 
išvarytas iš ūkio. Panašiai galėjo būti pasielgta ir su neprira
šyta prie ūkio bevaike marčia, mirus jos vyrui.

Kadangi, vyrą ar žmoną prirašius prie ūkio, abu sutuokti
niai j tą ūkį turėdavo vienodas teises, parduodant visą ūkį ar 
dalį žemės, reikėdavo, kad sutiktų abu sutuoktiniai.

Piniginius ūkio reikalus paprastai tvarkydavo vyras. Žmo
nos surinkti pinigai už sviestą, kiaušinius ir kitus mažmožius 
priklausydavo jai vienai. Už šiuos pinigus ji pirkdavo druskos, 
cukraus, degtukų, muilo, vaikams saldainių, sau skarelę ir 
pan.
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Jeigu bevaikė žmona mirdavo, nuo vestuvių praėjus ne 
daugiau kaip metams, ir dalies bei kraičio testamentu nepa
likdavo savo vyrui, pagal paprotį dalį ir nepanaudotą kraitį 
galėdavo atsiimti žmonos tėvai. Jei, mirus motinai, likdavo 
vaikų, motinos atsineštas turtas atitekdavo jiems.

Mirus abiem tėvams arba tik motinai, kaimo sueiga pas
kirdavo vaikams vieną ar daugiau globėjų (parvingerių) 
daugiausia iš giminių, kurių pareiga būdavo globoti vaikus 
iki pilnametystės (21 metų). Jei būdavo mirę abu tėvai, 
mažus vaikus globėjai pasiimdavo j savo namus, o paaug
liams našlaičiams padėdavo tvarkytis jų namuose. Iki vaikų 
pilnametystės ūkis būdavo kam nors išnuomojamas arba jį 
tvarkydavo giminės. Jei būdavo mirusi tik motina, globėjai 
privalėdavo rūpintis, kad pamotė vaikų neskriaustų.

Tėvai ūkio suaugusiems vaikams nedalydavo, o išmokė
davo dalis, kurių dydis priklausydavo nuo ūkio pajėgumo, 
vaikų skaičiaus ir kitų aplinkybių. Į senatvę valdomą ūkį tėvai 
perduodavo vienam iš vaikų. Pagal paprotį, pirmenybę pa
veldėti tėvų ūkį turėdavo vyriausiasis sūnus, o jei sūnų 
nebūdavo, - vyriausioji duktė. Tačiau ne visada to būdavo 
paisoma. Dažnai ūkį paveldėdavo vaikas, kuris tėvams la
biausiai patikdavo, kurį tėvai laikydavo tinkamiausią ūkinin
kauti. Jei tėvai būdavo palyginti jauni ir dar patys norėdavo 
paūkininkauti, ūkis paprastai atitekdavo jauniausiam sūnui, 
o kartais - ir dukteriai (jeigu vyresni vaikai jau būdavo 
atidalyti).

Tėvai, jei turėdavo kelias dukteris, laikydamiesi papročio, 
stengdavosi, kad jos tekėtų iš eilės pagal amžių: pirma - 
vyriausioji, po to - jaunesnė ir t.t.

Perduodami ūkį kuriam nors iš vaikų, tėvai sau pragyventi 
užsirašydavo išimtinę. Daugiausia buvo paplitęs toks išimti
nės būdas: tėvai gyvendavo ir maitindavosi atskirai nuo 
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sūnaus ar dukters šeimos. Notaro patvirtintoje išimtinės 
sutartyje išsamiai aptardavo išimtininkų gyvenamas patal
pas ir kaip į jas patekti (pavyzdžiui, jei išimtininkų gyvena
mos patalpos yra antrame aukšte, nurodoma išimtininkų 
teisė naudotis laiptais ir pan.), smulkiai išvardydavo produk
tų, kuriuos išimtininkai turės gauti iš ūkio, kiekį, kokybę ir 
atidavimo terminus, taip pat nurodydavo patarnavimus, 
kuriuos išimtininkams turės teikti ūkis. Kartais išimtinės 
sutartyje net pažymėdavo išimtininkų teisę prieiti prie šulinio 
vandens pasisemti ir pan. Išimtinės sutartį taip detalizuodavo 
todėl, kad iškilus kivirčams tarp išimtininkų ir ūkio savinin
kų, ta sutartimi pasiremdami, išimtininkai galėtų ginti savo 
teises kaimo sueigoje ar teisme. Išimtinės dydis priklausyda
vo nuo ūkio pajėgumo, nuo to, kam atitekdavo ūkis (vaikams 
ar svetimiems), nuo tėvų ir ūkį paveldinčio vaiko santykių ir 
kitų priežasčių. Išimtinė dažniausiai (ypač stambesniuose 
ūkiuose) būdavo didesnė negu pragyvenimo minimumas.

Jei gyvenamasis namas būdavo pakankamai didelis, išim
tininkai pasirinkdavo sau antrąjį gyvenamojo namo galą. Jei 
gyvenamasis namas mažesnis arba paties ūkio paveldėtojo 
didelė šeima, išimtininkai išimtinės sutartyje nurodydavo 
kambarį, kuriame, perdavę ūkį, gyvens.

Metinę išimtinę sudarydavo pinigai, žemės sklypelis (jei 
išimtininkai būdavo fiziškai pajėgūs jį apdirbti), duoniniai 
grūdai arba iškeptos duonos tiek, kiek išimtininkai pajėgdavo 
suvalgyti, žirniai, bulvės (sodinamos sėklos svoris arba iš 
anksto sutartas derlius, kurį galima būtų gauti iš šia sėkla 
apsodinto ploto), įvairios daržovės (jei išimtininkai nebūda
vo paėmę žemės), kasdien ar kas antrą dieną melžiama karvė 
arba tam tikras pieno, sviesto kiekis (jei užtrukdavo savos 
karvės, pieną išimtininkams ūkio savininkas turėdavo pirkti 
svetur), vienas, stambesniuose ūkiuose - ir du paršeliai (arba 
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jų vertės pinigai) ir jiems užauginti bei nušerti reikalingas 
pašarinių grūdų kiekis (jei išimtininkai juos patys augindavo- 
si) arba nupenėta kiaulė (smulkesniuose ūkiuose - pusė 
kiaulės), ar tam tikras mėsos (kartais atskirai nurodydavo 
kiaulieną, avieną, paukštieną) kiekis, teisė laikyti vištas arba 
tam tikras kiaušinių skaičius, ganykla ir pašaras išimtininko 
melžiamai karvei, kuras (atskirai nurodydavo malkų ir dur
pių kiekj). Ūkis su išimtininkais metiniu derliumi (grūdais, 
bulvėmis, daržovėmis) privalėdavo atsiskaityti šv. Martyno 
dieną (lapkričio 11 d.).

Jei išimtininkai būdavo pasiskyrę žemės, ūkio savininkai 
privalėdavo padėti įdirbti tą žemę, patręšti ją mėšlu, padėti 
apsodinti (paprastai bulvėmis, daržovėmis), prižiūrėti ir 
nuimti derlių, be to, parūpinti pakankamai šieno ir šiaudų 
išimtininko karvei iššerti ir pakreikti žiemą. Išimtinės sutar
tyje numatydavo ūkio savininkų prievolę duoti pakinkytą 
arklį išimtininkams nuvažiuoti į bažnyčią sekmadieniais, į 
turgų, į malūną ar dar kur nors. Jei išimtininkai patys nebepa
jėgdavo, jų grūdus sumalti privalėdavo ūkio savininkai.

Toliau pateikiame dviejų išimtinių pavyzdžius. 1928 m. 
dabartinio Šilutės rajono Saugų apylinkės Stankaičių kaime 
pirkusieji 25 ha ūkį su išimtininkais pagal išimtinės sutartį 
privalėjo išimtininkams duoti 2 margus žemės ir arklį jai 
apdirbti, leisti melžti vieną karvę, kurią ūkio savininkai turėjo 
vasarą raišioti ganykloje, o žiemą šerti, nedrausti išimtinin
kams laikyti vištų, duoti kasmet du mažus paršiukus, 10 cnt*  
rugių, po 2 cnt miežių ir avižų, bulvių tiek, kad užtektų dviem 
kiaulėms nušerti ir maistui (pateikėja nebeprisiminė, kiek 
cnt), 10 m3 malkų, tris ar daugiau vežimų durpių, pakinkytą 
arklį nuvažiuoti malūnan, bažnyčion sekmadieniais, turgun 
ar pas gimines. Tos pačios apylinkės Bružų kaimo 2 ha ūkelio 

* Čia ir toliau vienas centneris lygus 50 kg.
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savininkas savo motinai mokėjo tokią išimtinę: kasmet po 4 
cnt rugių, 10 cnt bulvių, daržovių, mėsos (kada ūkis turėda
vo), pakankamai durpių kurui ir šiek tiek malkų durpėms 
įkurti, kasdien po 2 litrus pieno.

Išimtininkai, jei gerai sugyvendavo su ūkį paveldėjusio 
sūnaus ar dukters šeima, imdavo ne visą užsirašytą, o dalį 
išimtinės, o mirus vienam išimtininkų, likęs gyvas dažnai 
pradėdavo valgyti prie vieno stalo, t.y. maitintis su sūnaus ar 
dukters šeima. Tokiu būdu pasikeisdavo išimtinės forma.

Pagal tradiciją ūkio paveldėtojas (sūnus, duktė, auginti
nis) parduodavo ūkį su visais išimtininkais, ir išimtinę priva
lėdavo mokėti naujasis ūkio savininkas. Jei reikėdavo, kaimo 
sueiga paskirdavo išimtininkams globėją, kuris privalėdavo 
žiūrėti, kad ūkio savininkai išimtininkų neskriaustų, išimtinę 
mokėtų laiku ir visą. Jeigu išimtininkas nepasirūpindavo 
savo įkapėmis ir mirdamas nepalikdavo laidotuvėms pinigų, 
jį savo lėšomis palaidoti privalėdavo ne artimieji, o išimtinę 
mokėję ūkio savininkai.

Nesantuokinio vaiko sulaukusią merginą savieji ir kaimy
nai smerkdavo. Ji savo dalies paprastai neprarasdavo. Jeigu 
tokia mergina ištekėdavo, pavainikį, vyrui sutikus, pasiimda
vo su savimi, o nesutinkant, palikdavo auginti savo tėvams. 
Jeigu vyras pavainikį įsūnydavo ar įdukrindavo, šis turėdavo 
lygias teises į turtą su tikraisiais šeimos galvos vaikais.

Bevaikiai ūkio savininkai dažniausiai augindavo kurį nors 
iš savo brolių ar seserų vaikų ir stengdavosi augintinį sutuok- 
dinti su gimine iš antros pusės (jeigu augintinis būdavo vyro 
giminaitis, žmonos jam ieškodavo ūkio savininkės giminėje, 
ir atvirkščiai). Pasenę ūkį perduodavo augintiniui, o sau 
pasiimdavo išimtinę. Jei bevaikiai ūkio savininkai dėl kokių 
nors priežasčių augintinio neturėdavo, ūkį, nebepajėgdami 
ūkininkauti, parduodavo ir, sudarydami pardavimo-pirkimo 
sutartį, užsirašydavo išimtinę.

639



3. SUTARTYS: PIRKIMO-PARDAVIMO, MAINŲ, 
NUOMOS, RANGOS, SAMDOS IR KT.

XX a. 3-4 dešimtmečiuose pagrindiniai turgūs, į kuriuos 
važiuodavo Lietuvoje gyvenantys lietuvininkai, vykdavo Ši

lutėje (antradieniais), Priekulėje (trečiadieniais), Klaipėdo
je, Tauragėje, Pagėgiuose, Panemunėje (šis turgus aptarnavo 
Tilžės gyventojus), kituose mažesniuose miesteliuose (Vil
kyškiuose, Natkiškiuose, Saugose, Doviluose ir kitur). Šilutė 

garsėjo gyvulių turgumis, Priekulė - žuvimis, kurias arkliais iš 
pamario kaimų atveždavo žvejų žmonos. Klaipėdoje žemės 
ūkio produktai kainuodavo brangiau, todėl į Klaipėdos tur
gus sviesto, kiaušinių, paukščių, obuolių ir kitų produktų lietu
vininkai atveždavo net iš šiaurinių dabartinio Šilutės rajono 
apylinkių. Į tolimą arkliams kelią iki Klaipėdos susitarę po du 
ar daugiau kaimynų leisdavosi net nuo pusiaunakčio.

Turguose būdavo įprasta paprašyti didesnės kainos, po to 
derėtis. Norintis pirkti stambesnį gyvulį (arklį, karvę) dažnai 
kviesdavosi daugiau nusimanantį pažįstamą žmogų apžiūrė
ti prekę, padėti derėtis. Jei pardavėjas ir pirkėjas sulygdavo 
dėl gyvulio ar kokios nors kitos brangesnės prekės kainos, 
abu sukirsdavo rankomis. Rankų sukirtimas reikšdavo, kad 
pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta ir keisti sprendimo 
(pvz., parduoti prekę kitam, pasiūliusiam daugiau) negali
ma. Paskui pirkėjas sumokėdavo ir pasiimdavo prekę.

Pirkę ar pardavę stambesnį gyvulį, vertingesnę prekę, 
paprastai gerdavo magaryčias iš pirkėjo ir pardavėjo kišenės 
lygiai arba iš kurio nors vieno. Kaip mokėti už magaryčias, 
aptardavo, sudarydami pirkimo-pardavimo sutartį (pvz., jei
gu magaryčios iš pirkėjo kišenės, jam prekė parduodama 
truputį pigiau).

Kai samdomąjį darbą naudojęs lietuvininkas turguje par
duodavo gyvulį, pagal paprotį, tą gyvulį auginusiam samdi
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niui turėdavo atvežti kokią nors dovanėlę (pvz., pirštines, 
kaklaskarę, skarelę, piniginę, peilį ar pan.). Tai ypatinga 
kitose Lietuvos etnografinėse srityse uodeginės vardu žinomo 
papročio forma.

Jei susitardavo gyvulį ar šiaip kokį nors daiktą pirkti iš 
namų, bet patį pirkimo-pardavimo veiksmą dėl kokių nors 
priežasčių atidėdavo, sutarčiai sutvirtinti pirkėjas sumokėda
vo dalį pinigų, vadinamų rankpinigiais, ir tuo laiduodavo, 
kad neatsisakys sutarties. O prekės savininkas, paimdamas 
rankpinigius, įsipareigodavo neparduoti prekės kam nors 
kitam. Persigalvojusiam ir atsisakiusiam sutarties pirkėjui 
pagal paprotį galėjo rankpinigių negrąžinti.

Mainydavo arklius, kitus gyvulius, sėklas, žemę. Arkliais 
turguje mainikaudavo čigonai, kurie stengdavosi taip išmai
nyti, kad gautų priedą. Čigonai lietuvininką neretai apgauda- 
vo, įkišdami jam ligotą ar kokių nors kitų trūkumų turintį 
arklį. Kaimynai mainydavosi telyčaites, ėriukus veislei, grū
dus sėklai pagerinti. Mainomus gyvulius pasverdavo, mažiau 
svėrusio gyvulio savininkas duodavo priedą pinigais. Kartais 
būdavo sumainomi atskiri žemės sklypai.

Buvusiame Klaipėdos krašte medžiagomis, drabužiais, 
avalyne daugiausia prekiaudavo žydai, o ūkinėmis ir maisto 
prekėmis - vokiečiai ir lietuvininkai. Žydai prekybininkai 
patikimiems pirkėjams duodavo prekių skolon (ant borgos) 
laikotarpiui iki pusės metų. Kartais paskola siekdavo iki 150 
litų. Skolininkas, jei prekes imdavo ilgiau negu pusmečiui, 
turėdavo mokėti palūkanas. Ilgalaikio vartojimo prekių sko
lon duodavo ir kai kurie kitų tautybių prekybininkai. Skolon 
paimtas prekes prekybininkai įrašydavo į tam skirtą knygą. 
Kalėdų proga krautuvininkai savo nuolatiniams pirkėjams 
duodavo dovanėlių. Ir šiaip, perkantiems daugiau prekių 
dažnai krautuvininkas, kaip dovanėlę, pridėdavo saldainių 
ar muilo gabaliuką.
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Pinigus lietuvininkai skolindavosi banke ir iš pavienių 
asmenų. Skolinantis pinigus banke, reikėdavo dviejų laiduo
tojų, kurie savo parašais užtikrindavo banką, kad jei skolinin
kas negalės išsimokėti, jie įsipareigoja grąžinti paskolą. Stam
bias pinigų sumas iš pavienių asmenų lietuvininkai skolinda
vosi su vekseliais arba duodami skolintojui skolinamų pinigų 
vertės užstatą (fantą), pvz., žemės sklypą. Skolinantis ma
žiau pinigų, užtekdavo nepatvirtinto rašytinio ar žodinio 
skolinio liudytojų pasižadėjimo.

Visą ūkį nuomininkai nuomodavo (rendavodavo) papras
tai trejiems metams, nes per trumpesnį laiką negrįždavo įdėtos 
lėšos bei darbas. Nuomos sutartį raštu sudarydavo pas seniū
ną, o nuomą sumokėdavo metų gale. Už pinigus ar iš pusės 
derliaus nuomodavo metams tik atskirus žemės sklypus.

Ūkininkai nuomodavosi užliejamas pamario ir panemu
nės pievas. Pievos iš karto būdavo sudalijamos daugiausia 
vieno ha dydžio sklypais. Prieš sulygdami kainą, nuominin
kas ir pievos savininkas ar jo atstovas apžiūrėdavo nuomoja
mą sklypą ir įvertindavo žolės kiekį ir rūšį. Nuomą pinigais 
reikėdavo sumokėti iš karto ligi pjaunant.

Senesnis nuomos būdas - dvaro pievų nuomojimas iš 
pusės šieno. Nupjautą šieną nuomininkas turėdavo išdžio
vinti, sukrauti į kupetas ir ūkvedžio nurodytą dalį savo 
arkliais suvežti į dvaro daržines. Dvare sukrauti šieną į šalines 
padėdavo dvaro darbininkai.

Mažažemiai lietuvininkai lauko darbams, kurui atsivežti 
nuomodavo arklius su žemės dirbimo padargais atvažiavimo 
priemonėmis. Už dienai išnuomotą arklį reikėdavo dvi dienas 
atidirbti darbymetyje. Arklius nuomodavo ir visai neturintys, 
ir turintys vieną arklį lietuvininkai.

Stambesni ūkiai laikydavo reproduktorius. Už karvės ar 
kiaulės sukergimą reikėdavo atidirbti vieną dieną per rugia
pjūtę ar bulviakasį arba sumokėti 3-4 litus. Eržilus daugiausia 
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laikydavo dvarai. Už kumelės sukergimą atsilygindavo natū
ra (50 kg avižų) arba pinigais.

Kanapes ir linus lietuvininkai augindavo tik savo reika
lams: kanapes - virvėms vyti, linus - drobėms ir kitiems 
audiniams austi. Mindavo jaujose, kurias už atodirbius nuo
modavo iš stambesniųjų ūkininkų. Už vienos jaujos išmynimą 
reikėdavo atidirbti vieną dieną. Jaujų krosnis nuomininkai 
kūrendavo savo malkomis. Iškūrenti prašydavo mokančių 
žmonių (daugiausia senukų), kuriems atsilygindavo pinigais 
arba degtine.

Stambieji ūkininkai (didbüriai) prie savo sodybų turėdavo 
pasistatę trobeles (butelius), susidedančias iš gyvenamojo 
namo ir tvartelio, kuriose apgyvendindavo 2-4 bežemių 
valstiečių (liuosininkų) šeimas. Įnamiai (įlaidininkai) gauda
vo žemės iki prūsiško margo bulvėms, daržui pasisodinti, 
nusišerdavo vieną dvi kiaules, laikydavo vištų, kai kurie - 
ožkas ar net karves. Neturintys melžiamų gyvulių gaudavo iš 
ūkio pieno kasdien, kai kurie kiti ir bulvių rudenį. Įnamiai už 
pastogę, naudojamą žemę, ganyklą ir šieną, bulves, pieną ir 
kitus iš ūkio gaunamus produktus turėdavo atidirbti sutartą 
dienų skaičių darbymetyje: kasti durpes kurui, pjauti šieną, 
vežti mėšlą, kirsti rugius ir kitus javus, kasti bulves, kulti. 
Šeimininko ūkyje įnamiai dirbdavo savo darbo įrankiais: 
dalgiais, grėbliais, šakėmis, kauptukais bulvėms kasti ir pan. 
Už gyvenamas patalpas reikėdavo atidirbti apie dvi savaites, 
už naudojamą žemę - apie savaitę, už kita - kaip susitardavo. 
Taigi vieno įnamio šeima per metus turėdavo atidirbti 20-30 
darbo dienų. Be to, kitur įnamis ir jo šeimos nariai galėdavo 
dirbti tik tuomet, kai šeimininko ūkyje nebūdavo darbo arba 
jeigu tai būdavo numatyta nuomos sutartyje (pvz., įnamis 
vyras yra dailidė ir dirba statybose, o pagal nuomos sutartį 
dienas atidirbinėja jo žmona ir pan.). Jei darbo ūkyje nebū
davo, įnamiai vyrai dirbdavo plytinėse, skaldydavo (mušda
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vo) akmenis prie plento, gyvenantys arčiau Klaipėdos įsidar
bindavo Klaipėdos celiuliozės gamykloje. Už metus šeiminin
kas su įnamiais galutinai atsiskaitydavo šv. Martyno dieną. 
Už papildomas (nuomos sutartyje nenumatytas) atidirbtas 
dienas įnamiams sumokėdavo kaip padieniams darbi
ninkams.

Gyvenamajam namui, kitiems trobesiams statyti lietuvi
ninkai samdydavo meistrą. Rangos sutartis dažniausiai suda
rydavo raštu, jose aptardavo statybos darbų apimtis, kainas, 
terminus. Darbininkais pasirūpindavo pats būsimų trobesių 
šeimininkas (užsakovas). Kartais meistras turėdavo moki
nių. Statybų darbininkais daugiausia dirbdavo butelių gy
ventojai (butelninkai). Jiems mokėdavo kaip padieniams 
darbininkams (5 litus už dieną). Už darbą su jais paprastai 
atsiskaitydavo tos pačios dienos vakare. Meistras reikalauda
vo, kad samdomi darbininkai šiek tiek išmanytų statybos 
darbus. Statybos meistras retai valgydavo savo maistą. Daž
niausiai meistrą ir darbininkus maitindavo užsakovas. Dalį 
rangos sutartyje numatyto atlyginimo meistras paimdavo iš 
anksto. Statybininkams iškėlus gegnes ir apgrebėstavus sto
gą, užsakovas keldavo vaišes: statydavo butelį degtinės meist
rui arba tą butelį ir meistrui skirtas dovanėles (šilkinius 
marškinius, rankšluostį ir pan.) įdėdavo į virš stogo keliamą 
vainiką.

Kiti amatininkai priklausomai nuo darbo pobūdžio dirb
davo savo namuose arba keliaudavo per užsakovus. Keliau
jantys amatininkai (mūrininkai, stogdengiai, iš dalies siuvė
jai) paprastai būdavo užsakovų maitinami. Siuvėjai mokestį 
imdavo iš karto už visus tuose namuose pasiūtus drabužius. 
Tokio pat drabužio pasiuvimo kaina priklausydavo nuo me
džiagos brangumo: už pasiūtus iš brangesnės medžiagos 
drabužius reikėdavo daugiau mokėti, nes šiuo atveju siuvėjas 

644



daugiau rizikuodavo (už siuvant sugadintą medžiagą siuvė
jas turėdavo atlyginti).

Kartais išbėgę iš užtvarų ar nutrūkę nuo grandinės gyvu
liai padarydavo nuostolių kaimynų pasėliams, pievoms. Savo 
lauke rastus svetimus gyvulius ūkininkai stengdavosi uždary
ti ir vėliau, tardamiesi dėl nuostolių atlyginimo, panaudoti, 
kaip įkaltį. Šie gyvuliai būdavo grąžinami savininkui tik 

abiem pusėm susitarus dėl nuostolio dydžio ir kaip jį padeng
ti. Dažniausiai kaltininkas ir nukentėjęs tai atlikdavo patys, 
pašaliniams nesikišant. Kaltininkas atsilygindavo tokiais že
mės ūkio produktais, kokie būdavo gyvulių sunaikinti, apmo
kėdavo žalą pinigais arba atidirbdavo sutartą dienų skaičių 
darbymetyje. Jei kaltininkas nesutikdavo dėl nuostolio dy
džio ar iš viso nepripažindavo savo k. iltės, nukentėjęs kreip
davosi j kaimo seniūną. Pastarasis pakviesdavo du liudytojus, 
autoritetingus to kaimo ūkininkus, ir jie įvertindavo nuosto
lio dydį. Su komisijos sprendimu kaltininkas sutikdavo.

Samdiniui už ūkiui padarytą žalą šeimininkai dažniausiai 
atskaičiuodavo iš algos. Kartais samdinėms atskaičiuodavo 
net už plaunant sudaužytas lėkštes.

Pagal paprotį, apie kokį nors rastą daiktą ar pinigus, 
radimo vietą ir laiką radėjas turėdavo pranešti kokiai nors 
valdžiai: pasaulietinei (kaimo seniūnui, žandarui) ar dvasi
nei (kunigui) arba pats paskelbti laikraštyje ar turgaus skel
bimų lentoje. Valdžios pareigūnai apie radinį informuodavo 
gyventojus, kunigas pranešdavo per pamaldas. Atsišaukęs 
savininkas turėdavo radėjui atlyginti, t.y. duoti radybų.

4. ATODIRBINĖS TALKOS

Tarp lietuvininkų buvo labai paplitusios durpių kasimo, 
rugių kirtimo, bulviakasio, javų kūlimo ir kitokios atodirbi- 
nės talkos. Jų paplitimą lėmė darbo technologija (pvz., 
durpių kasimas), daugelio darbininkų reikalaujančių žemės 
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ūkio mašinų atsiradimas (pvz., kūlimo talkos paplito dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą, atsiradus arklinėms kuliamo- 
siosms, kurioms aptarnauti reikėdavo apie 10 darbininkų; 
šias mašinas pakeitusioms motorinėms kuliamosioms reikė
davo apie 20 darbininkų); be to, bendrai dirbant, dėl 
geresnio darbo pasidalijimo ir tarpusavio lenktyniavimo 
pasiekiamas didesnis darbo našumas. Atodirbinėse talkose 
daugiausia dalyvaudavo vidutiniai ūkininkai, kurie į talkas su 
savo darbo įrankiais eidavo patys arba siųsdavo samdinius 
(jeigu jų turėdavo). Ūkio, kuriam būdavo talkinama, šeimi
ninkas kartais dar primokėdavo po litą talkoje gerai dirbu
siems darbininkams paskatinti. Stambieji ūkiai dažnai ap
sieidavo be talkų, nes turėdavo samdinių ir buteliuose gyve
nančių įnamių, be to, šiems ūkiams už nuomotus arklius, 
gyvulių sukergimą ir kitas paslaugas talkindavo mažažemiai 
ir vidutiniokai kaimynai. Stambieji ūkiai didesniems lauko 
darbams (bulviakasiui, rugiapjūtei) dar samdydavosi padie
nių darbininkų. Padieniai darbininkai su savo darbo įrankiais 
(moterys su krepšiais ir kauptukais, nes, kur lietuvininkai 
neturėdavo arklinių bulvių kasimo mašinų, bulves kasdavo 
kauptukais iš neatartų vagų; rugių kirtėjai su dalgiais - kai 
rugius kirsdavo rankomis; kūlėjai su šakėmis), iš anksto 
susitarę su ūkiu, iš artimesnių apylinkių ateidavo patys, o iš 
buvusio Klaipėdos krašto pasienyje esančių Žemaitijos mies
telių būdavo atsivežami dvikinkiais vežimais. Iš toliau atvykę 
padieniai darbininkai ūkyje apsigyvendavo visam bulviaka
siui ar rugiapjūtei. Ūkis juos maitindavo savo ištekliais. Rugių 
kirtėjams, rišėjoms, kūlėjams, jeigu kuldavo iki vėlumos, už 
darbo dieną mokėdavo po 1 cnt rugių arba po 5 litus, bulvių 
kasėjoms - po 4 litus. Iš Žemaitijos atkeliavę darbininkai 
sutikdavo dirbti ir už mažesnį atlyginimą.

Durpes kurui pavasarį kasdavo (durdavo) susidėję 2-4 
gerai sugyvenantys kaimynai. Jei durpių nebūdavo savo 
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žemėje, nuo 1x2 m iki 4x4 m dydžio sklypelius (flekes) 
pirkdavo varžytynėse, surengtose valdiškame durpyne. Prieš 
varžytynių pradžią kai kurie pirkėjai parduodamus sklype
lius apžiūrėdavo. Vieną ar kitą durpių sklypelį varžytynėse 
nupirkdavo daugiausia už jį sumokėję. Iš pradėto kasti skly
pelio durpes išmesti būtinai reikėdavo tą pačią dieną, nes per 
naktį iš gretimų duobių, susidariusių iškasus durpes, galėda
vo prasisunkti vanduo ir apsemti duobėje likusias durpes. Tai 
bei iškastoms durpėms minti ir formuoti reikalingas žmonių 
skaičius ir lėmė durpių kasimo talkos būtinumą. Su talka 
vienas ūkis durpių prisikasdavo dažniausiai per dieną.

Tie patys ūkiai, kurie kartu ruošdavo durpes, talkininkau
davo vieni kitiems ir kituose darbuose. Į rugiapjūtės talkas 
susirinkdavo iki dešimties ir daugiau vyrų ir dažnai rugius 
nukirsdavo per dieną. Bulviakasis užtrukdavo ilgiau: nuo 
dviejų dienų iki savaitės. Atodirbinėse kūlimo su mašina 
(mašinautės) talkose dalyvaudavo daugiau ūkių, nes motoru 
varomai kuliamajai aptarnauti reikėjo daugiau darbininkų. 
Kartais į kūlimo talkas atvažiuodavo giminės. Vieno ūkio 
javus paprastai iškuldavo per 1-2 dienas, labai stambių ūkių 
- per ilgesnį laikotarpį. Kai, norint baigti kulti kurio nors ūkio 
javus, kūlimas įsitraukdavo į naktį, ūkio savininkas už pridė
tinę darbo dienos dalį talkininkams atlygindavo pinigais arba 
atidirbdavo prie kito darbo. Už kūlimo mašinų nuomą būda
vo nustatytas valandinis mokestis, kurį gaudavo tų mašinų 
savininkai (pavieniai asmenys ar kokios nors bendrovės). 
Bežemiai kuliamųjų savininkai mokestį imdavo ir javais, per 
kūlimo sezoną užkuldami iki 150-160 cnt grūdų. Kai kada 
bendrovėms priklausiusias kūlimo mašinas, be samdomo 
mašinisto, dar aptarnaudavo tam tikri javų j kuliamąją leidi- 
kai, kuriems ūkis atlygindavo už darbo valandas. Leidikai 
buvo reikalingi dėl to, kad neturintys tam tikrų įgūdžių 
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darbininkai galėjo užkimšti ar net sugadinti kuliamąją ir taip 
sutrukdyti darbą.

Be anksčiau išvardytų atodirbinių talkų, atsimenamos dar 
statybinių medžiagų paruošimo, kai kurių statybos darbų 
(pvz., gegnių iškėlimo), linų, kanapių mynimo, plunksnų 
plėšymo, skalbimo talkos. Linus, kanapes talkininkai papras
tai mindavo naktimis, plunksnas plėšydavo vakarais, drabu
žius, patalynę skalbdavo žiemą.

Nuo gegužės iki rugpjūčio mėnesio pabaigos talkininkus, 
padienius darbininkus ir atidirbančius atodirbius kaimynus 
maitindavo 5 kartus, kitu metu - 4 kartus per dieną. Jei, 
norint užbaigti bulviakasį ar kūlimą, darbai užsitęsdavo iki 
vėlumos, darbininkus ūkio šeimininkė valgydindavo kaip 
vasarą, t.y. 5 kartus. Linų, kanapių mynėjams naktį nuvežda
vo valgį į jaują, o talkinantiems plunksnų plėšytojams duoda
vo vakarienę. Labiausiai buvo paplitę tokie valgiai: pusry
čiams - kava (juoda ar balta) su duona, sviestu, sūriu, varške, 
dešra, kiaušiniais ar kiaušiniene, priešpiečiams - maždaug tas 
pat, kaip ir pusryčiams, pietums - virtos bulvės, mėsa (kartais 
kelių rūšių: kiauliena, paukštiena, rudenį - dar ir aviena), 
sriuba (rudeniop - saldi vaisių), pavakariams (paludieniams) 
- kava, duona (kartais pyragas), sviestas, sūris, dešra, blynai, 
vakarienei - bulvės su silke ar žuvimi, didžkukuliai (cepeli
nai), sriuba, pietų likučiai. Gerti, be kavos, duodavo naminio 
nesalyklinio alaus. Priešpiečius ir pavakarius šeimininkė 
atnešdavo ar atveždavo j darbo vietą.

Baigus kulti, beveik visada, kartais ir po kitų talkų (durpių 
kasimo, rugiapjūtės, statybinių medžiagų paruošimo, bulvių 
kasimo), šeimininkai iškeldavo pabaigtuves, kurioms nu
pirkdavo degtinės, kartais alaus. Degtine vaišindavo daugiau 
simboliškai (pvz., per vienas kūlimo pabaigtuves aštuonioli
kai vyrų šeimininkas pastatė vieną litrą degtinės). Seniausi 
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pateikėjai atsimena, kad jų jaunystės metais (apie 1920 m.) 
kūlimo pabaigtuvėms šeimininkės išvirdavo šiupinio.

XX amžiaus 4-ame dešimtmetyje stambieji ūkininkai, 
maitindami kūlimo talkų dalyvius, ėmė skirti ūkių savininkus 
nuo samdinių. Pastaruosius pasodindavo virtuvėje ar kitoje 
blogesnėje patalpoje, jiems duodavo prastesnį maistą, nevai
šindavo per pabaigtuves.

Žilvytis 
Šaknys

ĮŽEGNOTUVĖS

Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos kraštų, yra susiklos
čiusi tradicija svarbiausias žmogaus gyvenimo ciklo apeigas 
skirstyti į gimtuvių, krikštynų, vestuvių ir laidotuvių. Tai 
esminiai lūžiai civilizuoto žmogaus gyvenime. Iš lietuvių 
pirmasis šią tradiciją sulaužė kun. S. Yla. Knygoje “Lietuvių 
šeimos tradicijos” autorius išskyrė ir aprašė perėjimo į jauni
mo amžiaus tarpsnį apeigas - brandynas1. Tarpukariu paaug
lių ar jaunuolių socialinę brandą pažymėdavo šeimoje, dar
bo, jaunimo bendraamžių bendrijose, visos kaimo bendruo
menės šventėje - vestuvėse. Po apeigų jaunuoliai įgydavo 
naujų teisių ir pareigų įvairaus lygmens socialinėse bendrijo
se2. Klaipėdos krašte didesnė gyventojų dalis išpažino evan
gelikų liuteronų tikėjimą3. Šioje teritorijoje, kaip ir daugumo- 

' Yla S. Lietuvių šeimos tradicijos. Čikaga, 1978. P. 168-170.
2 Šaknys Z. Lietuvos kaimo jaunimo brandos apeigų tipai (XIX a. pab. - XX a. 
I pusė) // Lituanistica, 1993. Nr. 4 (16) P. 75-88.
3 Pagal 1905 m. sausio 1 d. surašymą, iš 139 770 Klaipėdos krašto gyventojų čia 
gyveno 132 047 evagelikai (94,47 %) (Vileišis V. Tautiniai santykiai Mažojoje 
Lietuvoje. K., 1935. P. 212-215); 1925 m. sausio 20 d. surašymo duomenimis, 
Klaipėdos apskrityje (be Klaipėdos m.) gyveno 88,11 %, Pagėgių aps. -91,41 %, 
Šilutės aps. - 88,80 % evangelikų liuteronų (Lietuvos statistikos metraštis 1924- 
1926. K, 1927. P. 23).
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je liuteronų gyvenamų kraštų, lygiateisio parapijos nario, 
dažnai ir daugelį suaugusio žmogaus teisių bei pareigų 
jaunuoliai įgydavo po konfirmacijos. Šį bažnytinį aktą klaipė

diškiai vadino įžegnojimu (Kuršių nerijoje - iežegnajume, vok. 
Einsegnung, latv. iesvėtEana).

Etnografinės literatūros apie konfirmaciją Lietuvoje ma
žai. Gana plačiai 1912 m. konfirmaciją Vanagų parapijoje 
aprašė Ieva Simonaitytė4. Kuršių nerijos gyventojų konfirma
cijos papročius knygoje “Kuršių nerijos žvejų gyvenimas” 
apibūdino Richardas Pyčas (Richard Pietsch)5. 1991 m. pub
likuotas šių eilučių autoriaus straipsnis “Pirmoji jaunystės 
šventė: Konfirmacijos papročiai Klaipėdos krašte“6. Čia nus

tatyta šių apeigų reikšmė jaunimo socializacijai, konfirmacija 
nagrinėta daugiau funkciniu aspektu.

4 Simonaitytė I. ... o buvo taip. V., 1960. P. 347-356.
5 Pietsch R. Fischerleben auf der Kurischen Nehrung. Berlin, 1982. S. 308- 
311.
6 Šaknys Z. Pirmoji jaunystės šventė: Konfirmacijos papročiai Klaipėdos 
krašte // Liaudies kultūra. 1991. Nr. 4. P. 16-17.
7 ES. 1979. L. 86; 1980. L. 10, 19, 27, 33-34, 59-60, 71-72 74, 77, 83, 84; 
1387. L. 60, 64, 75; 1422. L. 1, 7, 10, 14, 17, 30-31, 34, 38; 1447. L. 47; KDS. 
F. 33. 26.

Šiame straipsnyje, remdamasis naujais šaltiniais, išplėto

siu kai kuriuos ankstesnius teiginius, pamėginsiu atskleisti 
kai kurių etnografinių reiškinių skirtumus pačiame Klaipėdos 
krašte. Straipsnio pagrindą sudaro pagal autoriaus anketas 
surinkta medžiaga. Didesnė jos dalis užfiksuota 1990 m. 
vykusiose ekspedicijose. Be 14 autorių užrašytų etnografinių 
aprašų, naudotasi Vilniaus universiteto studenčių J. Jurkuvė- 
naitės (5 apr.) R. Liepytės (3 apr.), R. Pranytės ir A. Rulins- 
kaitės (5 apr.), D. Grimalauskaitės (3 apr.) medžiaga. Vieną 
aprašą užpildė A. Kybrancas7. Žinių pateikėjai, gimę nuo 

1900 iki 1935 metų, konfirmuoti 1914-1949 metais. Iš 28 
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apklaustų žinių pateikėjų - tik 4 vyrai8. 20 žinių pateikėjų 
teigė esą lietuviai, keturi vokiečiai, po du - klaipėdiškiai ir 
lietuvininkai. 16 žinių pateikėjų pasakojo apie Klaipėdos aps. 
(Karklininkų, Klaipėdos, Dovilų, Priekulės, Vanagų par.), 8 
apie Šilutės aps. (Kintų, Rusnės, Vyžių par.) ir 3 - apie 

Pagėgių aps. (Katyčių, Rūkų ir Vilkyškių par.) kaimus ir 
miestelius.

8 Kadangi klausinėta pagal du skirtingus klausimų lapus, kuriuose buvo 
klausimai apie konfirmaciją, kai kurie žinių pateikėjai klausti po du kartus, 
todėl nesutampa aprašų ir žinių pateikėjų skaičius.
9 Jakubėnas P. Naujųjų amžių bažnyčios istorija. K., 1936. P. 129-130.
‘° Bruožis A. Mažosios Lietuvos mokyklos ir lietuvių kova dėl gimtosios 
kalbos. K., 1935. P. 30; Matulevičius A. Mažoji Lietuva XVIII amžiuje: 
Lietuvių tautinė padėtis. V., 1989. P. 105.

KONFIRMACIJOS, KAIP INICIACINIO
RITUALO, IŠTAKOS

P. Jakubėno teigimu, konfirmacijos įvedimas sietinas su 
vokiečių pietizmo tėvo P.J. Špenerio (1635-1705) veikla. 
1670 m. jis telkė klausytojų būrį ypatingo pamaldumo valan
doms (collegia pietatis), kurių metu jaunimui aiškindavo 
katekizmą. Po tokio paruošimo mokiniai viešai išpažindavo 
savo tikėjimą9. Kadangi evangelikų liuteronų bažnyčia siekė, 
kad naujieji nariai būtų konfirmuojami socialiai subrendę ir 
sąmoningai išpažintų tikėjimą bei suvoktų tikėjimo tiesas, 
konfirmuojama būdavo baigiant mokyklą. Jau 1717 m. gegu
žės 5 d. Frydricho Vilhelmo I išleistame generaliniame edikte, 
kuris buvo visos Prūsijos liaudies mokyklų veiklos pagrindas, 
nurodyta, kad vietovėse, kur yra mokyklų, tėvai privalo siųsti 
savo vaikus žiemą mokytis kasdien, o vasarą, jei jie nereika
lingi tėvų ūkyje, - mažiausiai vieną ar du kartus per savaitę, 
kad vaikai nepamirštų ko išmokę žiemą. Konfirmuoti liepta 
tik mokančius skaityti, be to, konfirmantus viešai egzami
nuoti per pamaldas10. Taip jau kitais metais buvo įvesta 
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konfirmacija Mažojoje Lietuvoje. 1737 m. Rytų Prūsijos 
vyriausybė išleido specialų mokyklų įstatymą “Principia re
gulative”, kuriuo buvo paskelbtas privalomas mokslas vi
siems 7-14 metų vaikams11. Matyt, šio įstatymo buvo laiko
masi prastai dėl sunkios valstiečių materialinės padėties, 
vaikų tarnybos pas ūkininkus; ne visi lietuviai galėjo tvarkin
gai lankyti mokyklą, todėl 1874 m. liepos 31 d., 1878 m. 
sausio 8 d., 1880 m. lapkričio 5 d. ir 1883 m. balandžio 23 d. 
kulto reikalų ir švietimo ministerijos potvarkiais buvo labai 
sugriežtinta mokyklų lankomumo kontrolė. Su kai kuriomis 
išimtimis mokyklą turėjo lankyti vaikai iki 14 metų12. For
muojant konfirmaciją, kaip jaunimo brandos apeigos stereo
tipą, buvo draudimas vaikams, nesulaukusiems 14-kos, moks
lo metu dirbti samdos darbus13. Dėl šių priežasčių susiforma
vo pastovus konfirmacijos cenzas (14 m.), kurio prisilaikoma 
ir šio amžiaus antrojoje pusėje. Nors pakito privalomo moks
lo cenzas, Šilutės pastoriaus E. Rogos teigimu, šio amžiaus 
jaunuolius stengiamasi konfirmuoti ir dabar (1981 m.)14.

n Nausėdas V. Lietuviškos mokyklos Prūsijoje XVI-XVIII amžiais // ILKI. V., 
1959. T. 2. P. 323.
12 Gudas K. Mažosios Lietuvos lietuvių liaudies tautinė padėtis XIX a. 
pabaigoje: Kanclerio O. Bismarko administracijos valdymo metais (1871- 
1890). V., 1992. P. 42-43.
13 Ten pat. P. 42.
14 ES. 1380. L. 72.
15 Donelaitis K. Raštai. V., 1977. P. 525, 536.

Iš istorikų darbų matome, kad mokyklų įstatymai buvo ne 
visuomet vykdomi, ne visada mokykla lankyta iki 14 metų, 
matyt, ne visi tvarkingai konfirmuodavosi. 1725-1754 m. 
Tolminkiemio krikšto metrikų knygoje K. Donelaitis įrašė, 
kad: “Ansas Reketatis buvo labai nerūpestingas tėvas, kuris 
išaugino savo vaikus tokioje tamsybėje, kad jie buvo konfir
muoti tik 18, 19 ir 20 metų amžiaus”15. Šilutės kraštotyros 
muziejuje laikomas 1881 m. gimusios Gritos Januškis iš 
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Vyžių konfirmacijos pažymėjimas liudija, kad konfirmuoda
vo 14 metų; tą patį liudija dar keli šiame muziejuje saugojami 
vėlesni konfirmacijos pažymėjimai16. Iš 26 apklaustų žinių 
pateikėjų net 23 teigė, kad juos konfirmavo 14 metų, du -13 
ir vienas nurodė 14-15 amžių. Jei jaunuoliai mokėsi aukštes
nėse gimnazijos klasėse, konfirmuodavo ir vėliau - 16-17 
metų17. Vėliau negu Klaipėdos krašto evangelikai liuteronai 
konfirmuoti keli apklausti tos tikybos latviai ir Biržų apylin
kėse gyvenę lietuviai evangelikai reformatai. Didžiojoje Lie
tuvoje ir katalikai, ir evangelikai reformatai karo metais 
konfirmuoti retai, Klaipėdos krašte evangelikai liuteronai 
tvarkingai konfirmuoti ir Pirmojo bei Antrojo pasaulinio karo 
metais.

16 Šilutės kraštotyros muziejus. G-7216, 26$ 1, 4049.
17 ES. 1380. L. 27.
M ES. 1379. L. 86 (Stučiai, Dovilų par.).

PASIRUOŠIMAS KONFIRMACIJAI

Konfirmaciją, kaip iniciacinį ritualą, įprasmindavo ir kon
firmuojamųjų bei jų tėvų pasiruošimas šiai dienai. Konfirma
cijos dienai pradėdavo ruoštis prieš vienerius ar dvejus 
metus. Kartą per savaitę ar dukart per mėnesį paaugliai lankė 
“pirmkarčių pamokas”. Artėjant įžegnotuvėms, tėvai iš anks
to sukviesdavo svečius, rūpinosi vaišėmis. Beveik visi žinių 
pateikėjai akcentavo, kad šiai šventei siūdindavosi naujus 
drabužius. Vieno žinių pateikėjo teigimu, per konfirmaciją 
vaikinai mūvėjo ilgom kelnėm - “jau vyrai”18. Paprastai 
šventės dieną vaikinai vilkėjo tamsiais kostiumais. Mergaitės 
konfirmacijos suknelę laikė “panašioj pagarboj kaip šliūbi- 
nę”, net 8 klausinėti žinių pateikėjai įžegnojimo drabužį 
suvokė kaip etninį identitetą išreiškiantį simbolį. Pasak jų, 
lietuvaitės konfirmacijai rengėsi juodai, vokietaitės - baltai 
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(pateikėjai konfirmuoti 1918-1944 metais). Ši nuostata fik
suota tik Klaipėdos apskrities Dovilų, Klaipėdos, Priekulės, 
Vanagų parapijose. Keli šių žinių pateikėjų teigė, kad baltai 
rengtis, šį kraštą prijungus prie Vokietijos, pradėjo ir lietuvai
tės. Kitų parapijų gyventojų nuomonės labai prieštaringos: 
trys teigė, kad merginos rengėsi juodai, du - baltai, penki - 
juodai ir baltai. Anot R. Pyčo, Kuršių nerijoje merginos šia 
proga taip pat puošėsi tamsiai ir šviesiai19. Kai kur juodai 
taisėsi ir Klaipėdos krašte gyvenusios vokietaitės.

19 Pietich R. Op. cit. P. 310-311.
20 Simonaitytė I. Min. veik. P. 349.
21 Ten pat. P. 351-356.

Prieš įžegnotuves konfirmantai puošdavo bažnyčią: vaiki
nai atnešdavo beržų, ąžuolų bei eglių šakų, merginos - 
gėlių20.

KONFIRMACIJOS DIENA

Jžegnotuvių dieną jaunuoliai nieko nedirbdavo, kai kur 
jau nuo ankstyvo ryto rinkosi svečiai. Pasimeldę jie išlydėda
vo konfirmantą j bažnyčią. Bažnytinė jžegnotuvių dalis pla
čiau aprašoma I. Simonaitytės atsiminimuose21. Tiek rašyto
jos, tiek ekspedicijose klausinėtų žmonių teigimu, konfirma
cijos metu jaunuoliai patirdavo didelį psichologinį išgyveni
mą. Tai būdinga daugeliui iniciacinių apeigų. Iniciacinį apei
gų pobūdį formavo iškilminga aplinka, viešas tikybos egza
minas bei tikėjimo išpažinimas. Grįžus namo svečiai vėl 
pasimelsdavo už konfirmantą. Po to prasidėdavo vaišės. Iš 25 
žinių pateikėjų, atsakiusių į klausimą apie jžegnotuvių vaišes, 
net 20 teigė, kad vaišės buvo rengiamos. Tai darė ir karo 
metais. Dar trys žinių pateikėjai nurodė, kad vaišes rengė tik 
turtingesni, du teigė, kad vaišių nerengė. Apibendrinus patei
kėjų atsakymus galima teigti, kad kai kada vaišes rengė ir 
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neturtingieji. Palyginus šį paprotį su Didžiosios Lietuvos 
katalikų ir evangelikų reformatų konfirmacijos papročiu, 
galima teigti, kad evangelikai liuteronai vaišes rengė kur kas 
dažniau. Vaišės trukdavo iki vakaro, anot vieno žinių patei
kėjo, net iki ryto. Kadangi dalis Klaipėdos krašto gyventojų 
priklausė pietistų judėjimui, dažnai vaišės būdavo santūrios, 
ne visur toleruotos pasaulietinio turinio dainos. Kai kurie 
žinių pateikėjai pabrėžė, kad buvo rengiamas “saldus stalas”, 
- geriama kava, valgomas pyragas. Nemažai žmonių prisimi
nė, kad buvo geriami ir alkoholiniai gėrimai, tačiau jais 
vaišinosi tik vyresnieji. Pavyzdžiui, žinių pateikėjos iš Dreižių 
kaimo (Vanagų par., gim. 1927 ir 1929 m.) pasakojo, jog 
vaišintas! prie butelio degtinės ir dviejų butelių vyno22.

” ES. 1422. L. 38.

Beveik visi žinių pateikėjai teigė, kad konfirmacija - visos 
šeimos šventė. Be giminių, beveik visada ateidavo ir artimes
ni kaimynai, tik apie šio amžiaus 4-5 dešimtmečius pasakoję 
klaipėdiškiai nurodė, jog sueidavo ir konfirmantų draugai. 
Nors vaišės buvo ir trumpos, tačiau dažnai tarpukariu pana
šiai atšvęsdavo ir vestuves. Esama medžiaga leidžia teigti, 
kad XX a. 2-5 dešimtmečio įžegnotuvės - lygiavertės kitoms 
klaipėdiškių šeimos šventėms.

Šventės dėmesio centre buvo konfirmantas. Beveik visada 
jis būdavo apdovanojamas. Kadangi dauguma apklaustų 
žinių pateikėjų - moterys, užfiksuotos daugiausia merginoms 
dovanojamos dovanos. Paprastai tėvai ar krikšto mama 
pirkdavo bažnytines knygas (dabar dažnai tai daro kunigas), 
svečiai - dažniausiai papuošalus, drabužius, kai kada įteikda
vo gėlių. Retsykiais dovanodavo net brangių, iš aukso ar 
sidabro padirbtų papuošalų; iš drabužių žinių pateikėjai 
minėjo suknelę, chalatą, kartais - skarelę. Minėtos ir kitos 
buitinės paskirties dovanos: skėtis, rankinukas, kiti svečiai 

655



nešdavo pinigus (5-10 markių). Kaip matome, ir dovanomis 
svečiai akcentavo, kad mergina jau suaugusi. Dovanodavo ir 
mergystės simbolį - mirtas. Šiomis gėlėmis puošdavosi ir 
konfirmacijos metu. Mirtų puokšteles jaunuoliai prisisegda
vo prie drabužio (vaikinai mažesnes), kai kada puošdavosi ir 
mirtų vainikėliais (merginos). Tai rodo ir R. Pyčo publikuota 
medžiaga.

Bažnytinė įžegnotuvių dalis baigdavosi tą pačią dieną ar 
kitą sekmadienį priimama komunija: “Einama prie šv. Vaka
rienės (Večerės)”. Žmonių suvokimu - tai svarbiausia kon
firmacijos suteikiama teisė.

PO KONFIRMACIJOS ĮGYJAMOS
TEISĖS IR PAREIGOS

Be bažnytinės teisės priimti komuniją, konfirmacija su
teikdavo ir pasaulietinių teisių. Dažniausiai žinių pateikėjai 
pabrėžė teisę eiti j jaunimo vakarėlius. Tai patvirtino iš 26 
žinių pateikėjų 15, 4 teigė, kad tokios teisės jaunuoliai 
neįgydavo, 7 - kad vakarėlių nerengė iš viso. Pasak kai kurių 
žinių pateikėjų, šokiai buvo prilyginami net paleistuvystei. 
Nors kai kurių žinių pateikėjų - lietuvių teigimu, šoko tik 
vokiečiai, tačiau ne visur galėjo lankyti vakarėlius ir vokiečių 
tautybės jaunimas. Taip pat dažnai akcentuojama, kad po 
konfirmacijos įgyjama teisė eiti į kūmus. Minėtos ir įgyjamos 
teisės būti pamerge, tarnauti. Anot vienos žinių pateikėjos, 
po konfirmacijos tėvai pradėdavo merginai krauti kraitį23. 
Tai - moterų atsakymai. Jie rodo, jog po konfirmacijos 
mergaitė įgydavo suaugusios merginos teises, t.y. pradė
davo mergauti.

23 ES. 1380. L. 27 (Pjauliai, Priekulės par.).

Kadangi apklausti tik keli vyriškiai, sunkiau pasakyti apie 
vaikinams suteikiamas teises. Matyt, vaikinai į vakarėlius eiti 
teisę įgydavo rečiau, tačiau ir jie gaudavo tam tikrų suau
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gusiojo teisių - vienas pateikėjas juokais pasakojo, kad vaiki
nas jau galėjo “paną kibint”. Labai svarbu vaikino socializa- 
cijai buvo ir po konfirmacijos atsiradusi galimybė dirbti, t. y. 
būti visiškai ar dalinai nepriklausomam nuo tėvų. Konfirma
ciją su vaikinų, rečiau merginų savarankiško darbo pradžia, 
sieja ir R. Pyčas24. Po konfirmacijos jaunimas jautėsi atsakin
gesnis už savo poelgius, savarankiškesnis. Pasak žinių patei
kėjo, “Po konfirmacijos pats jau už save atsako, ne kūmai 
kokie”25. Baigus mokyklą ir po konfirmacijos, net ir pasiturin
čių tėvų vaikai žymiai daugiau laiko turėjo skirti ūkio dar
bams, žvejybai.

-4 Pietsch R. Op. cit. P. 310-311.
-s ES. 1422. L. 24 (Pjauliai).
26 Keturi amžio čėsai // Giesmė mužkėlio (iš XV1-XIX a. anoniminės poezijos). 
K, 1982. P. 122-125.

KONFIRMACIJOS, KAIP INICIACINIO 
RITUALO, SUVOKIMAS

Norint įdėmiau pažvelgti į konfirmaciją, kaip į jaunimo 
socialinės brandos pažymėjimo ritualą, reikia suprasti, kaip 
šį sakralinį aktą suvokė patys žmonės. 1879 m. publikuotas 
anoniminis eilėraštis “Keturi amžio čėsai” liudija, kad jau tuo 
metu įžegnotuvės, matyt, buvo suvokiamos kaip perėjimo į 
kitą amžiaus tarpsnį apeigos. Eilėraštyje žmogaus amžius 
suskirstytas į keturias dalis: kūdikio, jaunikaičio, vyro, sene
lio. Jaunikaičio metai prasideda nuo įžegnotuvių:

Po tam kunigs įžegnojo 
Jį prie altoriaus šventojo, 
Per tai jis vyreliu pastojo, 
Labai pasidžiaugdams iš to26.

Nors vaikinai ir fiziologiškai subręsta vėliau negu mergi
nos, iš eilėraščio matome, kad konfirmacija žymėjo ne tik 
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merginų, bet ir vaikinų socialinę brandą. Panašiai XIX a. 
konfirmaciją suvokdavo ir kaimynai latviai. Tai liudija R. ir 
M. Kaudzyčių romane “Matininkų laikai” minimas “priėmi
mas tarp suaugusių” konfirmuojant27. Konfirmacijos reikšmę 
matome ir latvių liaudies tikėjimuose. Tikėta, kad j konfir- 
mantės, kaip ir į nuotakos, drabužį reikia įsiūti sidabrinį 
pinigą, bijoma, kad konfirmacijos dieną pirmoji nepasveikin
tų senmergė28. Tai įrodo, kad ir latviai šias apeigas priskirda
vo “perėjimo ritualų” kategorijai.

27 Kaudzyčiai R. ir M. Matininkų laikai. И, 1980. P. 9.
28 Šmits P. Latviešu tautas licėjumi. Riga, 1940. Sėj. 1. Lpp. 228; Riga, 1941. 
Sėj. 4. Lpp. 1938.

Panašiai konfirmacija buvo suvokiama ir tarpukario Lie
tuvoje. Teigiama, kad su “konfirmacija pasibaigdavo vaikys
tė”, “jau nebe vaikas, o berniukas, bernelis”, “jau merga, 
bernas”, “jau mandresni būdavo”, “jau priklausė prie didžių
jų”, “jau suaugęs”, “priima į jaunimo tarpą”, “pasijusdavo sava
rankiškesni”. Tokius teiginius įžegnotiesiems vaišių metu 
kartojo tėvai ir giminės. Naują statusą pripažindavo visa 
konfesinė bendruomenė. Tik keli žinių pateikėjai teigė, kad 
konfirmantas - dar vaikas, j jaunimo tarpą priimdavo kelerius 
metus ištarnavus pas ūkininką. Apibendrinę visą turimą me
džiagą, galime pasakyti, jog konfirmacija, bent jau tarpuka
rio metais, buvo suvokiama ir kaip jaunimo brandos apeigos.

KONFIRMACIJOS INICIACINĖ 
IR SOCIALIZACINĖ REIKŠMĖ

Konfirmacija atliko trejopą socialinę funkciją: bažnytinės, 
šeimos šventės ir vienintelio sakralaus XIX a. pab. - XX a. pr. 
jaunimo brandos ritualo. Taip ją suvokė Klaipėdos krašte 
gyvenę lietuvių ir vokiečių tautybės žmonės. Įžegnotuvių, 
kaip jaunimo brandos apeigų modelį, suformavo konfirmaci
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jos sąsajos su mokyklos baigimu, pastovus konfirmantų 
amžius, egzaminas, religinis apeigų pobūdis bei parapijos 
nario teisių įgyjimas, liuteronybės, kaip valstybinės, vėliau 
vyraujančios religijos šiame krašte, statusas. Suvokiant nau
jąjį statusą, taip pat nemažą reikšmę turėjo konfirmacijos 
apranga, šia proga keliamas pobūvis, dovanos, svečių palin
kėjimai, šventėje vyravusi pakili dvasinė armosfera.

Konfirmacija fiksuoja socialinę brandą. Kaip minėjau, 
abiejų lyčių jaunuoliai konfirmuojami 14 metų. Todėl dažnai 
socialinė branda žymima nesubrendus fiziškai. Remiantis V. 
Morkūno medžiaga, tik 2,8 % Lietuvos samdinių pradėdavo 
tarnauti bernais (t.y. atlikdavo visus sudėtingiausius suaugu
sio žmogaus darbus) nuo 14 metų. Merga iki 14 metų 
(imtinai) pradėdavo tarnauti tik 14,3 % merginų. Taigi 
tarpukario metais maža dalis samdinių galėjo dirbti visus 
sudėtingiausius suaugusio žmogaus darbus29. Ši statistika 
atspindi samdinių socialinio sluoksnio sugebėjimus, tačiau iš 
šių darbų galime spręsti ir apie ūkininko vaikų darbinę veiklą, 
nes ir samdiniai, ir ūkininko vaikai dažnai dirbo panašius 
darbus. Remiantis 1900-1920 metais gimusių Lietuvos mer
ginų fiziologinės brandos tyrimais, kuriuos atliko fizinės 
antropologijos atstovai, galima teigti, kad dažniausiai mergi
nos fiziologiškai subręsdavo vėliau negu 14 metų30. Po šeimo
je atliekamų fiziologinės brandos pažymėjimo apeigų (tarpu
kariu jos buvo atliekamos daugiau Rytų ir Pietų Lietuvoje) 
mergina įgydavo platesnių teisių ir pareigų tik šeimoje, po 
konfirmacijos - visoje konfesinėje bendrijoje. Tai leidžia 
manyti, jog konfirmacija savotiškai paankstindavo socialinę 
brandą. Konfirmacijos, kaip iniciacinio akto, įtaką jaunimo 

29 Morkūnas V. Nuo tamsos ligi tamsos (Žemės ūkio darbininkų buitis 
Lietuvoje 1919-1940 metais). V., 1977. P. 22-23.
30 Balčiūnienė L, Nainys J. V., Povilonis S., Tutkuvienė J. Lietuvių 
antropologijos metmenys. V., 1991. P. 61.
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socializacijai galima pasekti ir kitu aspektu. Mūsų duomeni
mis, vaikinai į bendraamžių bendriją iki 14 metų imtinai 
įeidavo tik 2,8 % kaimų ir miestelių (246 inf.), merginos - 
18,67 % kaimų ir miestelių (248 inf.). Todėl dažnai į jaunimo 
bendriją Klaipėdos krašte jaunimas įeidavo anksčiau.

Apibendrinę šią medžiagą, galime teigti, kad socialinė 
branda (galimybė pradėti darbinę veiklą, būti dalinai neprik
lausomam nuo tėvų, turėti galimybę rinktis būsimą vedybų 
partnerį), pažymima dažnai nesulaukus fizinės brandos. 
Panašų kultūros fenomeną galima įžvelgti ir santuokos eiliš
kumą žyminčiose apeigose. Kai kur Didžiojoje Lietuvoje per 
vestuves dalį vyriausios netekėjusios sesers teisių galėjo įgyti 
dar vaikas po “karūnavojimo”, “kašiko laužymo” ir kitų 
apeigų, jeigu ištekanti sesuo buvo gerokai vyresnė. Tai pat
virtina, kad nustatant žmogaus statuso turinį, dažnai kultū
riniai veiksniai yra svarbesni negu biologiniai31.

31 Gulliver P. H. Age Differentiation //International Encyclopaedia of the 
Social Sciences. New York, London, 1972. Vol. 1. P. 157.

Leokadija
Galinienė LAIDOTUVIŲ PAPROČIAI 

SA UGŲ APYLINKĖJE

Nelengva kiek nors išsamiau parašyti apie laidotuvių 
papročius, juo labiau kad ir pasakotojai palyginti dar neseni, 
gimę 1918-1934 m., nedaug atsimena, be to, kaip jie, tiksliau 
jos sako, “buvo toks sunkus bolševikinės okupacijos laikas, 
karas, pokaris”. “Labai daug kentėjom, daug laidojom, daug 
verkėm savų ir svetimų, tad ir tradicijų, papročių ne visada 
buvo galima laikytis,- ir jas primiršom, jos susimaišė su nauja, 
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atnešta į mūsų kraštą mada. Kur dar išliko nemišrios šeimos 
(jų dabar jau labai mažai), tai ir dabar prisilaikoma senųjų 
papročių”, - padejuoja ne viena lietuvininkė (taip jos save 
vadina).

Beveik visos lietuvininkės, su kuriomis 1990 m. ekspedi
cijoje teko kalbėtis, yra evangelikų liuteronų tikėjimo. Mirtis, 
jų akimis, - natūralus gyvenimo reiškinys. “Žmogus visu savo 

gyvenimu, darbais čia, žemėje, save ruošia amžinajam po
mirtiniam gyvenimui, ramybei. Tikrąją ramybę turės tas, 
kuris nugyvens gyvenimą kitam padėdamas, nieko neužgau- 
damas, niekam skriaudos nedarydamas. O ir kasdieninėse 
maldose rytą vakarą mes prašome Dievą laiminti mūsų 
žingsnius, žodžius, darbus, vaikus, namus ir laukus, prašome 
laimingos mirties”, - ne viena pasako. Daugelis informatorių 
turi pastaruoju metu Berlyne išleistus maldynus (maldakny
ges), kuriuose kalendorine tvarka maldos paskirstytos kiek
vienos dienos rytui ir vakarui.

Sarginimas.“ Prieš mirtį dažniausiai slaugomasis 
ligonis pasiprašo parvežti kunigą - šventąją Vakarienę (Vie- 
čiarę atlikti) priimti. (Kaip katalikų tikėjime šv. Komuniją.) 
Pasikviečiami tą dieną kaimynai, kad pagiedotų, maldas 
kalbėtų”(Ana Idzelytė-Gurgždienė).

Marinimas. Informatorė Irma Šližienė prisimena tėvo 

mirtį: “Tėvelis mirė 43 m. plaučių uždegimu. Suėjom mes, 5 
vaikai, prie mirštančio tėvelio lovos. Stovėjom visi labai 
liūdni. Tėvelis kiekvieman ranką padavė, atsisveikino. Nie
kas neverkė. Niekas jo nebučiavo. Tik kai po kelių dienų 
uždengė karsto antvožą ir ruošėsi lydėti į kapus, visi labai 
verkėm, gailėjom, ypač mama”.

Kai kada marinamasis nemažai kalba: “Aš mirsiu. Labai 
gaila vaikų našlaičių” ir 1.1. Paaiškina, kaip aprengti, kaip 
laidoti jį, kaip toliau gyventi jo namuose ir kt.
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2-3 dienos prieš šarvojimą. Po mirties 
užspaudžiami akių vokai, kūnas apiplaunamas vandeniu ir 
muilu, nušluostomas ir išnešamas, uždengus balta staltiese 
(drobule), į tamsią, vėsią patalpą (rūsį, kambarį - vasarą 
apdedamas ledais, gautais dažniausiai iš pieninės). Taip 
kūnas išlaikomas 4-5 dienas. Naktį toje patalpoje dega lem
pa, žmonės ten nebūna.

Apie mirtį pranešama vietos valdžiai, seniūnui. Laidoji
mui būtina gauti gydytojo pažymėjimą - leidimą. “Laidojom 
pagal valdžios įstatymą, nurodymą. Iškviečiamas po 1-2-3 
dienų daktaras (buvo atsitikimų, kad numirėlis atsikėlė, 
pasakoję močiutės) apžiūri, patikrina, ar tikrai miręs, ir 
išrašo mirties liudijimą, kad galėtum šarvoti ir laidoti”(Rūta 
Lidžienė-Jakubaitė). Vandenį, kuriuo buvo plaunamas nu
mirėlio kūnas, išpildavo po krūmu, medžiu.

Tik gavus leidimą laidoti, laiškais (jų popierius, vokas 
gedulo ženklu pažymėtas - apvestas juoda juosta), telegra
momis, taip pat gedulingomis, pranešama giminėms apie 
mirtį, laidojimo datą, valandą. Jie ateina nekviečiami - tokia 
tikinčiojo pareiga.

Šarvojimas. Šarvojama vienai parai - iš vakaro prieš 

laidotuves arba 2-3 paroms. Artimųjų nuožiūra.
Prieš šarvojant pasirūpinama karstu, drabužiais mirusia

jam.
Mirusiojo namuose visi liūdni, gedi mažiausiai 6 savaites.
“Parduotuvėje, kur pirkdavom karstus, būdavo paruošti ir 

visi drabužiai mirusiajam. Krautuvininkas turėjo taip pat 
vežimą karstui vežti, arklius su tinkamais pakinktais, juodo
mis gūniomis ir galvos papuošalais”,- prisimena Ana Gurgž- 
dienė. “Ir dabar tos parduotuvės savininko tebėr tas pats 
namas, viską pirkom. Žmones ten dabar apgyvendino. Graži 

parduotuvė buvo, visko, ko tik laidojimui reikėjo”.
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Karstas. “Karstas dažniausiai ąžuolinis būdavo. Kad 
tvirčiau būtų. Ant jo kraštų papuošalai - palmės, žalios, kaip 
gyvos. Aplink karstą kaspinas su užrašu: “Ilsėkis ramybėje”. 
Karsto spalva juoda arba tamsiai ruda. Jo vidus išklotas 
medžio drožlėmis ir išmuštas medžiaga, šilku arba drobele, 
balta. Pagalvėlė taip pat prikimšta drožlių, balta šilkinė arba 
perkelinė, aplink kruzeliais (parauktu kaspinu tos pačios 
medžiagos) papuošta. Šarvojama su karstu beveik visada, 
retais atvejais ant lentos, įtaisytos ant dviejų suoliukų. Šarvo- 

nė, po karstu patiesiama balta drobulė (turtingųjų puošni, 
neturtingų paprasta), kartais juoda”.

Drabužiai. Tik viena informatorė sakė, kad šarvojimo 
drabužiai, batai, antklodė būdavo labai gražūs, bet popieri
niai. “Viskas popieriniai. Gerų drabužių nekiši į žemę. Niekas 
pasirodyt nenorėjo. Juk ne į balių - miegoti eini”. Jaunesnė 
moteris prisiminė: ”Aš mamytę palaidojau su balta japoniška 
bliuzele (palaidinuke), balta šilkine skarele užrišau”.

Šarvojama, kaip sakė, amžinajam miegui, todėl su antklo
de {kaldra). Kaldra būtinai balta, gražaus šilko. Jos kraštai 
papuošti to paties šilko parauktu (surupuliuotu) kaspinu. Ant 
kaldros viršaus, per vidurį, iš rožinio, melsvo arba juodo 
kaspino padaromas kryžius. Mirusiojo rankos ant kaldros 
gražiai padedamos. Kaldra užklojama beveik iki pažastų ar 
aukščiau juosmens.

Aprengiamas mirusysis apatiniais ir viršutiniais drabu
žiais: vyrai baltais marškiniais, moterys balta palaidinuke 
(vyresnio amžiaus aprišamos balta skarele, mazgas po kak
lu), apmaunamas kojinėm, apaunamas batais. “Jaunos nete
kėjusios merginos šarvojamos puošniu drabužiu, karstas 
(vidus) ir pagalvėlė papuošiama mirtos šakelėmis. Taip pat 
šarvojamas ir jaunas nevedęs vyriškis. Kunigas šarvojamas 
kunigo drabužiais. Buvo dedama po pagalvėle į karstą maldak
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nygė (ne visiems)”. “Aš užmiršau mamytei knygą įdėti”(G. 
Doblytė).

Šarvojimo patalpa. Šarvojama geriausiame 

kambaryje, jo viduryje, kad būtų patogu atvykusiam kunigui 
pamaldas laikyti. “Kambarys niekuo nepuošiamas, nieko ant 
sienų langų nekabina - toks, koks buvo gyvenant, palieka
mas, tik stengiamasi, kad skersvėjo nebūtų”. Pašarvotojo 
galvūgalyje pastatomas mažas staliukas (laidojimo dieną), 
padedama Biblija, pastatoma žvakidė su 1 arba 3 žvakėmis, 
kryžius. Tik laidojimo dieną, kunigui atvykus, šeimininkai 
uždegs žvakes, kunigas prie staliuko skaitys maldas, giedos 
kartu su visais palydėti atvykusiais.

Lankytojai. Į šermenis giminės, kaimynai ateina 
dažniausiai juodai apsirengę, juodomis skarelėmis (bent 
skaros fonas turi būti juodas), vyrai juodą kaklaraištį (kaliu- 
kę) pasirišę. Atėjusieji atsiklaupia mirusiojo kojūgaly, pasi
meldžia (“mūsų tikėjime nesižegnojama”). Atvykę giminės 
atneša vainiką. “Tas pats, kuris atnešė, pats laidojimo dieną 
ir į kapus neš”. Vainikai buvo pinami iš eglišakių (patys 
pynė), ąžuolo lapų, gėlių, žiemą iš dirbtinių (“pačios darėm 
iš popieriaus gėles” - Rūta Lidžienė), vėliau pirko parduotu
vėje metalinius vainikus. Atnešdavo vainikų ir draugai, kai
mynai. Jų viduryje būdavo tekstas, užuojauta, “įdėta tarp 
stikliukų, kad neperšlaptų, neišsitrintų”.

Laidojimas. “Iš anksto praneša kunigui, kada bus 
laidotuvės. Laidotuvių dieną susirenka kaimas palydėti į 
kapus. Už laidojimą mokėti pinigų kunigui nebuvo būtinybės 
-jis algą gauna, yra valdžios atstovas. Bet žmonės, atsidėko
dami kunigui, mokėjo, kiek kas galėjo - nebuvo nustatyta. Tie 
pinigai ėjo bažnyčios reikalams. Katalikų kunigai dvarus 
turėjo, o mūsų kunigai - ne. Viskas buvo jam valdiška: ir 
žemė, ir namas, kuriame kunigas su šeima gyveno, arklį, 
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karvę išsilaikė. Normaliai, kaip ir visi, gyveno. Jis toks pats, 
kaip ir visi, tik pamaldose - kunigas”. “Ir giminės paprastai tai 
valandai, kada atsisiveikinama mirusiojo namuose, atva
žiuoja (nebent iš labai toli, tai iš vakaro atvažiuoja, atveža 
vainiką, kiti - gėlių)”.

Laidojimo dieną kunigas (jis atvežamas, kartais ir pats 
atvažiuoja) uždega žvakes (jos pastatytos liktoriuose ant 
staliuko mirusiojo galvūgaly), kalba maldas, gieda. Su juo 
kartu gieda visi susirinkusieji palydėti.

“Prieš uždengiant karstą antvožu, kunigas mirusiajam 
ranka kryžių ore padaro, kalba maldą. Artimieji, šeimos 
nariai (vaikai) mirusiajam rankas paglosto - atsisveikina. 
Niekas nebučiuoja, neverkia. Iš namų karstas išnešamas 
(kojomis į priekj) apie 14 vai. (po pietų)”.’’Kieme jau paruoš
tas vežimas (žiemą rogės) su atramėlėmis iš šonų, uždengtas 
specialiai laidotuvėms skirtu užtiesalu, dažniausiai juodu su 
baltais papuošimais. Arkliai du, taip pat juodi, uždengti 
juodomis gūniomis, jų galvas puošia laidotuvėms skirti galvų 
apdangalai (lyg kuodai į viršų pakelti)”. Arklius veda šalia jų 
stovintys du vyrai, irgi juodai apsirengę. Į taip paruoštą 
vežimą įkeliamas karstas.

Į kapus, jeigu arti, nešami priešakyje mirusiojo palaikai - 
karstas, paskui jį eina kunigas, mirusiojo šeimos nariai, 
artimieji, giminės ir kaimynai su savo vainikais ir gėlėmis. 
Kiekvienas kaimas nuo seniausių laikų turėjo savo kapus, 
todėl kelias į juos nebuvo ilgas.

Karstą nešė 4-6 vyrai pasikeisdami (prie karsto yra ranke
nos; jei toloka nešti, per rankenas perverdavo juostas arba 
rankšluosčius, persimesdavo juos per petį ir taip nešė). “Ypač 
sunku nešti į kalniuką kapinėse, artyn prie duobės; sako, kad 
numirėlis tada labai pasunkėja” (I.Šližienė).

Prie kapo duobės. Einantieji paskui karstą iki kapo 
duobės negieda. Tik kai karstas pastatomas šalia duobės, 
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kunigas (jeigu jo nėra, sakytojas) pradeda melstis, giedoti. Su 
juo gieda ir atlydėjusieji. Kunigas pasako pamokslą, ir 
karstas tam tyčia išaustomis juostomis (marškomis'), kitur 
gražiomis virvėmis (šniūrais) įleidžiamas į duobę. Duobę 
kasa kaimynai arba samdyti vyrai; juostas, šniūrus vieni iš 
kitų skolindavosi. Duobė buvo kasama negili (1-1,5 m).

Karstą nuleidus į duobę, kunigas pirmasis užberia ant jo 
3 saujas žemės, po kunigo 3 saujas beria artimieji ir kiti. 
Duobkasiai užkasa karstą, supila žemės kauburėlį, o kunigas 
kastuvo kotu ant jo išspaudžia kryžiaus ženklą. Visų kapai 
atgręžti į saulę, “kad mirusieji tekančią saulę matytų”. Čia 

nepaisoma takų takelių, kaip katalikų kapinėse - visų antka
pių užrašai į rytus (Saugų, Priekulės kapinės).

Namuose likusieji, kai tik išlydi velionį į kapus, tuoj pat 
tvarko kambarį, kuriame žmogus buvo pašarvotas. Pirmiau
sia nuima šarvonę, išneša ją į lauką, išpurto, išneša visa, kas 
buvo prie šarvonės į kitą patalpą (kambarį ar kamarą).

Po laidotuvių. Dabar tas pats kambarys parengiamas 
gedulingiems pietums: įnešamas didelis stalas, suolai, kėdės, 
lieka kryžius, žvakės.

Stalas padengiamas gražia linine staltiese (“mūsų močiu
tės, mamos labai daug verpė, audė, mezgė”), padedamos 
lėkštelės. Maistas įnešamas, kai kviestiniai svečiai kartu su 
kunigu grįš į namus (“anksčiau ne visada grįždavo po laido
tuvių”) .

Maldos ir vaišės. Grįžęs iš kapinių, kunigas skaito 
arba gieda maldas, atlieka pamaldas - dėkavonę (su juo 
meldžiasi, gieda kartu namiškiai ir kviestiniai svečiai - nek
viestų čia nebūna) jau prie padengto stalo. Tik po pamaldų 
vaišinasi natūralia balinta kava (balindavosi grietinėle), py
ragais. Vaišės keliamos būdavo pagal turtingumą. Žiemą, 

rudenį ar darganotą dieną vaišindavo ir karštos mėsos val
giais, paskui kava ir pyragėliais, pyragais. Kai kur duobka
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siams kitame kambaryje įpildavo degtinės. Po vaišių (jos 
trukdavo 1-2 valandas) visi išvažiuodavo, išsivaikščiodavo 
namo. Retai kas po laidotuvių nakvodavo, nebent labai 
artimi giminės - brolis, sesuo - arba iš labai toli atvykę.

Gedulas. Gedulas trukdavo įvairiai: žmona vyro gedėjo 
vienerius metus, vienerius metus gedėdavo motinos, bet 
dažniausiai gedulingai (juodus rūbus ar bent juodą skrybėlę 
su vualiu, skarelę) moterys vilkėjo 6 savaites, vyrai ryšėjo 
juodą kaspiną ant švarko ar palto atlapo ar ant rankovės; 
laikėsi ramiai, liūdėjo, nevaikščiojo j suėjimus, pasilinksmi
nimus, ten, kur muzika, šokiai. Mirusiojo kapą lankė, meldėsi 
prie jo, prižiūrėjo jį, pastatydavo paminklą, apsodindavo 
gėlėmis.

Su nuoširdžia pagarba kalbama apie mirusiuosius, kapi
nes, apgailestaujama, kad nebeliko dorų žmonių, kad buvo 
suniokoti jų ir kitų žmonių kapai - amžinasis tėvų, protėvių 
atminimas.

Gerda Padegytė ir jos seserys globoja ir prižiūri Kukorų 
kaimo kapines, nors pačios kilusios ne iš šio kaimo. Gerda 
ilgai kovojo, kad kapinės būtų aptvertos, sutaisyti senieji 
mediniai vartai. Ji pati, radusi po karo patvory nežinomo 
kareivio lavoną, pernešė jį j kapus, palaidojo, gėlytėmis kapą 
apsodino; daug apleistų kapų sutvarkė: nuvalė, atnaujino 
užrašus ant metalinių, medinių, marmurinių, cementinių 
antkapių, nuolat piktžoles išravi, takelius išlygina, smėliu 
pabarsto. “Bet yra negerų žmonių - išdaužo antkapius, mar
murą ir kt. išvagia”. Dabar Kukorų kaimas prijungtas prie 
Saugų, čia anksčiau gyveno Gerdos giminės, o ji su senute 
motina ir seserimis čia atsikėlė po karo.

Kadangi beveik neliko vietinių gyventojų - daugelis iš 
gretimų ar iš tolimesnių kaimų čia atsikėlė po karo, jau 
pagyvenę - kaimo kapai labai prastai arba visai netvarkomi.

667



Kukorų kapinės, kapais vadinamos, senos, “joms apie 100 
metų, tai senelių ir tėvų suvežtas kalnelis” pamiškėje. Įspū
dingi šių kapinių aukšti mediniai vartai, tvora irgi buvo 
medinė, bet neišliko.

Mačiau kapinėse tokius neįprastus užrašus ant geležinio 
kryžiaus:

Czonai Ilsis Devije mana milims
Wirischkis mushų milims Tewelis

Kristups Strasdas 
gim. 5 Marz 1916 
mir. 21 Now 1945

“Pernai iš Vokietijos buvo atvažiavęs jo sūnus, užrašą ant 
kryžiaus atnaujino”. Kiti užrašai:

Čion ilsis Diewyje

Liudwig Rispel
g. 1934
m. 1906

Hier ruht in Frieden 
unsere gute Mutter 
Ewe Gižas (Gijac) 
g. 12.5 1857 
m. 22.6 1927* * *
Grinius Jurgis 
1904-1980

Marta Grinienė 
1904-1979
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“Kapines,- pasakojo Gerda, - šį pavasarį ir praėjusį rudenį 
atėjo padėti tvarkyti būrelis mokyklos mokinių ir mokytoja. 
Deja, iš jų darbo maža naudos: nepagarbūs, nepareigingi, 
daugelis mokinių nemoka elgtis šventoje vietoje.

Čia tiek prisisėja ąžuoliukų, klevukų kasmet. Reikia juos 

su šaknimis išrauti, nes tuoj vėl atželia. Vaikai, mokiniai ir 
paaiškinus šito nesupranta ar nenori suprasti. Geriau jiems 
pabėgioti, palaipioti, negu dirbti. Kol pajėgsiu, tvarkysiu 
visus šiuos kapus, bet sveikata kasdien mažėja”,- pasiguodė, 
padejavo atsisveikindama Gerda.

Vasarą artimieji lanko savo tėvų, brolių, seserų kapus. 
Sodina, laisto, prižiūri gėles, rožės krūmelį, neša, vazose ar 
kitokiuose induose pamerkia gyvų gėlių, išgrėbsto takelius. 
Daugelis įsipareigoję ir greta esantį kapelį prižiūrėti, jeigu 
artimieji gyvena toli, jei jų jau nėra šioje apylinkėje arba 
gyvų.

Apie laidotuvių papročius pasakojo:

Gertrūda Doblytė, g. 1927 m.,
Vilius Gailius, g. 1922 m.,

Brigita Gložaitytė, g. 1930 m.,
Ana Gurgždienė, g. 1920 m.,
Edita Jakštienė, g. 1930 m.,
Helena Marija Jonaitytė-Šimanienė, g. 1918 m.,

Rūta Lidžienė, g. 1932 m.,
Hilda Narušienė, g. 1933 m.,

Gerda Padegytė, g. 1919 m.,
Irma Šližienė, g. 1930 m.,

Rūta Venckutė, g. 1922 m.
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Rita
Balkutė

PAGĖGIUOSE SURINKTOS 

LIA U DI ES G YD YMOSI 
PRIEMONĖS'

Pagėgiai turi bažnytėlę, kapines, geležinkelio stotį, polik
liniką, vaistinę, ligoninę, keliolika parduotuvėlių, turgelį, 
valgyklą-restoraną. Parduotuvėlėse galima nusipirkti daržo
vių (agurkų, pomidorų, kopūstų...), o pienas ir sūris skanes
nis negu Vilniuje. Čia pat, netoli valgyklos, tiesiai ant šaligat
vio, jauna moteris pardavinėjo arbūzus ir melionus. O visai 
netoli, tik už namo, savo vandenis plukdo Gegės upelis. 
Sunku pasakyti, kokios spalvos jo vanduo, taip pat sunku 
patikėti, jog kažkada šį vandenį gėrė miestelio gyventojai. 
Na, o šiandien pakrantėse galima rasti tai, kuo žmonės 
naudojosi vakar, užvakar, prieš metus ir seniau. Jos pakran
čių pievose nesinori atsisėst ir juo labiau pamerkti kojų j 
vandenį, nes ištraukęs gali ir neatpažinti. Užtat visai prie pat 
upelio auga daržai ir sodai. Ir ne tik šalia Gegės. Visai arti 
geležinkelio taip pat. Pagėgiuose daug gėlių darželių, daug 
aukštų tvorų ir daug šunų. Na, o kokie gi čia žmonės? Viena 
sena močiutė sakė, kad tikriausiai ten pas jus, Lietuvoje, 
geresni žmonės, ten pas jus kitaip, o pas mus “toks kraštas 
prakeiktas”. Piktų žmonių nesutikome, tik gaila, kad ne 
visada galima buvo sužinoti, ko norėjosi. O man rūpėjo, kaip 
čia žmonės gydėsi tada, kai vietinės žolininkės buvo populia
resnės už gydytojus. Bet šias paslaptis, deja, daugiau žino į 
šiuos kraštus atklydusios žemaitės ar dzūkės negu šio krašto

* Medžiagą 1990 m. surinko R.Balkutė, A. Volungevičiūtė. 
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žmonės. “Dabar jau tų žolikių tiek nebėr, - kalbėjo sena 
žemaitė. - Ropikių, bobraukių, gyvatžolės būdavo daug. Vis 
augo tokiais paupeliais. Jau tokiuose tyruose jų nerasi. 
Nežinau, negaliu pasakyti, gal dar likę, kur melioracija 
nepraėjo. Bet dabar melioracija praėjus visur, nebėr tiek 
vaistažolių”. Panašiai kalbėjo ir J.Vaidilienė iš Sartininkų: 
“Zolikes geriausiai skint pavasary, kai žyd. Bėda, kad melio
racija praėjusi, tai viskas išnaikinta. Išnaikino šaknis. Dau
giau iškados pridarė nei naudos”. O čia gimusi ir augusi 
T.Cidravičienė prisiminė, kad seniau žmonės tik žolikėmis ir 
gydėsi. “Mes esam užaugusios su arbatomis”. Ši moteris buvo 
viena iš tų, kuri nemažai papasakojo apie augalų gydomąsias 
savybes. Ir veltui manėme, kad šiame krašte žmonės nevai
šingi. Gerbiama teta Trautė kaip ir jos sesuo E.Sarapinienė 
mielai rodė svetingumą.

Ne vieną vakarą bendravome su internato budėtojomis 
L.Rašpikleriene ir Z.Paliokiene. Teta Liuda ne tik papasakojo 
įdomių istorijų iš miestelio gyvenimo, bet nemažai prisiminė, 
ir kuo anksčiau žmonės gydė savo negalias. O teta Zelma nors 
nedaug ką galėjo pasakyti apie žolikes, bet užtai palikusi 
visus darbus vedžiojo pas savo geriausias drauges ir pažįsta
mas. Jos padedama susipažinau su senąja šio krašto gyven
toja Gerda Jokūbaitiene. Jokūbaitienė prisiminė savo gyveni
mą šiame krašte, bet daugiausia papasakojo apie įvairių ligų 
gydymą. Apie savo močiutę pasakojo: “Kad mano baba augo, 
visi lietuviškai šnekėjo. Ji sakė: “Jūs visi iš lietuviškų padurkų 
iškritot. Senovės žmonės daugiausia lietuviškai šnekėjo. O 
kai jau mano mama augo, į vokiškas mokyklas ėjo ir vokiškai 
kalbėjo. Ir aš vokišką mokyklą baigiau”. Iš savo babos ir 
mamos sužinojo vaistingąsias augalų savybes. O dabar dar ir 
iš kaimynių sužinanti. “Kiekviena žolelė yra vaistai, - kalbėjo 
G.Jokūbaitienė, - tik reikia žinot nuo ko. Visas arbatas reikia 
vis po biškį gert. Mes taip pliumpinam po pusę litro iš karto.
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Nieko neduoda! Reik po biškį ir valandomis”. O santarietė 
E.Druktaitienė ir močiutė J.Kučinskienė sakė, kad “rinkt 
žolikes geriausiai pavasarį ir vasarą, kol nėra peraugusios. Jei 
be žieduko - tai kol vienas stiebukas. Džiovint ant aukšto, be 
saulės, kad vėjo nepagautų. Džiovint ant saulės - tai vaistus 
ištrauk. Geriau rinkti, kai nėra rasos”. O teta M.Totilienė 
pridėjo, kad augaluose “Vaistai yra tik iki šv. Jono. Tik iki jo 
galioja, o po tojau netinka. Ir mama sakydavo taip. Kiekvieną 
žolelę negalima virinti. Mama sakydavo, jei pavirinsi, tai 
neveikia. Ramunėles, jei pavirinsi, tai viduriai užkietėja, o 
taip, tai reguliuoja”. Save vadinantis prūsu Helmutas Pretcas 
apgailestavo, kad jau nėra gyvos mamos. “O jei mano mama 
būt gyva, tai ji jumi susakyt daug. Ji viską žinojo, kas nuo ko! 
Ir aš sakau, kad naminiai vaistai sveikiausia, geriau nei 
parduotuviniai”. Jis tikriausiai teisus, tik ką daryti, jei 40- 
mečiai, 50-mečiai jau nepažįsta augalų, nežino, kam juos 
galima būtų panaudoti. O moteriškių-žolininkių, nutuokian
čių, ką, kaip ir su kuo gydyti, jau beveik nėra. Prieš porą metų 
mirė Pagėgiuose gyvenusi užkalbėtoja. Miršta ir kiti seni 
žmonės, neperduodami savo žinių jaunesniesiems, o šiems 
lyg ir nereikia - čia pat vaistinė, poliklinika, ligoninė. Na, o tos 
16 močiučių, kurias aplankiau, susakė daugiau kaip 100 
augalų gydomąsias savybes. Nors daugiausia papasakojo 
apie dažniausiai pasitaikančias ligas (plaučių, kepenų, vidu
rių etc.), bet žinojo, kaip gydyti tymus, šiltinę, džiovą, 
kokliušą, vėžį ir kitas. Visos šalia dėžutės su vaistais turi 
pasikabinusios maišelį su žolytėmis.

Toliau pateiktų kai kurių gydymo būdų veiksmingumu 
galima suabejoti, tačiau jie padeda suprasti vartotų priemo
nių visumą. Jei nenurodyta, kaip vartoti vaistažolę, vadinasi, 
plikydavo arbatą. Skaičius sakinio gale žymi pateikėjo eilės 
numerį.



PA TEIKĖJŲ SĄRAŠAS

1. Cidravičienė-Kikabidzė Traute, g. 1932 m. Šilgalių k., 

Tauragės aps. Nuo 1945 m. gyvena Pagėgiuose.
2. Druktaitienė-Masiukaitė Elena, Juliaus, g. 1920 m. 

Pabradėje. Nuo 1923 m. gyvena Pagėgiuose.
3. Grigelienė-LiorančaitėMarė, Jono, g. 1929m. Ridiškiųk., 

Tauragės aps. Nuo 1953 m. gyvena Pagėgiuose.
4. Jokūbaitienė-Dainauskaitė Gerda, Miko, g. 1923 m.

Lauksargių k., Tauragės aps. Nuo 1945 m. gyveno 
Kraulaidžiuose, nuo 1978 m. gyvena Pagėgiuose.

5. Kučinskienė-Jasiukaitytė Julija, Antano, g. 1920 m. JA V, 
Karchatuose. Nuo 1920 m. gyvena Pagėgiuose.

6. Lešinskienė-Damalakaitė Marijona, Jurgio, g. 1937 m.
Smukutės k, Žygaičių vis. Nuo 1960 m. gyvena Sartininkuose.

7. Marozas Albinas, Jurgio, g. 1930 m. Vidgirių k., 
Pagėgių aps. Nuo 1932 m. gyvena Sartininkuose.

8. Mockienė-Masulaitė Darata, g. 1914 m. Trumpininkų k., 
Tauragės aps. Dabar gyvena Aukštupių k., Žygaičių vis.

9. Mockienė-Leščinskaitė Pranė, Jono, g. 1925 m.
Putokšlių k., Žygaičių vis. Nuo 1956 m. gyvena Sartininkuose.

lO. Paliokaitė-Gajauskaitė Zelma, Jono, g. 1929 m.
Margiškių k. Nuo 1950 m. gyvena Pagėgiuose.

11. Pretcas Helmutas, Dovydo, g. 1921 m. Natkiškių k., 
Pagėgių aps. Nuo 1968 m. gyvena Pagėgiuose.

12. Rašpiklerienė-Bendikaitė Liuda, Martyno, g. 1932 m.
Stubrių k. Nuo 1953 m. gyvena Pagėgiuose.

13. Sarapinienė-Kikabidzė Edita, Aleksandro, g. 1930 m.
Šilgalių k, Tauragės aps. Nuo 1960 m. gyvena Pagėgiuose.

14. Totilienė-Gečaitė Marytė, Antano, g. 1934 m.
Margiškių k., Žygaičių vis. Nuo 1955 m. gyvena Pagėgiuose.

15. Vaidilienė-Venckutė Julijona, Jono, g. 1932 m.
Veiviržėnų k. Nuo 1954 m. gyvena Sartininkuose.
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NUO SLOGOS, ATŠALIMO, GRIPO, 
KARŠČIO, ANGINOS, KOSULIO

1. Kai vaikai turėdavo slogą, nosį patepdavo medum (12).
2. Peletrūno, šalpusnio, juodųjų šermukšnių žiedus tai 

gerdavom nuo atšalimo, nuo prakaitavimo (6, 4, 1).
3. Bruknių lapus reikia susidžiovinti žiemai ir gerti arbatą 

nuo peršalimo. Skinti reikia prieš uogas, tai tada yra 
sultingiausi (13).

4 Jeronimas labai gerai nuo peršalimo. Reikia arbatą gert 
(13).

5. Šermukšnių žiedus, mėlynių lapus ir aviečių lapus duo

davo nuo peršalimo gert (13).
6. Čiobreliai labai gerai nuo peršalimo (11).

7. Beržų, aviečių, mėlynių lapus susiskinti, kai jauni būna, 
ir gerti arbatą. Nuo peršalimo, nuo bronchito gerai (13).

8. Medų gerdavom, kai atsišaldydavom. Mama kasryt ger
davo su pienu ir dar sviesto įsidėdavo, tai atsikosti gerai. 
Ji plaučiais sirgo (1).

9. Liepos žiedai prakaitą varo, kai gripu serga, veizėk, yra dėl 
kosėjimo vaikams, nuo temperatūros mušimo (6,15,3).

10. Klevo žiedai - nuo karščio, nuo gripo (6, 7, 3).
11. Medetkas pas mus nuo gerklės uždegimo geria (1).
12. Sėmenis iškaitinti ir dėti ant kaklo, kai gerklė skauda. 

Ruginių miltų padeginti ir dėti ant kaklo, kai gerklė 
skauda (12).

13. Avižas dėdavo ant kaklo nuo anginos (6).
14. Zuikio taukais gerklę viduj tepti nuo anginos (6).
15. Aviečių stiebą nuskusti ir užpilti, gerti arbatą. Nuo karš

čio, nuo kosulio labai gerai (6, 7).
16. Aviečių ir taip pat: ar uogos, ar lapai, ar šaknys, tai tas 

pats dėl prakaito, nuo karščio (4, 2).
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17. Aviečių, žemuogių arbatą virdavo nuo peršalimo (1).
18. Klevo žiedų arbata, putino žiedai ir uogos, ramunėlės, 

liepos žiedai labai gerai nuo kosulio (6, 2, 13).
19. Alijošius gerai yra, jei dikčiai kosti. Su medum sudėjai ir 

po šaukštuką duot (15).
20. Miškely toks saldmedis augdavo. Tokie kieti apsivynioję 

aplink medžius. Tai stiebukus kramtydavom nuo kosu
lio (1).

21. Nuo kosulio gerai debesylai. Šaknys labai gerai. Sudžio

vinti žiemai, gabalais supjaustyti ir arbatą virti. Dėl 
bronchito, nuo plaučių (4).

22. Trauklapių ir šaknikes, ir lapus nuplauti ir džiovinti, ir 
arbatą gerti nuo kosėjimo, dėl temperatūros, nuo plau
čių (15).

23. Juodavietės gerai nuo kosulio, nuo plaučių uždegimo (5).

NUO BRONCHITO, PLAUČIŲ DUSULIO, 
SUNKUMO, PLAUČIŲ UŽDEGIMO, ATKOSĖJIMO

24. Kravažoles tai, kai sirgo mano vaiks bronchitu, tai dau
giausia naudojau jas (9).

25. Tie labai irgi geri vaistai yra - juodieji bezdai - nuo 
bronchų (4).

26. Pušų spurgos - nuo bronchito. Padžiovinti ir 10-15 
grūdukų su medum gerti (5).

27. Pušų ūgliukus reikia pavasarį, kai pradeda sprogti, rink
ti. Dideliai gerai nuo bronchito. Išgydo. Ir klevo žiedus 
irgi gerai gerti nuo bronchito (3).

28. Jeronimas gerai nuo plaučių dusulio, nuo sunkumo. 
Džiovinti ar taip užpilti, palaikyti ir gerti arbatą (5).

29. Liepos, bezdo žiedai, alijošius yra nuo lėto plaučių užde
gimo. Alijošių su medum, su sviestu sumaišyti ir gerti. 
Plaučius gydo (2).
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30. Šermukšnių žiedus, Jeronimą, vosylkos žiedus gerti nuo 
plaučių uždegimo (14).

31. Šermukšnio žiedus ir uogas sudžiovindavo ir duodavo 

vaikams arbatą gert nuo plaučių. Nė daktaro nereikėda
vo (7).

32. Rugiagėlės yra nuo plaučių uždegimo (9).
33. Jei peršaldavom, tai mes nuo to išgerdavom tų visų 

medetkų (3).
34. Nasturtos (pas mus žemčiūgais vadin) vėl nuo plaučių 

uždegimo yr josios. Ir sėklas, ir žiedus rinkdavau (3).
35. Žemčiūgai tai gerai nuo plaučių uždegimo. Pridėdavo 

prie liepžiedžių, prie šermukšnių arbatos ir gerdavo. Tai 
labai gerai (5).

36. Avižos, tos, kad ne visai nunokusios, žalios yr, dėl plaučių 
uždegimo visų pirma. Reik su pienu virint ir gert (4).

37. Kaimynė, kai sirgo plaučių uždegimu, tai gėrė liepų 
arbatos su vaikų šlapimu sumaišius. Ir paskui, sako, 
karvės mėšlas su pienu irgi gerai nuo plaučių uždegimo. 
Daktarai nepagydė, tai davė - ir pagijo (13).

38. Klevo žiedus, kai pradedi karkuoti, reikia suvirinti ir 
duoti (2).

39. Vyšnių lapų gert arbatą nuo atkosėjimo (6).

NUO NERVŲ, GALVOS, IŠGĄSČIO

40. Jonažolė - ta nuo nervų gerai yra. Sako, kad ji nuo daug 
ligų, bet nuo nervų geriausiai. Kai praded žydėt, žiedu
kus suskint, išdžiovint, nu ir arbatą gert (5).

41. Šantos yr gerai nuo nervų. Iš vakaro išgėrei, rytą laisvas (8).

42. Krapai nuo nervų gerai yra. Kai prinoksta, sėklų pribrau
kei, pribraukei ir arbatą gert, jei nemiegti ar ką. Kokią 
savaitę pagerti, ir gerai (5).

43. Valerijono šaknys visoms ligoms yra gerai. Dėl miego, dėl 
visko ir suaugusiems, ir vaikams. Anūkė naktim vaikščio
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ja, nė daktarai nieko nepadaro. Šnek, kriok, klyk. Vakare 

suvirinu - ir ramiau miegt (15).
44. Ramunėlių, liepžiedžių biškį išgert, tai ramina (13).
45. Čiobriuką nuo galvos skaudėjimo (7).

46. Naktinyčių arbata labai gerai migdo. Apipilti verdančiu 
vandeniu, palaikyti ir gerti (5).

47. Aguonas duodavo vaikams, kad miegotų. Sėkliukes išai
žo, biškį padžiovina ir verda arbatą. Bet jau čia tai 
negerai(13).

48. Linelis tai yra nuo išgąsties. Ir stiebukus, ir žiedelius 
surinkt ir arbatą virt (3).

49. Lauko našlaitės tai nuo išgąsties, kai vaikai labai mažiu
kai nemieg (3).

50. Mano duktė labai išsigando. Tvartas degė ir išsigando. 
Septynių metukų buvo, tai nepavaikščiojo niekaip, visai 
nėjo. Taip ji buvo išsigandusi. Ir čia gulėjo, ir Klaipėdoj, 
ir Vilniuj buvo, ir Druskininkuos sanatorijoj buvo - ir 
nieko nemačijo. Paskui atėjo pusseserė ir sako: “Žinai ką, 

tu pradėk naudoti tas blizges”. O tai jas prieš šv. Joną 
skindavo. Tai pagirdžiau, pagirdžiau - ir praėjo. Ir apsi
vedė ta mergelė, ir mergelę augina (3).

51. Jei išsigąs, pradės šaukti, tai eis to paties šunies, kurio 
išsigando, ar žmogaus plaukų nukirps, diemedį įdės, 
to šunies plaukų įdės, pasmilkys porą vakarų - ir 
praeina (3).

52. Kai vaikas išsigąsta, nuo šunio nukirpt plaukų (jei šuns 
išsigando), padeginti ir duoti pauostyti (12).

53. Nuo išgąsčio - išgąstinė. Tokia žolikė yra. Arba duodavo 
plaukų išgert su vandeniu. Arba pasmilkydavo su tais 
plaukais (6).
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NUO KRAUJO SPAUDIMO, NUO ŠIRDIES, DĖL VENŲ

54. Jonažolės gerai dėl kraujo spaudimo. Padidina. Žiedus 

su stiebukais skint ir gert arbatą (4).
55. Krapus su sėkla sudžiovint ir gert arbatą, tai pamažina 

spaudimą (12).
56. Putinas labai gerai nuo kraujo spaudimo. Pamažina (8).
57. Bruknių lapų vasarą susiskinti, padžiovinti ir arbatą 

gerti nuo širdies. Nelabai stiprią, vidutinę, tai geriau 
padeda (12).

58. Valerijono šaknis pelkėj kasdavom ir nuo širdies gerda
vom (1).

59. Miške, kur aug baltosios kalijos, tuos žiedukus sudžio
vinti ir gerti arbatą, kai širdį ima purtulys (12).

60. Konvalijas mama gerdavo nuo širdies (1).
61. Šaltmėčiai nuo širdies yra. Pasisodinau ir arbatą geriu (4).

62. Nuo širdies gerai yra: diemedis, rūtos, peletrūnas, mėtos 
(6, 9, 8).

63. Širdažolės, kur blaivai žydi, gerai nuo širdies. Su visu 

stiebuku į butelį sudėti, užpilti degtine ir po nedaug gerti 
(8).

64. Debesylas gerai nuo širdies. Kelmukus išdžiovinti, sutar
kuoti, užpilti šnapsu (ar spiritu) ar arbatą gerti. Man tai 
labai gerai (5).

65. Ir tie kaštono obuoliai yra gerai dėl venų, nuo uždegimo. 
Užpilti šnapsu ir trinti ar kompresus dėti (4).

NUO SKAUSMŲ, NUO REUMATO

66. Kaštonai, užpilti spiritu ir palaikyti, labai gerai nuo 
skausmo. Ir žiedai, ir obuoliai tinka (9).

67. Puplaiškiai - nuo skausmų. Ramina, kai galvą skaust. 
Reikia gert arbatą (2).
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68. Čiobreliai nuo galvos skausmo. Mes juos visus supjaustyda- 

vom, sudžiovindavom ir paskui žiemą gerdavom (1).
69. Nuo kaklo skaudėjimo, nuo strumos - nešlifuoto gintaro 

karoliai nešioti reikia.
70. Nuo skausmų, nuo reumatų užpildavo spirito ant raudo

nųjų pipirų ir trindavo, kai skauda (11).
71. Dilgynes susirenkam - vėl gerai. Reumatizmą gydo. 

Arbatą gert (15).
72. Beržo pumpurus užpilt spiritu ir trint, kai sąnarius skau

da (9).
73. Bulvių daigai gerai, kad sąnariai kojose skauda. Dėtis 

reikia. Sutrinti, sutrinti tuos daigus, toje vietoje uždėti ir 
aprišti paprastai (12).

74. Gyvatę su spiritu užpilti ir kojas trinti (8).
75. Kaštono žiedus, alijošių užpilu spiritu ir trinu, kai koja 

skausta.
76. Kai yra ataugai - bulvių daigus sutrinti, uždėti ir gulėti (2).
77. Nuo strėnų skaudėjimo reikia dėti krienų lapus (2). .
78. Lapušnikus reikia ir dėti ant strėnų šviesiąja puse ir gulėti 

ant jų (2).

NUO KEPENŲ

79. Nuo kepenų gerai raugerškio krūms. Geriausiai žiedukai 
ar šaknikės. Ale gerai ir lapai. Šaknų sunku gaut. Sudžio

vinti, užpilti verdančiu vandeniu ir pagerti porą savaičių. 
Vis per nauja užpilti (5).

80. Meteles reikia gerti nuo kepenų (4).
81. Šermukšnis gerai dėl kepenų. Uogas išsiverdi ir geri (8).

82. Nuo kepenų reikia virinti, kas geltona (6).
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NUO SKRANDŽIO, PILVO SKAUDĖJIMO, 
VIDURIAVIMO, JEI NĖRA APETITO

83. Puplaiškis - nuo skrandžio. Saknikes užsivirinti ir gerti, 
kai trūksta rūgšties (9).

84. Puplaiškis - nuo skrandžio. Tėvelis visą laiką vietoj vandens 
gerdavo. Jis skrandžiu sirgo. Kai peržydi, iškast šaknikes ir 
sutarkuoti, užpilti verdančiu vandeniu ir gerti (14).

85. Kai skrandį skauda, tinka pupų laiškai ir jerašaknės. 
Iškasi šaknis, padžiovini, sutarkuoji ir mažiuko šaukščiu
ko pusę gerti (12).

86. Jonžolinė nuo 99 ligų, bet geriausiai tai nuo skrandžio (11).
87. Kravauninkas gerai nuo skrandžio. Džiovinti visą žolę ir 

gerti arbatą. Užplikai, pastovi - ir geri. Jei šaltoj vietoj laikai, 
tai gali gerti ir ryte, o jei ne - iš naujo reikia plikyti (12).

88. Kmynų arbatą gali gerti nuo skrandžio, jei viduriuodavo. 
Išvirti stiprią kmynų arbatą ir duoti gerti (8).

89. Beržų pumpurus sudėti į šnapsą ir gerti po valgomą 
šaukštą nuo skrandžio (6).

90. Nuo skrandžio galim naudoti gysločių lapus ir šaknis. 
Virti arbatą (4).

91. Sėmenis gert, jei gleivių skrandy per mažai (5).
92. Rūtas gert nuo pilvo skaudėjimo. Sutrindavom, sutrin- 

davom, užpildavom karštu vandeniu ir duodavom gert 
vaikams. Šiaip, kai skauda, ne kai paleidžia. Aš tai taip 
pakramtydavau (3).

93. Kmynų arbata nuo pjūties, kai pilvą skaudėdavo, jei per 
anksti prisivalgydavo obuolių (1).

94. Ramunikės gerai, jei jau paleisti didei viduriai. Tai sut
varko, o jeigu kieti, tai palaisvina. Jos gerai dėl uždegi
mo, karštį traukia (3).

95. Bitkrėsles duodavo arkliams nuo viduriavimo. Ir metėlės 
labai gerai nuo viduriavimo (9).
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96. Mėlynės sulaiko vidurius. Padžiauti uogas, paskui valgy
ti ar gerti arbatą (12).

97. Metelė - pats geriausias vaistas viduriavimui. Užpilti 
degtine ar gerti arbatą (11).

98. Trauklapių varpikės tinka gerti nuo viduriavimo (7).
99. Ąžuolo žieves duodavo, kad viduriuodavo. Sudžiovintą 

prieš tai užmerkti ir duoti gerti arbatą (1).
100. Mėtos vidurius kietina. Bet jos vienos nesveika gert. 

Girdėjau, viena moteris net apako išvien mėtų arbatą 
gerus (1).

101. Arkliarūgštynės arbata nuo viduriavimo. Labai gerai 
paded. Bet geriausiai gerti langinius pipirus (3).

102. Kai pilvą paleidžia, suvirina didžiųjų riešutų (graikiški) 
kevalą ir geria. Pavirinti gal 20 min. (13).

103. Agerų šaknys teip pat gerai, jei vaiks dideliai viduriuoja. 
Išdžiovinam, susipjaustom ir verdam (15).

104. Kraujažolės reikia gerti nuo viduriavimo, kai su kraujais 
eina; gerti arbatą (2).

105. Česnakas gerai, kai vidurius skauda. Degtine užpilti, 
palaikyti ir gerti po nedaug (5).

106. Nuo viduriavimo gerai bičių pikis. Porą lašų paimti ir 
pereina (4).

107. Ajerą ir tep: neturi apetito, šaukštelį ajerų, medaus ir 
geri (8).

108. Apetito neturi - metelių arbatos gert reik (8).
109. Kiaulpienių šaknys labai gerai, kai paršiukai neėda. 

Duodi ir pasitaiso (1).
110. Dilgėlių sriubą verdu, tai labai sveika (13)
111. Gilių arbata - maištingiausias vaistas (8).
112. Pavasary pienes valgau su žiedais. Vitaminai. Paimu, 

tiesiai ir valgau su žiedais (13).
113. Česnakas dėl sklerozės, kirmėlių, apetitą duoda. Prie 

vokiečių duodavo tokį žirnelį. Nurydavo, ir viskas. Tai 
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jaunina žmogų. Česnako žirnelis vadinosi. Buvo iš čes
nako. Nurijai, tai jaunina žmogų (4).

ŠLAPIMĄ VARANTYS, NUO INKSTŲ, 
NUO PŪSLĖS, GIMDOS UŽDEGIMO, KAD 
PASTOTŲ, NUO PJŪČIŲ, JEI YRA BALTŲJŲ

114. Krapai, kada inkstai skauda, gerai gerti (6).
115. Žali krapai - apsivalymui, šlapimą varantys. Taip pat ir 

petražolės: ir lapukai, ir šaknys šlapimą varantys (13).
116. Petražolės - dėl pūslės. Kai prie pūslės uždegimas ar su 

šlapimu kas negerai, tai arbatą virt ir gert (4).
117. Juodi serbentai (ir lapai, ir uogos, ir šaknys) gerai 

inkstams (4).
118. Takažolių arbatikę nuo kepenų, inkstuose kai akmenys 

yra, reikia gerti (3).
119. Bruknė tai yra nuo inkstų. Daugiausia uogos. Arbatą 

užpilti ir gerti. Ir tuos lapus galima virinti (5).
120. Rugiagėlės labai gerai išvalo inkstus, varo šlapimą (11). 
121. Meškauogės irgi inkstams tinka, nuo pūslės uždegimo (6). 
122. Medetkos, petruškos - nuo pūslės. Arbatikę gert (14).
123. Bruknės lapai yra nuo šlapimo, nuo pūslės, kai skauda (6).
124. Nuo pūslės, nuo šlapimo, nuo inkstų, kai prisišlapinda

vo, duodavo gert eglikes (1).
125. Šantos, tos bobžolės, yra nuo gimdos uždegimo. Arbatą 

užplikai, ir gana (3).
126. Medetkas gerdavo, kad pastotų (7).
127. Kadagių uogas (ligoninėj viena moteris pasakojo) gėru

si, tai pastojusi. Dvi stiklines išgėrė ir pastojo (14).
128. Rūtas karvėm duodavo nuo pjūties, po sukergimo. Su 

duona, miltais ir kiaušiniu (9).
129. Kmynus ir kramto nuo pjūčių, nuo viduriavimo (6).
130. Baltąsias dilgėles reik gert, jei turi baltųjų. Du sykius per 

dieną. Arbatą. Jas gauni nuo vyrų (12).
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131. Šunramunes daviau, kai karvė uždegimu sirgo. Praėjo (5).
132. Medetkos - moters žolės. Nuo uždegimų labai gerai. 

Virti iš žiedukų arbatą (6).
133. Nuo mėtų moterims mažiau pieno būna (10).

NUO KIRMĖLIŲ

134. Česnaką vaikams duoti nuo kirminų. Skysčiuką išs
pausti, kelis lašiukus įlašinti į šaukščiuką ir duoti (12).

135. Česnaką virindavo su pienu nuo kirmėlių. Arba ir 
darydavo: česnaką ištrinti su šaukštu žibalo ir duoti gert 
nuo kirminų. Arba česnako uodegas įdeda į ožkos 
pieną, išvirina ir duoda nuo kirminų (6).

136. Plunksnas deginti ir gerti nuo kirminų (9).

ANT ŽAIZDŲ, ANT SKAUDULIŲ, KARŠTĮ 
TRAUKIANTYS, SUTINIMĄ MAŽINANTYS, 
NUŠALUS, NUDEGUS, NUO SUMUŠIMO

137. Ramunikėm reikia mazgoti žaizdas. Mažiems vaikams 
deda į vonias, tai vaikas būna ramesnis (8).

138. Alijošiaus sultis išspaust ir dėt ant žaizdų (11).
139. Beržų pumpurukus užpildavo šnapsu ir plaudavo žaiz

das (7).
140. Žaizdą įsipjauni, tai gerai suskinti beržų žirginėlius (kaip 

medus prikimb prie rankų), užpilti spiritu ir dėti (8).
141. Ūsuoklius, ir apvalius, ir pailgus, rinkdavom ir dėda- 

vom, kad koją nusitrini ar ant žaizdos (1).
142. Šalpusnikių lapus dėdavo ant žaizdos. Tai karštį trau

kia (7).
143. Trauklapis - tas yr ant žaizdos, kai supūliuoja (12).
144. Paleistuvė visoms bėdoms naudoti tinka. Kur skaudu

lys, paimi, uždėjai - ir gerai. Sutarkuoji, išspaudi mer- 
liukiu ir į nosį - geriausi vaistai. Jei aug spuogiuks koks, 
ir labai gerai (15).
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145. Ant voties aš dėdavau juodųjų serbentų lapus. Uždedu, 
ir gana. Aš buvau koją persidūrusi. Ištino, skauda. Tai 
liepiau atnešt juodųjų serbentų lapų, uždėjau, tai vaka
re viskas, jau galėjau eiti, kur norėjau. Visas bakterijas 
jie išvalo (3).

146. Česnaką visuomet dedu, jei skauduliai kokie yra. Pa
grindinis dalykas (15).

147. Trauklapiai labai karštį traukia (11).
148. Ramunėlės irgi labai karštį traukia. Kai viduriuose yra 

koks karštis, tai ramunėlių arbatos geria (11,12).
149. Šalpusniai gerai nuo užtinimo. Balta puse uždėti ir 

ištraukia. Ir trauklapiai karštį ištraukia (13).
150. Česnakai gerai, kai bitė įkanda. To skysčio reikia uždėti, 

tai sutinimą mažina (13).
151. Salierai yra, jei, žiūrėk, žmogui kur vandenio yra. Tai 

reikia gerti arbatą (4).
152. Kiaulės tulžis labai gerai nušalus. Kiaulę kai papjauna, 

išima tulžį ir suleidžia į buteliuką, o paskui galima tepti 
(12).

153. Vištos taukai labai paded, kai nuo saulės nudeg (12).
154. Pieno išrūgomis praustis vakare, kai eini gulti. Apsip

rausti ir eiti miegoti. Tai esi baltas kaip sniegas (12).
155. Arniką tai labai sunku rasti. Ji labai gerai dėl gyslų 

patempimo ir kaulų sumušimo. Gerti arbatą (4).
156. Perstupas yra nuo sumušimo. Trinti, kur kaulą skauda (6).
157. Perstupas tai jau dikčiai gerai nuo sumušimo (7).
158. Nuo ištinimo gerai kraujažolės, kur geltonai žydi. Kai 

patrini, raudonas skystis bėga (13).

KAD PLAUKAI BŪTŲ GRAŽŪS

159. Norint, kad plaukai būtų gražūs, reikia šitaip daryti: 
kad pradeda žaliuot rugiai, pasiskinti žalumyno, su 
karštu vandeniu užplikyti ir plauti tuo vandeniu. Kelis 
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sykius į vieną dvi savaites. Arba varškės išrūgomis plauti 
galvą (12).

160. Plaukams labai gerai kiaušinio trynys ar česnakas. Tai 
blizga ir gražūs (5).

161. Dilgynė - nuo plaukų gerai, kad slenk. Užplikyti, pa
laukti ir perskalauti (5,13).

162. Plaukams labai gerai dilgėlės. Šaknys ir žolės. Ramuli- 

kės ir labai gerai. Jos dažo dar šviesiai plaukus ir juos 
stiprin (4).

163. Beržų lapus rinkdavom anksti pavasarį, kai tik išsprogs
ta, ir plaudavom plaukus. Labai gerai (1).

164. Beržų sula plaukams ir labai gerai. Stiprina (4).
165. Beržo, kur toks nusviręs, nuleistais lapais, tuos lapus 

mergelėm virindavau plaukams. Ir rūtų viršūnių priski- 
nu, priskinu, suvirinu kartu, plaukus išplaunu ir paskui 
jom perplaunu (3).

NUO AUSŲ UŽDEGIMO, AKIMS

166. Nuo ausų uždegimo smilkydavo gintarą. Prie ausies 
prikiša tūtelę ir per ją eina dūmai (1).

167. Cibulikės galvikę sutarkavai, išspaudei truputį, su vata 
pamirkei, antra puse apvertei ir įdėjai į ausį. Jei votikė 
yra, irgi labai gerai (8).

168. Vosylkos gerai akims. Mano akys buvo silpnos. Paplo
viau, paploviau - ir pasidarė šviesesnės (7).

169. Devynmacės gerai nuo 19 ligų esančios. Labai gerai 
akims. Iš žiedukų virti arbatą ir plauti (8).

NUO DŽIOVOS, ŠILTINĖS, KOKLIUŠO, ASTMOS, 
RAUPŲ, ROŽĖS, TYMŲ, GELTOS, VĖŽIO, KARPŲ

170. Jonažolės stiebukus su žiedais mama tai nuo plaučių 
gerdavo. Jai buvo džiova (1).
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171. Eina močiutė rėkdama, sako: “Jato, anūką reik vežt į 
ligoninę, - saka, - pripažino šiltinę. Kraujais viduriuo ir 
viduriuo”. - “Zinai, - sakau, - duosiu aš tau langinių 
pipirų. Imk ir išvirk jam arbatikės ir pagirdyk”. Pagirdė 
vaiką vieną, antrą kartą arbatike, ir nei tos ligoninės 
reikėjo, nei nieko (3).

172. Bulvių žiedukai vaikams nuo kokliušo. Arbatikę virti ir 
duoti gerti (10).

173. Bezdų žiedukai būdavo nuo kokliušo. Arbatikę gert, o 
kits atsivirina ir tuos garus trauk (10).

174. Pūkiukai yra nuo astmos, un sunkumo. Žiedukus virina 

ir geria (7).
175. Šalpusnių lapai nuo astmos padeda. Lengvina atsikosė

jimą. Reikia gerti arbatikę (1).
176. Raupais kai sirgau, tai ridino bačkoj (1).
177. Rožė įsimeta nuo išgąsčio. Moteris viena išsigando gaisro, 

ir atsirado rožė ant veido. Ale kaip gydyti, nežinau (12).
178. Rožei geriausi vaistai - ruginiai miltai. Pilti ant kojos ir 

užrišti (5).
179. O dėl rožės yra jazminai. Jų lapai. Arbatą reikia gert. 

Kaži kas mane pamokino. Tiek nedaug gėriau, o du 
metus vargau su ta rože. Kiaulė tokia bjauri buvo, 
įkando man į ranką, į koją - apšašuodavo ir apšašuoda- 
vo. Tai pagėriau, pagėriau - ir praėjo (4).

180. Tymus irgi išsigydydavo. Nu žinai, duodavo penceliną 
ir paskui arklio pieną. Kumelės. Lengvai, momentaliai 
pereina (3).

181. Kumelės pienas labai gerai nuo tymų (6).
182. Gelta kai sergi, tai tas katpėdes reik gert, paskui morkų 

sultis. Jokio sūrumo, jokios mėsos nevalgyt ir išgyji (3).
183. Šunes taukus geria nuo geltligės. Kaimynka buvo gelto

na geltona, tai gerdavo (9).
184. Takažolės, tos esančios nuo vėžio gerai (8).
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185. Mama gaudydavo rupūžes ir užpildavo arielka. Tai 
sakydavo, kad nuo vėžio gerai. Bet nepadėjo (13).

186. Raskiles sumaišiau, medetkas, kraujažoles, beržų pum
purus sumaišiau. Tai dėl vėžio. Tai, sako, padeda. Žinai, 
mano duktė serga bronchų vėžiu. Tai paleido iš ligoni
nės ir duodu gert. Tai jau du mėnesiai nei blogiau, nei 
geriau. Vis taip pat. Tai nežinau, ar padės, ar ne (4).

187. Kai didelės karpos yra, tai šitaip reikia daryti: ant piršto 
reikia rišti tiek mazgų, kiek yra karpų, nu ir paskiau 
padėti po lašais. Tegu stovi po lašais - ir praeina (10).

NUO VISOKIŲ LIGŲ, VISUS TAKUS VALO

188. Svarbiausi vaistai tai yra: medetkos, raskilės, bruknių 
uogos. Tai jos nuo daug ko gerai (4).

189. Bezdai, jonažolės, ramunikės, piktvarlės yra nuo viso
kių ligų (9, 3, 8, 4).

190. Medetkos širdį gydo, kepenis gydo ir net vėžį gydo (4).
191. Rasakila gerai, kai sloga, nuo skrandžio, bronchų per

šalimo gerai. Reikia virti arbatikes (10).
192. Kravauninkai takus valo, širdžiai gerai, nervus ramina, 

bronchitui gerai. Dėl visako gerai (10).
193. Rūtos gerai nuo širdies ir nuo inkstų, ir nuo pūslės. 

Žalias ar džiovintas užpilu arba praeidama pagraužiu - 
ir gerai (5).

194. Ajerai visus takus valo. Šaknis sudžiovini, sutarkuoji ir 
su šaukštu burnon, užgeri vandeniu, tai ir inkstų, ir 
kepenų takus valo. Labai gerai(5).

195. Anksti pavasarį dilgėles rinkdavom ir gerdavom arbatą. 
Labai gerai varo šlapimą, kraujui gerai. Ir vištom duo- 
davom, tai gerai blizgėdavo.

196. Dilgėlės dideli vaistai nuo visako. Pavasarį rinkti, tai 
kraują išvalo. Reikia gerti šešias savaites, kiekvieną 
dieną. Po biškį gert, tai labai gerai kraują išvalo ir dėl 
pūslės uždegimo, gimdai gerai (4).
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* * *
197. Ajerų šaknis tėvas parnešdavo nuo visokių vabzdžių. Pade

da, pakrato, ir išnyksta. Tada valerijoną dėdavo, kai blusos 
būdavo. Po šiaudiniais čiužiniais dėdavo (13).

198. Kadagiais aprūkydavo, kad velnias išeitų (3).
199. Jei bloga akis nužiūri, tai reik atsiminti tądieną, arba jei eini 

tvartan, tai dvi špygas laikyt. O jei ne, tai savo kalbėt ką nors 
reikia arba savyje sakyti: “Pabučiuok į užpakalį” (14).

Vaistažolių pavadinimai

Eil.
Nr.

Lietuviškas Lotyniškas Pagėgiuose 
ir jo apyl.

1 2 3 4

1. Ajeras balinis Acorus calamus L. Ageras, 
jerašaknės

2. Aguona daržinė Papaver 
somniferum L.

3. Arnika kalninė Arnica montana L.
4. Aronija Aronia melanocarpa Juodieji

juodvaisinė (Mich-,) Ell. šermukšniai
5. Alavijas 

medėjantis
Aloe Alijošius

6. Alyva paprastoji Syringa vulgaris L. Baltieji bezdai
7. Asiūklis dirvinis Equisetum arvense L. Eglutės, 

ožkabarzdžiai, 
gegužės

8. Avietė Rubus idaeus L.
9. Aviža sėjamoji Avena sativa L.
10. Ąžuolas Quercus L.
11. Barštis (burokas) Beta vulgaris var. 

rubra Moq
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12. Beržas Betula L.
13. Bitkrėslė Tanacetum Špikavarai,

paprastoji vulgare L. čyžmai
14. Blizgė 

daugiametė
Lunaria rediviva L.

15. Brionė baltoji Bryonia alba L. Perstupas
16. Bruknė Vaccinium 

vitis-idaea L.
17. Bulvė valgomoji Solanum 

tuberosum L.
18. Česnakas 

valgomasis
Allium sativum L.

19. Čiobrelis Thymus
paprastasis serpyllum L.

20. Dagys 
garbanotasis

Carduus crispus L. Pikdagiai

21. Debesylas didysis Inula helenium L.
22. Diemedis Artemisia 

abrotanum L,
23. Dilgėlė didžioji Urtica dioica L. Dilgynė
24. Erškėtis 

raukšlėtalapis
Rosa rugosa Thunb. Radasta

25. Gebenė lipike Hedera helix L. Langinis vijūnas
26. Gyslotis Plantago L. Trauklapiai, 

ūsuokliai
27. Gudobelė šlaitinė Crataegus calycina 

Peterm.
Kaulyčios

28. Gurgždis Chaerophyllum L.
Sventjonės,29. Jonažolė Hypericum

paprastoji perforatum L. joninės, 
jonžolinė
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30. Kadagys Juniperus
paprastasis communis L.

31. Kardobenediktas Cnicus benedictus L.
32. Karpažolė Euphorbia L. Karpžolė
33. Kaštonas Aesculus

paprastasis hippocastanum L.
34. Katpėdė dvinamė Antennaria dioica

Gaerth.
35. Kiaulpienė Taraxacum Pūkiukai

paprastoji officinale L.
36. Klevas Acer L.
37. Kmynas 

paprastasis
Carum carvi L.

38. Krapas Anethum
paprastasis graveolens L.

39. Kraujažolė Achillea Kravauninks,
paprastoji milleofolium L. krovauninkas,

kruvauninkas
40. Liepa Tūla L.
41. Linas Linum L.
42. Linažolė Linaria vulgaris Linuks

paprastoji (Mill.)
43. Lakišius 

triskiautis
Bidebs tripartita L.

44. Lazdynas 
paprastasis

Corylus avellana L. Lazdos

45. Lūgnė paprastoji Nuphar
lutea (L.) sm.

46. Medetka vaistinė Calendula 
officinalis L.

47. Mėlynė Vaccinium myrtillus L.
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48. Mėta Mentha L.
49. Naktižiedė Silene vulgaris Pūslikės

paprastoji (Moench) Garcke
50. Nasturtė didžioji Tropeolum majus L. Nastuortos,

51. Našlaitė dirvinė

dyvukai, 
narcūzai, 
žemčiūgai

Viola arvensis Murr.
52. Notrelė Lamium album L. Baltosios

baltažiedė dilgėlės
53. Pakalnutė Convalariamajalis L. Baltosios kalijos,

paprastoji konvalijos
54. Petražolė Petroselinum

sėjamoji crispum (Mill.)
55. Puplaiškis trilapis Menyanth.es Pupelaiškis

56. Pušis
trifoliata L.
Pinus L.

57. Putinas Viburnum opulus L. Putelė
paprastasis

58. Pipiras Capsicum Langinis pipiras
raudonasis frutescens
(aštrus)

59. Pelynas Artemisia Metelė, metylė

60. Pelargonija
absinthium L.
Pelargonium Jeronimas

61. Ramunė vaistinė
graveolens
Chamomilla Ramunilė,

62. Rasakila

recutita (L.) ramutėlės,
Rauschert. ramunikės
Alchemilla Bobraukiai

paprastoji vulgaris L.
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63. Raugerškis 
paprastasis

Berberis vulgaris L. Reugeriškis

64. Raugė dirvinė Agrostemma 
ginthago L.

Kūkaliai

65. Rugiagėlė
66. Rugys sėjamasis
67. Rūgtis (takažolė)

68. Rūgtis
(gyvatžolė)

69. Rūta žalioji

Centaurea cyanus L.
Secale cereale L.
Polygonum 
aviculare L.
P. bistorta L.

Rūta graveolens L.

Vosylkos

70. Rūgštynė 
raugtalapė

71. Rožė
72. Salieras 

valgomasis
73. Serbentas 

juodasis

RumeX crispus L.

Rosa L.
Apium graveolens L.

Ribes nigrum L.

Kumelrūgštelė, 
arkliarūgštynė

74. Sidabražolė 
miškinė

Potentilla erecta (L.) 
RaeuscheL

Trakžolė

75. Sidabražolė 
žąsine

76. Svogūnas 
valgomasis

P. anserina L.

Allium сера L.

Sruibnikai

77. Katžolė 
paprastoji

78. Šaltmėtė

Nepeta cataria L.

Mentha spicata L.

Santa

79. Šalpusnis 

ankstyvasis
Tussilago farfara L. Ernika, 

šalpusnikės, 
lapušninkai
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* Šios augalų rūšys nenustatytos.

1 2 3 4

80. Šeivamedis Sambucus nigra L. Bezdas
juoduogis

81. Šermukšnis Sorbus aucuparia L.
paprastasis

82. Širdažolė Centaurium Širdžolės,

smiltyninė umbellatum Hill. centurijos
83. Šalavijas vaistinis Salvia officinalis L. Geležinukės
84. Tūbė juodoji Verbascum 

nigrum L.
Devynmacė

85. Valerijonas Valeriana
vaistinis officinalis L.

86. Vingiorykštė Filipendula Mill. Vengrykštė
87. Varnalėša Arctium lappa L. Varnalėšlapiai,

didžioji
88. Žemuogė Fragaria vesca L.

kibišai

paprastoji
*89. Akmens dobilai
*90. Cingelis
*91. ležauninkai
*92. Išgąstinė
*93. Naktinyčios
*94. Naktižolės
*95. Priepuolės
*96. Ropikės
*97. Saldmenis
*98. Saulės ašarėlės
*99. Šunažolė
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Jonas
Vaiškūnas

ŽINIOS APIE
DANGAUS ŠVIESULIUS

Straipsnyje apžvelgiamos lietuvininkų žinios apie Mėnulį, 
Saulę, žvaigždes. Medžiaga surinkta 1990 m. ekspedicijoje - 
daugiausia Saugų apylinkėje (Šilutės raj.) - pagal Etnokos

mologijos centro klausimyną*.  Ekspedicijoje iš viso apklausti 
25 lietuvininkai. Saugų apylinkėje kalbėta su 20-čia vyresnio 
amžiaus žmonių: 16 moterų (g. 1906-1940 m.) ir 4 vyrai (g. 
1914-1939 m.). Dauguma apklaustųjų kilę iš tos pačios 
Saugų apylinkės. Taip pat apklausta 3 moterys ir 2 vyrai (g. 
1910-1933 m.) iš Pagėgių bei Rambyno apylinkių. Aptariant 
žinias apie žvaigždėtą dangų pasitelkta ir kai kurių Mažosios 
Lietuvos žodynų medžiaga: P.Ruigio (1747), K.G.Milkaus 
(1800), G.H.F.Neselmano (1851), F.Kuršaičio (1870,1883) 
bei V. Kalvaičio žvaigždžių vardai “Lietuviškų vardų klėtelėje” 
(1910).

* Liaudies astronomijos žinių rinkimo klausimynas / Sudarė J. Vaiškūnas. V., 
1989. Medžiagą surinko straipsnio autorius kartu su žmona Daiva Vaiškū- 
niene. Surinkta medžiaga laikoma Etnokosmologijos centre (Kulionių k., 
Ciulėnų apyl., Molėtų raj.).
** Skliausteliuose pažymėta, iš kurių pateikėjų nurodytas žodis buvo užrašytas.

Apklaustieji lietuvininkai žinojo šias pagrindines Mėnulio 
atmainas: jauns (tik retkarčiais tariama jaunas); prišpiln’ 
(dar tariama prišpilnis), priešpiln’ (dar tariama priešpilnis) ; 
pilnij (pavieniais atvejais dar tariama: pilnatis (2)**,  pilns 
(1),pilnas U),pilnis (l),pilnutis (1),pilnitė U),pilnija (1); 
dėle’ (pavieniais atvejais sakoma: delčis (2), delčia (2), delčias 
(1), sens (2). Be šių Mėnulio atmainų įvardijimų, tarp V.Kalvai
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čio 1888-1894 m. Mažojoje Lietuvoje surinktų lietuviškų 
vardų atrandame ir neįprastą pusmėnulio pavadinimą dalga- 
kynos (vok. Halbmond) (11, 89).

Dauguma apklaustųjų žino ir tiki, jog Mėnulio atmainos 
veikia gyvąją gamtą. Tad įprasta manyti, kad įvairūs darbai, 
o ypač augalų sodinimo laikas, turi būti derinami su Mėnulio 
atmainomis. Teigiama, kad jauname pasodinti augalai labai 
žydi, todėl “į jaun(ą) mėnesį” pataria sodinti arba persodinti 
gėles (22), idant gražiau žydėtų. Tačiau nepatariama sodinti 
agurkų, pomidorų, nes būsią tuščiažiedžiai - turės daug 
žiedų, bet nedaug vaisių (23). Dėl šios priežasties ir dėl to, 
kad augalas persodintas į jauną išaugąs daugiau į stiebus, 
sukrentąs, duodąs mažą derlių, pūnąs, tuo metu nepataria
ma nieko sodinti (17; 5; 35). Agurkus, persodintus jauną 
mėnesį, reikia apkaupti pilnatyje (1). Tačiau kai kas įsitiki
nęs, kad agurkus (38) arba tiesiog viską jauname sodinti 
gerai (6; 31)*.  Kai jaunas Mėnulis, geras laikas kirpti plaukus 
-jie geriau auga (17), bet netinkamas šienauti, nes tuomet 
nupjautą šieną gyvuliai ne taip noriai ėda (35) arba visai jo 
neėda (23; 30; 17). Tad geriau šienauti priešpilnyje (9; 17), 
pilnatyje (37; 17). D.Lyliškienės iš Petreliu kaimo nuomone, 
kažkurį birželio mėnesio diena yra karčioji, ir jei tą dieną 
šienausi, karvės šieno neės: “Aha, saka, į karčiąją dieną 
papuolė - pjaun ir karvės neėd” (19). Turint omenyje minėtą 
jauno Mėnulio ir žolės arba, tikriau, šieno ryšį galima manyti, 
kad karčioji diena turėjo sutapti su jauno Mėnulio pjautuvo 
pasirodymo diena. Plg.: ‘Viena savaitė visai be Mėnulio, o kai 
randas (Mėnulis), tada nepjauk šieno - karvės neės” (30).

* Atsižvelgiant į visoje Lietuvoje vyraujanti atsargų žemdirbių požiūri [jauną 
Mėnuli, spėtina, kad čia jaunu Mėnuliu gali būti vadinamas augantis, 
pilnėjantis Mėnulis, t.y. maždaug 2-jų savaičių laikotarpis nuo jaunaties iki 
pilnaties. Plg. viso šio laikotarpio vadinamo pilnatimi atvejį: “Dvi savaitė(s) 
pilnij ir paskui delčia dvi savaites ” (3).
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Kitos Petreliu kaimo gyventojos R.Lidžienės teigimu, kartėlių 
diena būnanti rudenį. Pasak jos, tai yra viena lapkričio 
mėnesio diena, kai nepatartina raugti kopūstų, nes tuomet jie 
būsią kartūs. Vokiečiai, anot R.Lidžienės, tą dieną vadindavo 
galios*.

* Greičiausiai iš vok. die Galle - tulžis (plg. angį, gali - tulžies pūslė), 
atitinkančio lietuvių gailus prasmę - kartus, beje, ir piktas. Nesunku [žvelgti, 
kad kamienas gail- semantiškai yra gana tinkamas jauno Mėnulio poveikiui 
gyvajai gamtai nusakyti, pvz., liet, gailus reikšmes “karštas, staigus, ūmus ” 
bei sen. vok. geil - “gyvas, išdykęs, linksmas, vešlus, putnus, prabangus ” (32, 
11, 52, 214, 414).

Sakyta, kad pamatyti atsiradusį jauno Mėnulio pjautuvą 
reiškia laimę, sėkmę (28). O jei pirmą kartą pamatęs jį iš po 
dešinės kojos paimsi, “kas papuol po padu”, ir parsinešęs 
padėsi po pagalve, tai galėsi susapnuoti savo būsimą žmoną 
(8). Tikima, kad jaunam arba pilnačiai esant susapnuoti 
sapnai pildosi, o į delčia - ne (1; 33). Mėnulio pjautuvui gulint 
ant šono ir panėšėjant į laivelį, sakydavo, kad tai yra blogas 
ženklas, kad tą mėnesį mirsią daug žmonių (23; 1).

Tinkamiausia dirbti įvairiems darbams laikoma pilnatis. 
Tuomet stengiamasi suspėti viską pasodinti: bulves (1; 23; 
28; 10), agurkus (1; 22; 23; 37), pomidorus (23), pupeles, 
žirnius (28), gėles (17). Buvo žinomas ir tikslesnis atskirų 
daržovių sodinimo laikas, pavyzdžiui, agurkus kai kas sodin
davo pilnatyje, ketvirtadienį po pietų (37). Sodindami būti
nai saugodavosi šiaurės vėjo (34; 5), mat jam pučiant nuken
čia augalų šaknys (1), būna “rupliuot(o)s” bulvės (8). Dėl to 
ir javus sėdami pirmą metimą mesdavo į šiaurei priešingą 
pusę - pietus (34). M.Dublienės iš Alkos kaimo nuomone, 
šiaurės vėjas yra šaltas ir laikomas pačiu blogiausiu. Pasak 
jos, prūsai šį vėją vadino kirmininiu ir jam pučiant nieko 
nesėdavo, nes viską kirminai sukapotų. Pasakotojos tėvas 
buvęs žvejys, gerai žinojęs įvairius vėjus ir jų reikšmę. Jis 
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šiaurės vėją vadindavęs Žiemeliu. Sėjimui ir sodinimui tinka
mais laikyti pietryčių arba pietvakarių vėjai, vadinti “minkš
tais vėjais”* (5). R.Lidžienės iš Petreliu kaimo žiniomis, ir 
vakarų vėjas esąs netinkamas daržovėms sodinti, nes jis 
“šaknis atjodo, paskui [daržovės] virst lauk paaugę” (17). 
Kartais kaip tinkamas daržoves sodinti minimas ir priešpilnio 
laikas (17; 5). Šis laikas, sakoma, yra tinkamas ir gyvulį pjauti 
(9). Priešpilnyje arba pilnatyje pjauto gyvulio mėsa verdama 
“padidėja” (13), “išsipučia” (5), “išpursta” (1; 37), o delčioje 
- susitraukia. Jauname skerstos kiaulės lašiniai rūdija (8).

* M.Dublienė prisiminė tėvo minėtą vieno iš “minkštąją vėją ” vardą oužio- 
lin’s. Tėvas sakydavo, kad šiam vėjui pučiant gerai kimba žuvys, bet kyla 
didelės bangos. Čia greičiausiai turimas omenyje pietryčių vėjas, kitur žinotas 
ožinio (20, 1027) (plg. Kuršo latvių äzenis) vardu.

Dylantis Mėnulis buvo laikomas nepalankiu augalus so
dinti ir juos auginti (26; 17). Viską, kas tuomet pasodinta, 
nukapojančios kirmėlės, o agurkai peržydi ir “nurambėj(a)” 
(5). Delčioje viskas dyla (23), tad šis netinkamas sodinti 
laikas palankus įvairius negerumus naikinti. Tuomet reikia 
apkaupti bulves - bus švarios. Jeigu jos jau nukastos - dėti į 
rūsį, nes žiurkių nebus. Velėti rūbus - balčiau išsiskalbs (9). 
Valyti darželius, nebus piktžolių (10). Delčioje galima išsigy
dyti karpas, rišant siūle mazgus (18; 19; 23; 8; 10), trinant 
surastu kauliuku (10), šlapdant lietaus vandeniu iš karvės 
mėšlo, patrynus žirniu ir įmetus jį j šulinį ar dar kaip nors 
kitaip (18,19). Karpas gydyti ypač palankus delčios penkta
dienis (23; 10).

Saugų apylinkėje lietuvininkų tikima, kad Mėnulio šviesa, 
krisdama ant miegančio vaiko, gali jam pakenkti. Dažniau
siai manoma, jog Mėnulio apšviestas vaikas naktį miegoda
mas vaikšto (20; 33; 17). B.Bučienės iš Vilkyčių kaimo 
nuomone, vaikui, gavusiam Mėnulio spindulių, “nakt(į) pa
sirodo baimė”, t.y. vaidenasi (3). Kai kas patikslina, kad 
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Mėnulio šviesa kenkia tiktai nekrikštytam vaikui (1; 17). 
P.Stanevičiaus iš Kukorų kaimo įsitikinimu, ji gali pakenkti 
net ir suaugusiam (35). Pasak jo, kenkianti tik pilno Mėnulio 
šviesa (“j pilnį [Mėnulis] labai stiprus”), krentanti pro langą 
į vieną tašką. Miegančiam lauke, P.Stanevičiaus nuomone, 
mėnulis nekenkia, nes jo šviesa krenta ne į vieną tašką. 
H.Skirienė iš Sakutėlių kaimo sako - svarbu, kad Mėnulis 
nešviestų vaikui į galvą (33).

Matyti Saulę ir Mėnulį danguje kartu Saugų apylinkėje 
gyvenantiems lietuvininkams įprasta, o apie jų įtaką žemės 
reiškiniams nieko nežinoma.

Mėnulio paviršiuje įžiūrimas žmogus, nešantis ryšulį mal
kų ar žagarų. Pasakojama, jog jisai dirbęs sekmadienį - užtat 
jį Dievas nubaudęs ir perkėlęs į Mėnulį. Sakoma, kad šis 
pasakojimas yra girdėtas vokiškoje mokykloje (17; 10)*.

* Panašūs pasakojimai žinomi ir latviams (16, 40-41).

Manoma, kad Mėnulio atmainų keitimasis daro įtaką 
orams. “Kada Mėnulis savo padėtį keičia, tai ir oras keisis” 
(31). Pamačius ratą apie Mėnulį tikimasi blogo darganoto 
oro (33; 9; 17; 5; 13; 31). Jeigu tas ratas mažas, blogo oro 
laukia netrukus, o jei didelis - vėliau.

Būsimi orai dažnai spėjami pagal Saulės išvaizdą. Dau
giausia nurodoma, kad tam stebima besileidžianti Saulė. 
Matydami, kad besileidžianti Saulė labai raudona - rytojaus 
dieną tikėdavosi vėjo (1; 9; 31), audros (1) ar tiesiog oro 
permainos (6). E.Marksienės iš Vilkyčių kaimo nuomone, 
toks Saulės leidimasis rodo, jog 3 dienas bus blogas oras (24). 
A.Skirio iš Sakutėlių kaimo manymu, jeigu Saulė leidžiasi 
raudona, tai būsiąs geras oras, bet jei teka raudona, tai prieš 
blogą, vėjuotą orą. Jis taip pat sakė, kad Saulei leidžiantis 
prieš oro permainą, ypač prieš blogą orą, šalia Saulės pasiro
do Saulės tulžis. Tai tarsi koks įvairių - žalios, geltonos, 
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raudonos - spalvų šešėlis, regimas daugiausia kiek toliau nuo 
Saulės į šiaurės pusę. Bet jeigu Saulei leidžiantis šiaurinė 
dangaus pusė skaidri, švari, tai buvo laukiama gražaus oro: 
“Jeigu ant šiaurės skaidru, raudona - tai nelis, jeigu blenk - tai 
lis” (34). Saulei leidžiantis j debesis sakoma: “Saulė leidos į 
blenkes - bus bloga orą” (9). Blenkės tai esą tokie lygūs 
debesys. Žiūrint j tokius debesis nusileidžiančią Saulę atrodo, 

kad ji “kaip j vandenį kas leistus” (9). Todėl kiti taip ir sako: 
“Kai Saulė leidžias po vandeniu, tai [kitą dieną] lis” (19). 
Taip pat, jeigu po besileidžiančia Saule pastebėdavo vadina
mąsias sruogas, drūžes (spindulių pluoštus) pasirodžius, tai 
sakydavo, kad Saulė traukia vandenį ir ant rytojaus ar dar 
kitą dieną lis (2): “Saul’, sakydavo, vandenį trauk. Kai tokios 
kaip druž(ės) eidavo, nu tai sakydavo Saulikė vandenį trauk 
- bus lietaus” (12); “Jeigu Saulė vakare leidžias j vakarus ir 
tokios sruogos po Saulikės yr, tada trauk iš marių, o jeigu ryte 
sruogos, tada leidž vandenį žemėn” (30).

Jeigu ryte, kai debesuota, pro kokį debesų plyšiuką trum
pam pasirodo “prablykšt, pražiūr, apsižvalgo Saulytė, tai jau 
lis” (30). Kai lyjant šviesdavo Saulė, buvo sakoma: “Saulės 
lyts” (7; 2), “Saulės lietus”, arba jau kartais ir vokiškai 
“Sonnenregen” (12). Taip pat sakyta: “Žydų vestuvės” (2), 
“Žydai pešas” (9). Pasak E.Kondratavičienės iš Bitėnų, tuo

met negalima eiti j lauką, nes būsiąs šlakuotas veidas, mat, 
jos nuomone, taip gali būti dėl to, kad tas lietus su Saulės 
spinduliais yra “kažkoks nesveikas” (13).

Nuo seno didelė reikšmė buvo teikiama saulėtekiui ir 
saulėlydžiui. Ryto metą, anksti prieš Saulei tekant, gydomąją 
galią įgyjanti lango stiklo rasa. Ja vilgant nesveiką kūno vietą 
galima išsigydyti egzemą (23). Dar geriau, jeigu tai darytum 
ketvirtadienį ir esant delčiai - tada egzema tikrai išdyla (10). 
Iš kryžkelėje ištekančio šaltinio prieš Saulės tekėjimą pasem
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tu vandeniu buvo gydomi vaikai nuo sukatų*.  Pasėmus 
vandens reikėjo eiti neatsigręžus atgal. Po to suvyniotą į 
šilkinę skarelę (koską) vaiką pasverti svarstyklėmis, numau
dyti medinėje vonelėje, paskiau vėl pasverti ir paguldyti į 
lovelę. Vandenį išpilti Saulei leidžiantis ir taip pat atgalios 
neatsigręžiant grįžti namo. Tada vaikas nustoja rėkęs ir 
ramiai užmiega. O pagal vaiko svorį kažkaip buvo sprendžia
ma, ar vaikas iš ryto bus sveikas, ar numirs (5). Prieš Saulės 
tekėjimą stebuklingą gydomąją galią turi Velykų ryto van
duo. Sakoma, kad tas vanduo yra “kaip vaistai” (12), arba, 
kad jisai yra “švęstas” (10), “šventas” (19). Dažniausiai 
tokios savybės priskiriamos tekančiam upės, šaltinio vande
niui (18; 19; 12; 10; 13). Neretai dar priduriama, kad tas 
vanduo turi tekėti į rytus, t.y. prieš Saulę (19; 10; 13). Velykų 
rytmetį prieš saulei tekant einama šio vandens pasisemti (23; 
6; 9; 18; 19; 12; 10), juo prausiamasi (19; 18; 13). Teigiama, 
kad pasemtas jis nesensta ir visuomet išlieka skaidrus (10), 
kad juo pasiprausęs būni sveikas (13). Kartais atkreipiamas 
dėmesys, kad tiek eidamas prie vandens, tiek pareidamas 
namo turi nekalbėti; tik tada vanduo yra veiksmingas (13).

* Sukatos - čia veikiausiai džiova (21, 58-59).

Velykų rytmetį Saulė tekėdama šokinėja, šoka (2; 9; 12; 
10). Kartais patikslinama, kad ji tuomet pašoka 3 kartus (7; 
2). Taiji džiaugiasi Velykų sulaukus (12), džiaugiasi, kad 
prisikėlė Išganytojas (24; 10). Kitąkart teigiama, kad tai 
Velykų avinėlis šoka per Saulę 3 kartus (23; 7).

Į klausimą, “Kur Saulė nusileidžianti ir kur būnanti naktį?” 
- dažniausiai sulaukta atsakymo, jog Saulė “nueina”, “nus- 
kęst” (33), “įlend” (6), “leidžias” (12), “dingsta” (23) į jūrą. 
Vaikams buvo sakoma, jog ji vakare einanti tenai miegoti, o 
iš ryto vėl atsikelia (33; 3). “Jei jau Saulutė ein gult, tai i mes 
eisim”, - sakydavo ir drausdavo vaikams Saulei nusileidus 
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šūkauti, kad vagių neprisišauktų (13). Anot L.Gibenienės iš 
Grynaičių kaimo, nors ir buvo sakoma, kad Saulė įlenda į 
jūras, tačiau tai esanti netiesa, “į jūrs jinai nelend, o teip [tik] 
atrod, kad į jūrs” (6). Kita moteris dar paaiškina, kad Saulė 
leisdamasi į jūrą leidžiasi j Ameriką (9). Pasak kitų, Saulė 
leidžiasi “po kalnu” (19), “už kalnų” (13) arba “įlend į žemę” 
ir žemei sukantis vienoj vietoj prapuolus kitoj teka (30). 
Seniau buvo manoma, o kiti ir dabar tebemano, kad po 
saulėlydžio negalima nieko dirbti, net šluot - “jau švents 
vakars, jau ne darbo metas” (13). Jei tuo metu dirbsi sode, tai 
vėliau kurmiai žemę labai raus (9; 19; 13).

Apie žvaigždėtąjį dangų Saugų apylinkės lietuvininkų 
žinios labai skurdžios. Spaudos žodis ir mokslo žinios, anksti 
pasklidę po Mažosios Lietuvos žemes, vokiškasis bei rusiška
sis Mažosios Lietuvos gyventojų genocidas padarė savo. Ir tik 
XVIII-XIX a. žodynų sudarytojų pastangomis kai kurie žvaigž- 
dėvardžiai sulaukė mūsų dienų.

Šiuo metu lietuvininkai geriausiai žino Grįžulo Ratus. 

Saugų apylinkėje jie dažniausiai vadinami Vežimu (kartais 
Grigo Vežimas, Dangaus Vežimas), kartais dar tariama Grigo 
Ratai (10), Mažasis Grigo Ratas, Didelis Grigo Ratas (24), 
Mažieji Grigo Ratai (8). Tačiau sprendžiant iš šiuos žvaigždė- 
vardžius pasakiusių žmonių akiračio galima spėti, kad į 
kasdieninę kalbą šie vardai galėjo ateiti jau per raštiją. 
Žvalgydamiesi po Mažojoje Lietuvoje išleistus žodynus vardo 
Grigo Ratai nerasime. P.Ruigio žodyne (1747) atrandame - 
Gryžulio Rats, K.G.Milkaus (1800) - Gryzdo Rat’s, Gryžullio 
Rat’s, iš G.H.F.Neselmano (1851) nurodytųjų, bėjau minėtų, 
Mažojoje Lietuvoje, galėjo būti žinomi Grįžulo Ratai, Grižulis. 
F.Kuršaičio žodyne (1883) dar atrandame Grįžo Ratas, Grį- 
žulio ratas, Grįžulys. O V.Kalvaitis (1910) nurodo: Gryžo 
Vežimas, Gryžulio Ratai.
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Sakoma, jog 4 Vežimo žvaigždės sudaro ratus, tekinukus, 
o 3 dišliiĮ (diclių, dičlių, dyselį). Bendras žvaigždžių išsidėsty
mas primena dvikinkį vežimą. Pasak E.Macpreikšienės iš 
Begėdžių kaimo, prie dišliaus yra ir Arklys. K.Jakštas iš 
Berciškės kaimo teigia: “Mažieji Grigo Ratai, tie Arkliu vadi
nami. Mūsų seniau sakydavo - Arklys (8). Anot jo, šio 
žvaigždyno pavadinimas esąs prūsiškas*.

* Iš visko sprendžiant pasakotojas čia galėjo turėti omenyje ne Mažuosius, bet 
Didžiuosius Grįžulo Ratus. Mažųjų Grįžulo Ratų vardas į kaimo žmonių 
sąmonę, ko gero, yra papuolęs iš knygų, todėl retai teminimas, o ir tada, kai 
paminimas, tai dažnai painiojamas su kitais žvaigždynais - Sietynu, Grįžulo 
Ratais. K.Jakštas, išskyrus Arklį, jokių kitų žvaigždynų nežino.
** R.Lidžienei atrodo, kad Aušros žvaigždė stovi vienoje vietoje.

Gerai žinoma Venera. Ji dažniausiai vadinama Rytine 
Žvaidže, Rytmetine Žvaigžde, rečiau - Rytų Žvaigžde, Aušros 
Žvaigžde, Aušrine. Vakarais pasirodanti Venera vadinama 
Vakarine, arba Vakaro Žvaigžde. Ne visiems ir dabar žinoma, 

kad Rytinė ir Vakarinė - tas pats šviesulys. Apie Rytinės ir 
Vakarinės išvaizdą sakoma, kad jos yra beveik dvigubai 
didesnės už kitas: “Rytinė i Vakarinė... buvo tokios didesnės 
kaip paprastos žvaigždikės. Dviguba beveik tokia. Didi jau” 
(12). Rytinė atskirai dar apibūdinama kaip “didelė”, “skais
čiausia”. R.Lidžienės iš Saugų žiniomis, Aušros žvaigždė 
pasirodydavo iš ryto rytuose ir išnykdavo prašvitus**,  o 
Vakaro žvaigždė, būdavo, į vakarus patekėdavo ir keliaudavo 
tolyn”. Pasakotojos nuomone, vidurnaktį jau jos nebesimaty- 
davo: “ar nusileisdavo, a ką...” (17).

Retas kuris iš užkalbintų lietuvininkų beprisimena lietu
višką Paukščių Tako vardą. Neretai tenka išgirsti vokiškąjį 
Galaktikos įvardijimą - Milchstrasse ir jo pažodinį vertimą - 
Pieno Takas, Pieno Gatvė, Pieno Kelys, Pieno Plentas. Bet tas, 
kad atmintyje išsaugojo anksčiau visų lietuvininkų žinotąjį -
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Paukščių Tak(a)s (33; 8; 18) - dar geba ir paaiškinti, jog pagal 
šį taką paukščiai suranda kelią į šiltuosius kraštus ir atgal. 
Nemažai apklaustųjų žinojo, kad danguje tarp žvaigždžių yra 
šviesi juosta, bet, kaip ją vadina ir ką ji reiškianti, pasakyti 
negalėjo.

Gaila, daugiau žvaigždėvardžių Saugų apylinkės lietuvi
ninkai jau nebežino. Keista, net apie Sietyną (astr. Plejadas), 
taip gerai tebežinomą visoje Lietuvoje, niekas nieko negali 
pasakyti. Nieko nežinoma ir apie Šienpjovius (astr. Orioną). 

Tuo tarpu Mažosios Lietuvos žodynuose šie žvaigždėvardžiai 
išlikę: Sėtas, Šėnpjūvis (32,1,130 ir 11,340; 27,1,239 ir 274), 

Dangaus Sėtas (27, II, 438), Dangaus Sietas, Siėnpiūvis (15, 
373 ir426), Sietelis. Šienopjovėjai (11,90-91). Be to, G.H.F.Ne- 

selmano ir F.Kuršaičio žodynuose atrandame ir kitą lietuvi
ninkų žinotą Oriono vardą: Petro Ramtis (29, 435; 15, 426).

Nors F.Kuršaitis šio pavadinimo tikrumu ir abejoja (rašo 
jj laužtiniuose skliausteliuose), bet nurodo, kad taip vadina
mos 3 tiesia linija einančios bei 3 joms statmenai išsidėsčiu- 
sios Šienpjovių žvaigždės (15, 426).

Matyt, dėl ankstyvo raštijos išplitimo Mažojoje Lietuvoje 
dažniau negu kitur kaimo žmogų galima išgirsti minint 
Zodiako žvaigždynų vardus, pvz., Žuvys (1), Dvynukai (19), 

Dvynai, Ožaragis, Svarstyklės (17). R.Lidžienės ir K.Lyliškio, 
gyvenančių Petreliu kaime, atmintyje išliko tai, kad jų moti
nos daržą sodinti pradėdavo, kai pagal kalendorių būdavo 
Dvyniai, t.y., kai Saulė įžengdavo j Dvynių ženklą*.  K.Lyliš- 
kiui mama sakiusi, jog tuomet labai tinkamas laikas sodinti 
agurkams.

* Tai įvyksta apie gegužės 21d.

Žvaigždėtu dangumi daugiau už kitus besidominti E.Kond- 

ratavičienė iš Bitėnų pati iš žvaigdžių atlaso “išsinarpliojo”
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Kasiopėją, Andromedą, Jautį, Liūtą, Plejadas ir kitus žvaigž
dynus bei planetas (13).

Kad praeityje lietuvininkai žymiai geriau pažino žvaigždė
tą dangų ir turėjo nemažai šiandieną visai užmirštų savo 
žvaigždėvardžių, liudija į senuosius Mažosios Lietuvos žody
nus, bėjau minėtų, dar patekę šie žvaigždžių vardai Jukštan- 
dis, Jostandis*  (32,1, 50, II 340; 27,1 98 ir 100; 29, 42; 15, 
156-157), Jojikėlis, Justandis (11, 91) (astr. Kasiopėja); 
Artojis (-as) su Jaučiais (-teis) (32,1, 7, II 340; 27,1, II ir 94; 
29,10 ir 37; 14, 207; 11; 91). Pagal P.Ruigio žodyną, Artojis 
su Jaučiais atitinka “žvaigždyną” Hoedi. Hoedi, arba Haedi 
(lot. Ožiukai), astronomai vadina dvi Vežėjo žvaigždyno 
žvaigždes - eta ir dzeta. K.G.Milkus Artojo su Jaučiais žvaigž
dyną vienoj vietoj aiškina kaip ir P.Ruigys, o kitoj jam 
priskiria dar ir ryškiausią Vežėjo žvaigždę - Kapelą. Tad 
Artojas su Jaučiais dar aiškinamas kaip “Capella cum hoedis” 
(27,1,94 ir pig. 11). K.G.Milkaus žodyne Kapelai atskirai dar 
suteikiamas vardas Valgio Nešėja**  (žr. Nešėja Valgio) (27,1, 
182). Vėliau išleistame G.H.F.Neselmano žodyne Artojas su 
Jaučiais aiškinamas jau vien kaip Kapela (vok. “das Gestirn 
Capella”) (29, 10 ir 37). O F.Kuršaitis savo žodyne rašo, jog 
tai dvi žvaigždės, esančios Vežėjo žvaigždyne (vok. “Zwei 
Sterne im Fuhrmann”) (14, 207). Čia vėl tikriausiai turimi 
omenyje tie patys Ožiukai (Hoedi). Vis dėlto peršasi paprasta 
mintis, kad Artojo su Jaučiais žvaigždyną lietuvininkams 
turėjo sudaryti ne mažiau kaip trys žvaigždės - viena žvaigždė 
Artojas ir bent dvi Jaučiai. Tad, bėjau minėtų Ožiukų, šitam 
žvaigždynui, matyt, buvo priskiriama ir čia pat esanti Vežėjo 
epsilon. Tuomet Artoją su Jaučiais vaizdavo netoli ryškiosios

* G.H.F.Neselmanas dar pateikia ir formą Jukštande, -ės.
** Kapela taip vadinama ir anksčiau išleistame P.Ruigio žodyne (32, I, 95), 
taip pat vėliau negu K. G.Milkaus išleistame F. Kuršaičio žodyne (14, 207).
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Vežėjo Kapelos esantis nedidelis 3-4-to ryškio Vežėjo žvaigž
džių (eta, dzeta, epsilon) trikampis*.

* Šią nuomonę gali patvirtinti M .Davainio-Silvestraičio Kalnujų apylinkėje 
(Raseinių raj.) 1888 m. užrašytas pasakojimas, jog Artojų žvaigždėmis 
vadinamos 3 žvaigždės (“Dvi žemiau tei Jaučiai, o viena aukščiau tei yra 
Artojas ’’), o šiaurėse esanti ir paskui Artoją einanti (nešanti jam valgyti) 
didelė ir balta žvaigždė, vadinama Mergos žvaigžde (4, 162). Pastaroji iš visko 
sprendžiant - ta pati žodynininkų Valgio Nešėja.
** Povas ir Balandis astronomijoje žinomi kaip pietų pusrtutlio žvaigždynai. 
Šie pavadinimai pradėti vartoti astronomijos mokslo XVI-XVI1 a.
*** Panašūs Vakarinės pavadinimai bei sąsajos su žvėrių gyvenimu žinomi taip 
pat Centrinėje Lenkijoje (plg. lenk, zwerzonka, zwernica, zwernicka ir pan.) bei 
Čekoslovakijoje (ček. zviretnice). ZvaigždėvardįZvėrinukė L. Klimka yra užrašęs 
ir Punsko apylinkėse (žod. informacija). Planetų siejimas su žvėrimis, iš visko 
sprendžiant, turi labai senas ištakas. Įdomu, kad jau pirmame Lietuvoje 1636 m. 
lotynų kalba spausdintame astronomijos veikale "Šimtas astronomijos tezių" 
("Centurica astronomica" Vilniaus astronomas A. Didlinskis mini, kad planetas 
liaudis yra laikiusi gyvūnais, išeinančiais į žvaigždėtąsias ganyklas (25, 25).

V.Kalvaičio “Lietuviškų vardų klėtelėje” minimas Valgio 
Nešėjis, dar vadinamas Abakuko žvaigžde, aiškinamas kaip 
Kasiopėja. Taip pat čia dar atrandame Vežimėlį (astr. Ursa 
Minor) bei žvaigždes Pons ir Berns (11,90-91).Yra čia, regis, 
ir iš raštų paimtų vardų: Syrius arba Skaliks (astr. Sirijus), 
Kurtas (astr. Mažasis šuo), Tauras, Lyra, Šiaurinė žvaigždė, 
Jokūbo lazda (astr. Persėjas), Ninnako arba Noako Karvelis, 
Povą**.

Mažosios Lietuvos žodynuose aptinkame lietuvininkų 
praeityje turbūt gerai žinotus senus planetų vardus. P.Ruigys 
Marsą vadina Žvėrine (32, I, 191), arba Žvėrine Mažąja, o 
Saturną - Žvėrine Didžiąja (32, II, 340). Vėliau išleistuose 
žodynuose iš esmės kartojama tas pats, tiktai Žvėrinė Mažoji 
ir Žvėrinė laikomos skirtingomis planetomis. Pirmoji, kaip ir 

P.Ruigio, siejama su Marsu, o antroji apibūdinama kaip 
Venera - Vakarinė (27,1,351; 29,554; 15,529). K.G.Milkaus 
teigimu, Vakarinė žvaigždė Žvėrine vadinama dėl to, kad 
manoma, jog jai pasirodžius išlenda laukiniai žvėrys***  (27, 
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1,351). G.H.F.Neselmanas paaiškina, kad jai šviečiant išeinąs 
vilkas (29, 554), o F.Kuršaitis patikslina, kad vilkas tada 
išeina į medžioklę (15, 529). Taip pat iš F.Kuršaičio patiria
me, kad Žvėrine Didžiąja vadintas ne tik Saturnas, bet ir 
Jupiteris (“didžioji Žvėrinė, der Planet Jupiter oder auch der 

Saturn”) (15, 529). Matyt, tos dvi planetos žmonių buvo 
painiojamos.

Meteorus Saugų apylinkės lietuvininkai, kaip ir kiti lietu
viai, dažniausiai laiko krintančiomis žvaigždėmis ir sieja su 
žmogaus gyvybe: “Jau žvaigždė krit - žmogus mirė” (22); 
“Žmogus miršt, kad žvaigždės krint” (9); “Žmogus miršta - jo 

žvaigždė nukrenta” (23; 35; 12; 8). Kiti dar priduria, kad 
kiekvienas žmogus turįs savo žvaigždę (35; 23) ir kad “Kiek 
ant dangaus žvaigždžių, tiek ant žemės žmonių”*.  Taigi buvo 
įsivaizduojama, kad vaikui gimstant danguje atsirandanti, 
užsižiebianti ir jo žvaigdžė (12; 8; 22; 10). Bet ir ne visų 
žvaigždės yra vienodos. Apie laimingą, gerai gyvenantį sako, 
kad jis gimęs po laiminga žvaigžde, o apie tą, kuriam gyve
nime dažnai nesiseka - atvirkščiai, kad gimė po nelaiminga 
žvaigžde (12). Pasak E.Kondratavičienės iš Bitėnų, ypač 
negeras laikas gimti - penktadienis. Pažįstamą merginą, 
gimusią penktadienį, kuriai vis nesiseka ir nesiseka ir kuri 
dažnai dūsauja, kad yra gimusi po nelaiminga žvaigžde, 
E.Kondratavičienė paguodžia: “Tu negalvok taip, visos žvaigž
dės ką nors neša, - tavo diena gal vėliau ateis”. Dar, anot jos, 
“kai žvaigždė krenta, reikia pasivėlyti**  - išsipildys”. Ji pati 
labai tuo tiki, nes būdama Sibiro tremtyje krentant žvaigždei 
“pasivėlijo” sugrįžti į Tėvynę - ir tas noras išsipildė (13).

* Užrašė Elena Eimaitytė 1990 07 15.
** T.y. užminti norą.

Su ryškiais meteorais, paliekančiais paskui save garų 
uodegą, matyt, galima sieti kai kurių pasakotojų minimą 
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kauką. Kauks tai lekianti per dangų “kai balta drož’... smaila 
uodega, toks plats” (3) “ugnies gabals” (17). Dar sakoma, 
kad jis pasirodo prieš temstant ir neša žmogui turtą: “Nu to 
žmogaus, kurio neš, tai mažėj [tam viskas]. Tam neskels. O 
tam, kuriam neša, tai tas su biškiu tur. Tam skels viskas” (17). 
Kaukai (каика) apibūdinami neigiamai ir lyginami su vel
niais: “Kauks - tai negers daikts” (3), “sakydavo, kad veins 
esąs kauks” (17). Norėdamas nuo jo apsaugoti savo turtą, 
būtinai turėjo jj peržegnoti, mat, kas peržegnota, yra “su 
Dievu”, ir kaukai to neima (3).
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Irena Seliukaitė, 
Libertas Klimka

MAŽOSIOS LIETUVOS 

KALENDORIAI 
ETNOLOGINIU 
POŽIŪRIU

Lietuviškų kalendorių leidyba turėjo didelę reikšmę tauti
nio atgimimo istorijoje. Kalendoriai skiriami visiems ir kiek
vienam, taigi jie yra itin svarbūs žmonėms šviesti, visuome
nės orientacijai, tautos savimonei formuotis. Kaip žinia, 
pirmąjį 1846 metams išleido Laurynas Ivinskis (1810-1881). 
Po metų Klaipėdoje F.V. Horchas išspausdino Tilžės mokyto
jo Erdmono Šesnako (1797-1846) sudarytas “Prūsiškas ka

lendras ant meto 1847”. Turėdami gerą poligrafijos bazę, 
Mažosios Lietuvos spaustuvininkai 1847-1939 m. išleido 302 
dvidešimt devynių pavadinimų kalendorius, smarkiai pra
lenkdami Lietuvos leidėjus1. Ypač reikalingi tie kalendoriai 
buvo spaudos draudimo metais. Tuomet dalis Mažosios 
Lietuvos kalendorių buvo spausdinama nebe gotiškais, bet 
lotyniškais rašmenimis, jie knygnešių takais pasiekdavo ato
kiausius Lietuvos kaimus.

1 Vareikytė-Valinčienė N. Mažosios Lietuvos lietuviški kalendoriai (1846- 
1939) //Lietuvininkai ir Mažoji Lietuva amžių būvyje: Konj'erencijospraneši
mai. Klaipėda, 1989. P.7-11.

Jau patys pirmieji lietuviški šios rūšies leidiniai, be kalen- 
dariumo, turėjo dar informacinę bei literatūrinę dalį. Pirmąją 
sudarė žinios apie prekymečius, pašto tarifus, matus ir sai
kus, žmonių ir gyvulių gydymą ir kt. Antroji - dvasios penas 
skaitytojui: krikščioniški pamokymai, grožiniai kūrinėliai bei 
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įvairenybės iš viso pasaulio. Vienuose kalendoriuose daugiau 
literatūrinių vaizdelių, kituose - naudingų žinių2.

Mažosios Lietuvos kalendoriai įdomūs ne tik kaip kultūros 
reiškinys. Juose užfiksuota šis tas vertingo ir etninės kultūros 
studijoms. Pirmiausia - senieji mėnesių pavadinimai. Iki šiol 
buvo nagrinėti tik žodynuose ir dokumentuose užfiksuoti3 jų 
pavadinimai, o Mažosios Lietuvos kalendoriai liudija jų for
mų vartoseną XIX amžiuje (žr. lentelę).

Mėnesių pavadinimai
Mažosios Lietuvos XIXa. kalendoriuose*  
(rašyba sunorminta)

Eil.
Nr. Lituanizuoti Tradiciniai

1 2 3

★Atskirose skiltyse surašyti pavadinimai parinkti iš šaltinių, nurodytų 4,5, 6 
išnašose.
2 Kaunas D. Iš lietuvių knygos istorijos: Klaipėdos krašto knyga iki 1919 
metų. V., 1986. 192 p.
3 Skardžius P. Mėnesių pavadinimai lietuvių kalboje // Archivurn Philologi- 
cum. Kaunas, 1930. T. 1. P. 103-113; Mulevičius L. Kaip vadinome mėne
sius? //Mokslas ir gyvenimas. 1969. Nr. 6. P. 44-45.
4 Sesnakas E. Prūsiškos kalendros ant meto 1862... Tilžėje.
5 Jankus M. ir Miksas J. Lietuwiszkas Auszros kalendorius ant metu 1885. 
Bitėnai.
6 Kalvaitis V. Lietuviškų Wardų Klėtelė. Tilžė, 1910. 117 p. (pateikti tik 
kitose grafose nesikartojantys pavadinimai).

1. Januarijus Pusčius4, 
Vasaris

Sausis5 Rago6

2. Februarijus Kovinis Ragutis, 
Pusčius

Priedėlinis

3. Mercas Karvelinis, 
Balandinis

Kovinis

4. Aprilis Sultekis, 
Velykų

Karvelis
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Г 2 3

5. Meijis Gegužinis, 
Žiedų

Militis

6. Junijis Sėjinis, 
Pūdymo

Birželis, 
Sėjos

Visjavis

7. Julijis Liepinis, 
Šienavimo

Šienpjūvis

8. Augustas Rugpjūtis, 
Degėsis

Rugpjūtis

9. Septembris Rudugys, 
Rudens

Šilinis Paukštlekis

10. Oktoberis Lapkritys Spalinis
11. Novembris Gruodinis Vėlių
12. Decembris Sausis, 

Kalėdų
Siekis, 
Kalėdis

Iš lentelės matyti, kad tradiciniai mėnesių vardai dažniau
siai “skuba”, t.y. atitinka tolesnio mėnesio pavadinimą. Prū
sija XIX a. gyveno pagal naujojo stiliaus (Grigaliaus) kalen
dorių, o inkorporuota j Rusijos imperiją Lietuva buvo privers
ta vėl grįžti prie senojo (Julijaus) laiko skaičiavimo būdo. 
Kalendoriaus stilių skirtumas XIX a. jau siekė dvi savaites; tai 
ir yra pagrindinė pavadinimų slinkties priežastis. Dar įdomu 
pažymėti, kad vasaros pavadinimai sutampa - žemės ūkio 
darbai kalendorius suderina.

Antroji Mažosios Lietuvos kalendorių vertybė - kai kurios 
žinios apie kalendorinius liaudies papročius bei “laukininkų 
patyrimai”: orų spėjimai, derliaus požymiai, gamtos reiškinių 
pastebėjimai. Žemiau pateiksime, šiek tiek sunorminę rašy

bą, būdingesnius šios rūšies posakius. Pravartu juos palyginti 
su mūsų dienomis ekspedicijose užrašoma etnologine me
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džiaga. Pirmiausia apie mėnesius (pagal O.Mauderodes ka
lendorių7) .

7 Mauderode O. Prusiszkos kalendros... 1897. Tilžė.

1. Rugiams januaryj žaliuojant, bus stoka juos rudenį 
dagojant (nuimant - L S., L.K.). Jei Povilo dienoje nei sniego, 
nei lytaus, sekantis metas tūleriopas žegnonės gaus. Juo 
daugiau sniego, juo daugiau šieno.

2. Jei Marijos diena skaidri ir šalta, tai dar žiema labai ilga, 
jei ale sninga bei vėtrauja, tai pavasaris ne po ilgo parkeliauja. 
Jei februaryj uodai džiaugiasi ant mėšlo, tai pasirūpink dar 
daug pašaro. Jei vyturys dar negied, žiema ilgai pasiliekt.

3. Gražus mercas palinksmin laukininko širdį. Jei merce 
pučia vėjai, - gerai, bus pilni aruodai. Mercas rodo savo 
nelabumą, jei ne iš pradžios, tai pabaigoj.

4. Jei aprilis sausas, tai jis laukininkams nemielas, jei jis 
ale lytingas, tai laukininkams palaimingas. Jei aprilis čystas 
ir gražus, meijis juo neramesnis bus. Velykų lytus ženkliu 
vasarą sausus čėsus.

5. Meijo pašoliai (šalnos - LS., L.K.) yr iškadingi, jo vėjai 
ale naudingi. Vyšnioms gerai nužydėjus, ir rugių žydėjimas 
gers bus. Jei ąžuolai anksti lapus gauna, tai bus vasara 
vaisinga. Kokia Urbono diena, tokia ir pjūtyje pagada.

6. Kokia Medardaus diena, tokia ir dagos čėse pagada. Kas 
Vytaus dienoj sėja miežius, nei miežių, nei Žako negaus. Jei 
junijaus mėnesy perkūnija griauna, tai laukininkai daug javų 
gauna.

7. Jei Marijos dienoj lašnoja, tai per 40 dienų nesustoja. Jei 
šundienės šviesios ir gražios, bus daga gera. Magdalena verkė 
dėl savo Pono, todėl tą dieną mielai lynoja.

8. Kiek augustas perkūnijos gaus, tiek bus žiemoj lytaus. 
Jei gandrai pasiliekt po Baltramiejaus, tai gausim lengvą 
žiemą. Kokia pagada auguste, tokia gal ji būt visą rudenį.
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9. Jei 1 septembryj gražiai čysta, bus visą žiemą sausa. Jei 
septembryj tankiai perkūnija grumena, tai bus februaryj bei 
merce daug sniego, o rudenį vaisingas metas. Septembrio 
lietus yr laukininkui brangus.

10. Jei oktobery perkūnija grauja, tai žiema su mainymais 
nesiliauja. Jei lapai ant medžių laikos, tai galim aštrios 
žiemos tikėtis.

11. Sniegas, kuris tris dienas gul ir tada išnyksta, yra toks 
jau naudingas, kaip kad antrą sykį įkrėstumbei. Vėlyba 
perkūnija liubija žieminius javus sudrūtint. Vėlybas medžių 
žydėjimas yra jau iš senovės prastas ženklas sekančio meto 
dagos.

12. Jei Kalėdoms vėtrauja, tai Velykoms šūkauja. Jei šaltis 
pirmoj Advento nedėlioj užėjo, jis per 10 nedėlių nesumažė
jo. Jei decemberis minkštas ir lytingas, tai sekantis metas 
nevaisingas.

Tokios ir panašios mėnesių charakteristikos aptinkamos 
dažname Mažosios Lietuvos kalendoriuje. E.Jagomastas, pa
vyzdžiui, jas pateikdavo iki pat 1940 metų8. Tai aiškiai rodo 
orientaciją į lietuvininkų žemdirbišką patirtį, tautinius pap
ročius. Jo “ūkininkų patarimai” darosi nudailinti. Pavyzdžiui: 
“Jei sausyj sniego nėr, bet daug lytaus, tai želmenys pavargt 
ir sirgti gaus. Vasaris be sniego smertis yra diego. Užgavėnės 
ardo ledą, jei neranda, naują deda. Kad kovo vėjui sekas 
pūsti, balandžiui ir lietaus prisiųsti, tai gers pavasaris įtrauks, 
ir daug žėgnonės burs sulauks. Jei balandis durnavoja, daug 
javų tai dovanoja. Bičių spiečių gegužy įgauti yr geriau kaip 
veršį pjauti. Jei birželis šlapias ar audringas, jis nederliaus yra 
kaltininkas. Jei Margaritos diena lytinga, tai šieno daga 
nelaiminga. Jei Baltramiejaus diena gabena vandens, tai 
laukiame ypač gražaus rudens. Jei dar rugsėjo mėnesį perkū

8 Jagomasto lietuviškos kalendros metui... Tilžė, 1930-1939.
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nai braška, tai sekančiam mete medžiai pilni vaisių traška. Jei 
spalių mėnuo baits, tai sausis bus nešalts. Gulbė lėk pirm 
sniego, bet žąsys pirm lytaus. Šv.Elžbieta apsako, kas žiema 

per vyrs. Jei varna Kalėdoms dobilienoj tup, ji per Velykas 
duoną iš po sniego lup”.

Dar gali būti taip, kad dalis orų spėjimų, derliaus požymių 
savo ruožtu atėjo į Mažąją Lietuvą per vokiškuosius ar 
lenkiškuosius kalendorius. Štai Tilžės J.Reilenderio leidi
niuose9 pateiktos labai įdomios liaudies žinios apie dangaus 
šviesulius, astronominių ir gamtos reiškinių sąsajas. Tačiau 
toliau tekste pats autorius nurodo, kad naudojosi 1781 m. 
Krokuvos bazilijonų kalendoriumi.

9 Reylender J. Kalendorius, arba metskaitlius ūkiškas. 1876 ir 1877.
10 Klimka L. Astronomija L.Ivinskio metskaitliuose // Rietavo apylinkės. 
Kaunas, 1992. P. 221-227.
11 Končius l. Šimtametis kalendorius // Lietuvos žinios. 1928. Saus. 15; 
Reichhardt R. Der Kalendermann und das Wetter // Neuer unterhaltender 
und belehrender Kalender für das Jahr 1930. S. 71-72.

Mažosios Lietuvos kalendorių struktūra ir net vinjetės 
perimtos iš vokiškųjų. Kartu ir visoje Europoje populiari 
astrologinė tradicija skirti einamuosius metus vienos iš sep
tynių planetų “globai”. Be to, buvo nurodomos ir Mėnulio 
padėtys Zodiake (dažniausiai žvaigždynų simboliais). Iš šių 
dviejų indikacijų būdavo spėjama apie būsimų metų orą (net 
savaičių tikslumu) ir laukiamą derlių. L.Ivinskis astrologinę 
metų planetos charakteristiką suplakdavo su astronominė
mis žiniomis, o patarimus žemės ūkiui pateikdavo atskirame 
skyrelyje “Vaisiai”10. Mažosios Lietuvos leidėjai prognozes 
imdavo iš vokiškųjų kalendorių, tik nurodydami - “pagal 
šimtametį kalendorių”. Šie spėjimai būdavo pateikiami vėlgi 

iki tarpukario pabaigos, nežiūrint mokslininkų pasišaipy
mų11. O 1936 m. “Mažosios Lietuvos kalendorius”, dėdamas 
prognozes pagal “šimtametį”, rašo: “Apie būsimą orą: žiūrėk

714



“Lietuvos keleivį”, kuris kasdien, šalia kitų visų naudingų 
dalykų, praneša ir būsimo oro spėjimus, paremtus naujaisiais 
radijo pranešimais”.

Kas gi yra mįslingasis orakulas, iš kurio sėmėsi “amžinų” 
žinių beveik visi leidėjai? 1654 m. vokiečių vienuolis Mauri
cijus Knaueris, gyvenęs Bambergo apylinkėse, Langheimo 
vienuolyne, sudarė astronomines lenteles, išskaičiavęs tuo 
metu žinomų septynių planetų padėtis trims šimtams metų į 
ateitį. Vienuolis manė, kad planetoms būdingos tam tikros 
savybės: Venera - šilta ir drėgna, Jupiteris - karštas ir šlapias, 
Saturnas - sausas ir šaltas, Merkurijus - permainingas ir t.t. 
Tos savybės persiduodančios žemės klimatui; atseit geresni ir 
blogesni metai kartojasi septynių ritmu. Taip pat ir metų 
dalys bei savaitės dienos. Greta planetų padėčių M.Knaueris 
savo lentelėse buvo surašęs meteorologinių stebėjimų bei 
vietinių fenologinių reiškinių duomenis. Vėlesni prognosti
nio kalendoriaus leidėjai palaikė juos orų spėjimais. Kalendo
riaus nuorašai tapo neregėtai populiarūs, už juos mokėta 
nemažos sumos pinigų. 1701 m. Ch. von Helvigas vieną iš 
nuorašų padaugino spaustuviniu būdu. Nuo tada “šimtame
tis” kalendorius užkariavo Europą. Ypač jį pirkdavo taupūs 
ūkininkai, juk turėjo vieno užtekti kelioms kartoms! Į “šimta
mečio” kalendoriaus absurdišką autoritetą ne kartą kėsinosi 
mokslininkai, ypač po Urano ir Cereros atradimų (1781 ir 
1801 m.). Tačiau lengvatikių visuomet daugiau, negu norin
čių įsiklausyti į mokslinius argumentus. “Šimtamečius” leis

davo net Prūsijos mokslų akademija, smarkiai tuo palopyda
ma savo finansines spragas. Nors 1778 m. karalius Frydrichas 
Didysis įspėjo “nebeapgaudinėti niekuo neparemtais orų 
spėjimais nesusivokiančio prastuolio”, tačiau kalendoriaus 
be prognozių niekas nebepirko, tad 1780 m. jo leidimas vėl 
buvo atnaujintas.
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Lietuvoje astrologijos įtaka kultūrai nebuvo žymi; ją stab
dė Vilniaus astronomų veikla, jų leidžiami nuo XVIII a. 
pirmosios pusės moksliniai kalendoriai12. Tačiau “šimtame
tis” į mūsų kraštą įkėlė koją ne tik per Mažosios Lietuvos 
spaustuves. Rusijoje buvo populiarūs vadinamieji Briuso 
kalendoriai. Grafas Jakovas Briusas (1670-1735), caro Petro 
I laikų valstybės veikėjas ir mokslininkas, kartu su leidėju 
V.Kuprijanovu (beje, išvertusiu j rusų kalbą Vilniaus univer
siteto auklėtinio A.Dyblinskio 1639 m. parašytą “Astronomi
jos šimtinę”) 1709-1715 m. išleido keletą sieninių kalendo
rių. Juose būta šio bei to astrologiško. Vėliau Briuso vardu 
buvo išspausdinti analogiški Helvigo parengtiesiems. Vieną 
tokių Vilniuje 1859 m. lietuviškai išleido J.Zavadskis13. Tikė
tina, kad iš jo astrologinius spėjimus ėmė ir L.Ivinskis.

12 Smo lens ki N. Kalendarze w Polsce wieku XVIII // Pisma historyczne. T. 2. 
Krakow, 1901. S. 61-94.
13 K.R. ir F. J. Szimtmetinis ukiszkasis kalendorius Briusa. V., 1859.
14 Kalendros ant meto 1875.

Atmetus orų prognozes pagal “šimtamečius” kalendorius, 
tikrai vertingi etnologiniu požiūriu laikytini gamtos reiškinių 
fiksavimai. Gražiai jie pavadinti 1875 m. kalendoriuje14: “Gal 
vilties giedros”. Taigi bus giedra, “kad lyn pirm užtekėjimą 
saulės; Kad mėnuo per keturias pirmas dienas yra grynas be 
pietmos; Kad mėnuo užtekėdamas yra gerai raudonas; Kad 
pelėdos kriok vakarais; Kad vorai ir naktį platina tinklus 
savo”. Bus šaltis, “kad rudenį šaltas šiaurės vėjas pradės pūsti; 
Kad paukščiai slepias miškuose, o varnos lėk į miestus; Kad 
katės šildo prie ugnies savo nugaras; Kad gervės, žąsys ir 
blezdingos anksti išlėks į svetimus kraštus”. Bus žiema ir 
sniegas: “kiek dienų pergulės pirmasis sniegas, tiek kartų bus 
nugintas per atodrėkį; Jei pradedant snigti pabirs kruša, tas 
sniegas ilgai netvers; Jei nuo pradžios pradės snigti su 
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žvaigždelėmis, tas sniegas ilgai gulės; Kad paukščiai rudenį 
bus riebūs, kojos ir snapai juodi, bus stipri žiema”. Bus žiema 
lengva, “kad mažai tebus apynių, slyvų, riešutų ir grybų; Kad 
perkūnija griaus lapkritį ir gruodį; Kad paukščiai lig vėlumos 
parbus mūsų žemėje”.

O štai spėjimai pagal Mėnulio išvaizdą: “Koks oras ketvirtą 
dieną po naujo mėnesio <...>, toks bus ir oras per pirmąjį 
bertainį (ketvirtį - J.S, L.K.). Jei Mėnuliui didėjant viršutinis 
smailiagalis pasirodo tamsesnis negu apatinysis, arba jei 
apatinysis galas tamsesnis negu viršutinis, arba jei Mėnulio 
viduryje matyti šešėliai, tai reiškia, kad per pirmąjį ar pasku
tinįjį bertainį arba prieš pilnąjį mėnesį bus lietaus”.

Tad nagrinėjant lietuviškųjų kalendorinių papročių ar 
liaudiškosios meteorologijos medžiagą, nevalia pamiršti, kad 
ji gali būti “atkeliavusi” su Mažosios Lietuvos kalendoriais 
knygnešių takais. Ne veltui dažnas leidinys ir pavadinimu 
skelbdavosi esąs “Keleivis”... Spausdintas žodis įgyja spar
nus. Kalendoriuose sukauptos žinios tokiu būdu paplisdavo 
labai plačiai, paveikdavo ir vietinę sanklodą.

Įsigilinus į Mažosios Lietuvos kalendorius, aiškėja, jog 
nemaža dalis medžiagos, surenkamos pastarųjų dešimtme
čių etnografinėse ekspedicijose, būtent kalendorinės kilmės. 
Interpretuojant žemdirbių patirtį ir tėviškės gamtos pažini
mą, reikia tankaus atrankos rėčio. Kelias tik vienas - lyginti su 
tuo, kas užrašyta iš lūpų15.

11 Tautosakos darbai: Iš Mažosios Lietuvos tautosakos. K., 1937. [Т]. 3.
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Erikas
Purvinas MAŽOSIOS LIETUVOS

PELKIŲ ETNOGRAFINIAI
BRUOŽAI IR PA VADINIMAI

Pelkės aptarinėjamos įvairiais požiūriais. Antai žemėtvar
kininkai, panašiai ir melioratoriai, pabrėžia, jog tai per šlapi 
plotai, išskirtini iš įprastinių žemės ūkio naudmenų. Miški
ninkai atriboja pelkes nuo medieną auginančių medynų. 
Liaudis seniai žino jų įvairius bendrinius pavadinimus (pelkė, 
bala, plynė, tyras ir t.t.) bei vardus, kurių būdingesnius 
panagrinėsime.

Vėsiame ir drėgname, kaip mūsiškis, klimate išplitusios 
durpinės pelkės - durpynai. Tačiau ir šios Baltijos kraštuose 
skiriasi pagal atsiradimą. Daugiausia jos susidariusios užan- 
kant ežerams. Todėl neretai sakoma: bedugnės, liūnai, plovos 
(Sūduvos paežerėse). Kitaip samaninėse - gan aukštai iškilu
siose, pavojingose bristi pelkėse. Jose pasitaiko akių, dumbu- 
rių, duburių, kur durpinis vanduo telkšo, net ir ežerokšnių. 
Pirmosios skiriamos prie žemapelkių, antrosios - prie aukšta
pelkių. Liaudies patirta, kurių durpės tiko kurui, o samanos 
(dažniausiai kiminai) - pakratams. Vadinasi, ir pelkių tyrinė
tojams bei durpių ruošėjams reikia jas pažinti.

Pelkių gynybinis vaidmuo nuo amžių buvo žinomas krašto 
gyventojams ir gentims - ypač nadruviams, buvusiems Mažo
sios Lietuvos žemumoje (vėliau - Pakalnės apskritis). Daug
kartinių kryžiuočių antpuolių metu tai buvo slėpynės vietos 
gyventojams arba spąstai įsibrovėliams.

★Padėtis iki Antrojo pasaulinio karo.
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Prisimintinas pelkių vaidmuo etnografiniu požiūriu - jų 
reikšmė tenykščių žmonių gyvenimui ir papročiams. Senprū- 
sių, jotvingių, lietuviškųjų genčių (nadruvių, skalvių ir kt.) ir 
kuršių srityse įsigalėjus Prūsijos vokiečių valdžiai, vietos 
gyventojai papelkėse apsirūpindavo žagarais kurui (mat 
kirsti miškuose buvo draudžiama). Be to, susmulkinti žagarai 
ir viržių (Žemaitijoje ir Mažojoje Lietuvoje vadintų šilais) 

šiurkšti, apmedėjusi žolė būdavo įminkomi į molį trobų 
sienoms statyti. Kuršių nerijoje ir žemyno pamary stogams 
dengti naudota vandenų ir raistų nendrės (Klaipėdos krašte 
vadintos trušiais). Nendrynai pjauta (dagota) žiemą nuo 
ledo. Kad dirbantieji neslystų, jie apavą pasikaustydavo 
vinimis. Pietrytinių Kuršmarių kaimų (Lujos, Įsės, Tovės ir 
kt.) žmonės nendrių dar parduodavo atokiau gyvenantiems. 
Beje, Mažojoje Lietuvoje nendrių kotai - stiebai buvo ir 
miestuose naudojami tinkuojant sienas - vietoje kitur papli
tusių balanų.

Etnografiniu požiūriu papelkėse ir apskritai visame pelkė
tame pietrytiniame pamary šienauta palyginti vėlai, visiškai 
nuslūgus vandenims. Pelkiapieves, esančias netoli marių, 
paprastai šienaudavo tik vieną kartą. Stambių ir aštrių (beje, 
ir karčiai rūgščių) žolynų nemenka dalis būdavo valstybės ar 
pastovių ūkių (pavyzdžiui, netoli Rusnės gyvenusio Uostad
vario savininko vokiečio) daug metų išnuomojama antis ir 
gyvulius laikantiems nerijos žvejams. Apie liepos mėnesio 
vidurį žvejų šeimos darbingi nariai savo kurėnais, pasiėmę 
maisto, nuburiuodavo porai savaičių į šiaip tylų pamarį 
pietuosna nuo Liekų rago. Nuo ankstyvo ryto sužvangėdavo 
dalgiai ir iki išnaktų sklisdavo klegesys, neretai ir dainos. 
Grebojimas, brendant tarp kupstų vandenų, buvo nelengvas. 
Ant sukrautų žabų reikėdavo sukrauti šieną.

Šienautojai avėdavo (kaip daugelis Mažosios Lietuvos 
ūkininkų bei jų pagalbininkų) medpadines, skūra dengtas 
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klumpes. Šlapia žolė traukta iš pradalgių (ten, pelynuose, 
vartyti nebereikėjo) naščiais arba virvėmis. Kadangi atgal į 
neriją buriuojant jos pasiimdavo nedaug, kai kurie kopinin
kai (Kuršių nerijos gyventojai) plukdydavo šieną iki vandens 
pradžios. Aprimus žvejybai, Nemuno deltos kaimų žvejai 
savo didesniosiomis “timberinėmis” valtimis perplukdydavo 
šieną per marias j neriją.

Žemyno ūkininkai (kartais dar žvejojantys) elgėsi priešin
gai - savo šieną palikdavo stirtose (kaugėse) iki žiemos, kad 
jj parsivežtų rogėmis, užšalus vandenims.

Pasitaikydavo, kai vienas kitas net Smeltės (į pietus nuo 
Klaipėdos) apsukrus ūkininkas deltoje išsinuomodavo valtį ir 
šeimos narių bei talkininkų padedamas parsiplukdydavo 
nors ir pakratinį šieną iš už penkiasdešimt kilometrų. Keli 
ūkininkėliai nuo smėlėtų žemių, taip sutaupę negausius 
šiaudų išteklius pašarui, net prasigyveno poromis traukdami 
iš vandens sieliais atpukdytus rąstus tuomet ten įsikūrusiose 
lentpjūvėse.

Savitai papelkėse ar netoli jų gyvenantys žemdirbiai apsi
rūpindavo durpėmis kurui. Mat rytinėje Mažosios Lietuvos 
dalyje, Paprūsėje (pavyzdžiui, Vilkaviškio rajone), panašiai ir 
Klaipėdos krašte malkos būdavo palyginti brangios ir ne 
visiems įperkamos. Vokiečių urėdai, girininkai nuo seno 
laikydavosi draudimų savavališkai miškuose kirsti - drausda
vo net vėjovartas doroti. Ir žabams parsigabenti turėdavai 
gauti sutikimą.

Ten, kur papelkėse, pamiškėse ne visada tyvuliuodavo 
vanduo, o gana nestoras durpių sluoksnis būdavo tvirtas, 
vietiniai durdavo velėnas. Šį vyksmą yra paminėjęs Mažosios 
Lietuvos kalbininkas J. Užpurvis savo 1990 m. išleistame 
darbe “Saugų tarmė”.

Netoli Saugų-Vilkyčių, pamario link, dunkso Išlūžės pelkė 
(vokiškame žemėlapyje žymėta Izslusze). Velėnas (durpių 
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pavadinimas tuomet dar nevartotas) kirsdavo (.durdavo) 
kastuvais plytos didumo gabalais.

Bet dažniau tekdavo durpes kasti užakusių ežerėlių vieto
se. Dėl kasant pasirodžiusio pelkės vandens tekdavo jas 
aukštesnėje vietoje paskleisti džiovinti. Sausu oru apdžiūvusį 
sluoksnį kartais pavykdavo suraikyti ir vartant džiovinti. 
Dažniausiai (daug kas priklausydavo ir nuo durpių botaninės 
sudėties) reikėdavo durpes išmaišyti. Vadinasi, tekdavo mi
šinį dar drėkinti, kad jis vienodžiau išsimaišytų. Šitaip dir
bant, vandenį šalindavo supylę durpes į statinę, kurioje 
būdavo sukamasis įrenginys. Jį sukdavo aplinkui varomas 
arklys ar keli arkliai. Taigi Mažojoje Lietuvoje pradėta nau
doti Europoje jau praktikuota įranga žemapelkines (juodą
sias) gabalines durpes kūrenti.

Nemuno deltoje - pietrytiniame Kuršių pamary - iš lengvų, 
šviesios spalvos samaninių (kimininių) durpių pakratams 
ruošti buvo nužiūrėta Agilos aukštapelkė bei Traksėdžiai 
(netoli Šilutės - rytiniame Aukštumalos pelkės pakraštyje). 
Ten eksploatuojamus durpynus įrengė Olandijos ir Bavarijos 
akcinė bendrovė. Mat jau 1890 m. pramonininkų dėmesį 
atkreipė kimininės pelkės, viliojusios pelnu.

Augant Karaliaučiui, daugėjo tramvajų, kuriuos šio šimt
mečio pradžioje dar traukė arkliai. Minėtos bendrovės akci
ninkai pasiūlė arklių kraikui naudoti Traksėdžių durpes - 
geros kokybės, transportuotinas ryšuliais. Durpių fabrikui 
parinkta vieta prie pat geležinkelio į Karaliaučių (pro Tilžę). 
Taip išgarsėjo vieta, lietuvininkų iki Antrojo pasaulinio karo 
vadinta Šilokarčema (vokiškai Heidekrug). Sujungus ją su 
artimais Žibais ir Verdaine, išaugo nemažas miestelis.

Šilokarčemoje (Šilutėje) prie Šyšos upės buvo kilmingasis 
dvaras, kurio senieji valdytojai tikriausiai buvo Prūsijos val
džiai nusipelnę. Prieškarinis savininkas H.Šojus (Scheu) bu

vo lietuvininkams lojalus, domėjosi senoviniais daiktais ir 
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gamta, savo rūmuose įrengė kraštotyros muziejų. Taigi ir 
tada vienas kitas vokiečių valdžios proteguojamų kilmingųjų 
šiek tiek palaikė lietuviškąją aplinką. Šilutiškis H. Šojus buvo 

ir vokiškos-lietuviškos draugijos senprūsiškumui remti narys. 
Tuo tarpu dauguma valdžios proteguotų dvarininkų nesis
kaitė su liaudimi. Iš giminių pasakojimų žinau, jog, pavyz
džiui, netoli Smeltės (prie Klaipėdos-Priekulės kelio) įsikūru
sios kilmingos Gubos giminės namai buvo išdidūs ir lietuvi
ninkams niekad nepritarė. Netgi dvarą pavadino Götzhöfen.

Kuršmarių pakrantėje, daugelyje Mažosios Lietuvos pau
pių, šiaip drėgnose žemumose buvo palyginti daug juodalks
nynų, kur nuo seno vešėjo avietynai. Vokiečių valdžia dar šio 
šimtmečio pradžioje Pakalnės apskrityje (vadintoje Lietuvis; 
ka žemuma) įruošė aviečių priėmimo punktą. Iš surinktų 
aviečių ten buvo spaudžiamos sultys, kurias veždavo į toli
mesnius Vokietijos miestus.

Anais laikais spanguolėms dar nebuvo skiriamas toks 
dėmesys, kaip dabar. Kaip visur, spanguolės augo tarpinio 
tipo pelkių ir aukštapelkių sunkiau prieinamose vietose. Šias 
uogas pardavinėjo artimesnių srities miestų turguose.

Kimininių pelkių pakraščiuose augančių girtuoklių (vai
vorų) uogos menkai vertintos. Žinoma, jaunimas jų valgyda

vo pelkėse. Kadangi kai kurios pelkės ribojosi su eglynais, ten 
mielai uogautos mėlynės. Kartais kimininių aukštapelkių 
kupstuose šalia pušikių raudonuodavo bruknės.

Prie minėto pelkių vaidmens reikia pridurti Mažojoje 
Lietuvoje (ypač Nemuno deltoje) buvusių (ir tebesančių) 
didelių durpynų panaudojimą. Vokiečių valdžia dalyje jų 
įkurdino naujų kolonistų ir drauge išplėtė smulkaus žemės 
ūkio naudmenas.

Pabrėžtina, jog tokio sudėtingo (anuomet gerai apgalvo
to) darbo sėkmė priklauso ne nuo pelkių, o nuo protingos 
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veiklos ir nuo ten apgyvendintų žmonių, ištvėrusių sunkias 
gyvenimo ir darbo sąlygas pelkių žemėse.

Vokiečių literatūra nurodo, jog Mažojoje Lietuvoje apsau- 
sintus durpynus ėmėsi įdirbti ne tik vokiškos kilmės žemdir
biai. 1912 m. duomenimis, tokių buvę tik 1/4. Taigi durpin
gose žemėse pradėjo dirbti ir nemaža lietuvių. Daliai jų 
pradžioje nesisekę, tačiau vėliau kolonijų prižiūrėtojai juos 
pripažino gerai dirbančiais.

Kolonistai iš tolimesnių Vokietijos kraštų, atsižvelgiant į jų 
išsilavinimą ir eitas pareigas, buvo apgyvendinami daugiau
sia miestuose.

Ne visiems žinoma, jog Mažąją Lietuvą - Šilokarčemos 
apylinkių Aukštumalos pelkę pirmąją pasaulyje išgarsino K. 
Vėberio knyga (vokiečių kalba) “Aukštumalos pelkės atsira
dimas ir augmenija”, išspausdinta Berlyne 1902 m. Knygos 
autorius praėjusio šimtmečio pabaigoje buvo šiaurės vakarų 
Vokietijoje veikusios pelkių bandymo stoties direktoriumi. 
Tokios stotys Olandijoje ir Fryzų žemėse turėjo išaiškinti, 
kokiais būdais durpines pelkes paversti žemdirbystės plo
tais*.  K. Vėberis buvo girdėjęs iš vokiečių geologų (Berendto 
ir kitų), jog Nemuno delta esanti dar gyvų aukštapelkių 
kraštas. Tuo įsitikinti, be to, susipažinti su Traksėdžiuose 
statomu durpių kraiko fabriku K. Vėberis nepabūgęs. Jis, 
neišsigandęs pelkės ežerokšnių, klastingų duburių, stambių 
kemsų, išbraidžiojo visą tuomet dar aukštai iškilusį kritulių 
prisisiurbusį kiminyną, lydimas vietos gyventojo Karaliaus.

* Didžiojoje Lietuvoje nedidelė pelkių bandymo stotis buvo įsteigta Nepriklau
somos valstybės laikais Kutkiškėse, prie Radviliškio. Seniausia Pabaltijy tokia 
stotis veikė Estijoje.

Nuo to laiko mokslinė pelkėtyra ištobulėjo. Kuršiškos 
kilmės pelkės vardas Aukštumala (aukštasis krantas), Trak- 
sėdžių vietovardis (įsikūrę trake) kitus piliečius mažai domi
no, jie vėliau laikyti ryprūsiškais.
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Reikia paminėti dar vieną durpinių pelkių ypatybę, būdin
gą Mažajai Lietuvai (Šilutės apskrityje durpynų buvę apie 
30% bendro žemių ploto). Prūsijos valdžia siekė išplėsti 
dirbamas žemes ir kurdino naujus kolonistus, kurių nemaža 
atvyko iš Vokietijos gilumos. Jau minėjome, jog 1912 m. 
tokie persikėlėliai apsausintų durpynų pakraščiuose sudarė 
1/4 visų gyventojų. Atseit anksčiau pelkynų pabūgę lietuviai 
vėliau sėkmingai sausino pelkes. Šiaurinėje Nemuno deltos 
dalyje atsirado kolonistų kaimai: Aukštumalai, Vabaliai, 
Rūguliai ir kiti - palei Tenenio upę ir (dėl durpių ruošimo 
kraikui) rytiniame šone. Palyginti sparčiai kolonizuotas Rup
kalvių durpynas šalia tiesiamo Šilutės-Rusnės kelio. Viena 
(seniausiai kolonizuota) dalis net oficialiai vokiečių valdžios 
ilgokai vadintaAltheidlauken (“senųjų šilų laukai”). Etnogra
fai ten dar matę lietuviško stiliaus medinių trobesių. Pradėjus 
durpynuose griežtinti tvarką, durpynų kolonijose statytos 
vienodos išvaizdos gyvenamosios trobos (ir pradinės mokyk
los). 1-2 ha dydžio sklypai buvo taisyklingai atmatuoti ir 
atrodė kaip rėžiai.

Šalia Didžiosios Samanynės vakarinio pakraščio, valdžios 
kolonizuoto, liepta įsteigti bandymų sklypą, kad būtų tiria
ma, ar nusausintame durpyne tiktų auginti grikius, o ne vien 
bulves. Beje, tik sistemingas sklypų įdirbimas (daugiausia 
rankiniais įnagiais) galėjo duoti bulvių derlių - paprastai nuo 
antrųjų metų. Tą numatydama vokiečių valdžia pirmuosius 
1-2 metus neimdavo iš kolonistų nuomos mokesčio. Visa tai 
turėjo tvarkyti prižiūrėtojai.

Aptarus Mažosios Lietuvos pelkių bei papeikiu vaidmenį 
ir bendrus dalykus, vis dėlto rūpi jų pavadinimai, tų pavadi
nimų prasmė ir ryšiai su viso krašto etnosu. Žodis pelkė 
(tarmiškai ir peik) šiaurinėje Nemuno deltos dalyje ne kartą 
vartotas kasdieninėje kalboje ir mokslinėje literatūroje. Nuo 
Nemuno žemupio vis tęsėsi pelkės: plačiose pievose ir žaga- 
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lynuose pasislėpusi Berštų, virš pievų iškilusi Medžioklės, 
palei Kuršmares - Svencelės, dar šiauriau - Tyrų, atokiau 
Klaipėdos - Krakšlių (vėliau įprasta vadinti Dauparų) pelkė. 
Šis terminas nuo seno vartotas visoje šiaurės vakarų Žemai
tijoje (antai Kašučių pelkė Kretingos rajone).

Pietuosna - plačiausioje deltos dalyje - taip pat aptiktos 
pelkės. Pavyzdžiui, pačiame Kuršmarių pietrytiniame kampe 
(ir gilyn į žemyną) minėta Agilos pelkė. Čia (kaip ir Traksė- 

džiuose) buvo pastatytas kimininių durpių pakratų fabrikas.
Beje, šioje Mažosios Lietuvos dalyje telkšojo Pabaltijyje 

didžiausia pelkių sritis. Pats centras (per 12 000 ha) vadintas 
didžioji Samanyne. Vokiečių geologai (Berendtas ir kiti), 
pradėję tyrinėti mūsų kraštą, ją pavadino Groszen Moorbru
ch. Tuo remdamiesi Lietuvos pelkėtyrininkai vėliau siūlė 
Didžiojo Raisto vardą. Be to, tas didžiulis masyvas - daugiau
sia kiminynai. Pelkėtyrininkas A. Seibutis pasiūlė “raistu” 
vadinti daugiau ar mažiau krūmais, pelkiniais medeliais 
apaugusias pelkes. R. Kunskas išaiškino, jog tas masyvas yra 
sudėtingas pelkynas. Tad jo atskirų dalių pavadinimai gan 
įvairūs, tačiau vokiečių kolonistų supaprastinti.

Vokiečių valdymo metais daugelio pelkių senieji pavadi
nimai pradingo arba buvo iškreiptai fiksuoti vokiečių parei
gūnų (girdėjusių tarmišką kalbą).

Kai nuo 1871 m. Vokietijoje įsigaliojo nutarimas, oficialiai 
visur įteisinęs tik vokiečių kalbą, Mažojoje Lietuvoje atsirado 
visai naujų vietovių pavadinimų. Taip Rupkalvių durpyno 
kolonijos pavadintos geležinio kanclerio Bismarko vardu. 
Mat jis buvo laikomas naujųjų kraštų sujungimo į didelę 
valstybę vykdytoju. Pietinėje Nemuno deltoje - apie Nemuny
ną - nauja kolonija buvo pavadinta Hinderburgo vardu 
(pažymint į Rytprūsius įžygiavusios Rusijos armijos nugalė
toją). Kai Klaipėdos kraštas atiteko Lietuvai, Bismarko kolo
nija perkrikštyta į Žalgirius. Tada durpyno prižiūrėtoju tapo
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Buntinas, rodos, kilęs iš Žardės (Klaipėdos apylinkės). Beje, 

pavadinimų kaitaliojimas netrikdė ištvermingai ir kantriai 
dirbusių pelkių ūkininkų. Ten užaugintas bulves, svogūnus, 
morkas jie daugiausia gabendavo į Šilokarčemos turgų, 

prasidedantį saulei užtekėjus.
Nemaža Rytprūsių gyventojų, po evakuacijos atsiradusių 

saugioje ir svetingoje aplinkoje, pabrėžia, jog šimtmečius 
galiojusi (nuo 1422 m. Melno taikos) valstybių siena juos, 
Vokietijos piliečius, skyrė nuo trumpam Nepriklausomybę 
atgavusios Lietuvos. Atseit vokiškai kalbantieji iš Rytprūsių 
mažai bendro turėję su kitos pusės gyventojais.

Kad skaitytojai susidarytų savo nuomonę, pateikiame 
kelių pelkių ir vietovardžių pavadinimus, gyvavusus XX a. 
pradžioje.

Sūduvos krašto pasienyje, jau Rytprūsių teritorijoje, nuo 
seno buvo žinomi vietovardžiai Papelken, Menturren. Ir ne- 
kalbininkams pirmasis skelbia Papelkiai. Antrasis primena 
botanikoje vartojamą žodį (pavyzdžiui, eglės kamieną su
panti šakų elė sudaro menturį). Ūkininkų samdinės ir smul
kios valstietės pačios turėdavo vyrų nudrožtus menturius 
bulvėms grūsti. Beje, Menturių pelkėje vokiečių botanikas 
H.Grošas, pragrežęs pelkės sluoksnius, keliolikos metrų gilu
moje užtiko pėdsakus, rodančius, jog pelkė pradėjo formuo
tis bemaž prieš dešimt tūkstančių metų, kai ledynui nutirpus 
ten gyveno šiaurės elniai.

Pažvelkime kiek toliau, į Rytprūsių gyventojams žinomo 
Insterburgo apylinkes. Vardas liudija žūtbūtinėse kovose su 
baltų gentimis kryžiuočių ten pastatytą pilį. Žinomas vieto

vardis, kuris negalėjo atsirasto be pirmesnių gyventojų, - tai 
baltiškoji Įsra (Insra). Tą kraštą vėliau net vokiečiai oficialiai 
vadino valdymo sritimi Litauen, ten turėjo būti ne vien 
išnaikintų genčių likučių, bet ir krašto gyventojų - lietuvių.
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Vokiečių literatūroje pažymėta pelkė Karklienen. Rytprū
sių gyventojai žino, kad tai - Karklyne. Beje, Vakarų Žemai
tijoje yra Karklėnų pelkė.

Toje literatūroje paminėtas upelis Įsruties apylinkėse Auxin- 
ne. Tai - prasmingas lietuviškas žodis Auksinė. Kai slėnis buvo 
mažiau užpelkėjęs, seklumose ir brastose vanduo sruvenda
mas žvilgėjo saulėje. Kaip slėnis atsirado tenykštėse lygumo
se, paaiškintų A.Basalyko teorija apie Nemuno upyno susida
rymą. Kol senovinio Nemuno vandenys dar nebuvo pralaužę 
Vilkyškių kalvagūbrio ties Rambynu, vandenys nutekėdavo 
Širvintos upe pro Įsrą Priegliaus link. Tame slėnyje ir aptin
kami užpelkėjimai.

Įsruties apskrities šiaurvakarių didelėse Papušynės (Pa- 
puschienen) ir Druskių (Drusken - abu šie pavadinimai sup
rantami) urėdijose tęsėsi daugiausia spygliuotynai. Juose yra 
pušelėm ir kiminynais apaugusi rūgšti pelkė Muppiau (pagal 
vokiečių rašybą). Paaiškinti tą žodį sunku, bet jo galūnė 
siejasi su vardu kitos pelkės Zehlau (į pietryčius nuo Karaliau
čiaus; buvo paskelbta Rytprūsių gamtos įžymybe). Priegliaus 
upyne girdėtos vietovės su vardo galūne au: Wehlau, Tapiau. 
Tuos vietovardžius Lietuvos istorikai rašė Vėliava (Vėluva), 
Tepliava. Manau, šie pavadinimai nėra vokiški.

Į pietus nuo Nemuno anuomet buvo Europoje išgarsėjęs 
Trakėnų žirgynas. Pavadinimas neabejotinai lietuviškas (plg. 
Bitėnai prie Rambyno, Kaukėnai - deltoje pietuosna nuo 
Rusnės). Pelkė netoli Trakėnų vokiškai vadinta Pakledim. 
Tai, rodos, lietuviškai suprantamas pasakymas paklaidinti, 
juolab kad pelkė galėjo būti prižėlusi krūmų, medelių (ana
logiškai Berštų pelkei Nemuno deltos šiaurinėje pusėje).

Kitas pamokomas pavyzdys - tarp Įsros ir Širvintos upių 
buvusi Schorreler Plinis. Pirmasis žodis lietuviškai reikštų 
Sūrelių (tuose miškuose esanti). Taip Klaipėdos krašte sakė 
Trušelių kaimas. Antrasis žodis Lietuvoje dažnai aptinkamas:
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Didžioji plynė Tauragės raj., Austoji plynė Slavikų apylinkėse 
ir kt. Praktiški vietos žmonės, pastebėję Šorelių miškuose 

greta dvi pelkes, vieną pavadino Didžiąja plyne, o kitą - 
Mažąja. Taip ir Kauno rajone greta dvi pelkės- Didysis ir 
Mažasis Pasauliai.

Čia paminėtinas dar kitas senųjų gyventojų įžvalgumas. 
Nuo Šilokarčemos Rusnės link plytėjo gan didelė (bemaž 
2000 ha) Rupkalvių pelkė. Palyginti tankiai apgyvendintame 
krašte aplink įsikūrę kaimai buvo prasmingai pavadinti pagal 
tos vietos kraštovaizdį. Bendras pelkės pavadinimas - gal nuo 
ganėtinai aukšto jos pakraščio, apaugusio kupstuotomis pel
kių žolėmis. Greta smėlynų buvo įsikūrę Sausgalviai. Žemiau
sia (ir šlapiausia) aplinkos dalis, besiribojanti su juodalksny
nu, buvo pavadinta vokiečių pareigūnų iškreiptu pavadinimu 
Juodkrandt (nuo pirminio Juodkrantėj.

Mažojoje Lietuvoje pelkėčiausia buvo Nemuno delta. Ne 
veltui senieji gyventojai vieną kaimą pavadino Susimilken 
(pagal vokiečių dokumentų rašybą). Pavadinimas geriausiai 
apibūdina tenykštes sąlygas. Buvę ten neišbrendamų Sla
piausių juodalksnynų. Ten aptinkamos ir plačios (iki 1/3 viso 
ploto dengiančios) vadinamosios kiminimės pelkės - aukšta
pelkės, apaugusios retomis kreivomis pušelėmis. Aukštyn 
kylantys ir į šalis besiskleidžiantys kiminai numarina ne tik 
atskirus medžius, bet nuskurdina ištisus miškus (eglynus ir 
pušynus). Geri lapuočiai neištveria daugumą augalų mari
nančios durpinės rūgšties, nuodijančios ir dirbamas žemes. 
Žinoma ten vietovė Užpelkiai. Priešingai, kiek aukštesnėse ir 
sausesnėse vietose, pavyzdžiui, pietrytinėje deltoje, buvo 
bažnytkaimis Skaisgiriai (suvokietintai Skaisgirren).

Nemuno deltoje daugybė upių, upelių, upaičių (vietinis 
pavadinimas), nors daug kur be tvirtų krantų, bet palyginti 
gilios. Tokia ir Gilija - ilgiausia Nemuno atšaka. Mažesnė 
(tačiau daugiau kaip 6 m gilumo) yra Lauknė. Lėtai ištekėjusi 
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iš tamsių juodalksnynų ties didžiule pelke ji atsiduria tarsi 
atvirame lauke. Tai mums vis labai aiškūs pavadinimai, kurie 
iki hitlerinės valdžios rašyti žemėlapiuose, valdiškuose raš
tuose ir vartoti vietinių gyventojų (nepriklausomai nuo tau
tybės) kaip savi. Vokiečiai įsitikinę, kad upaitės Šnekės (jų 

rašyta Schnecke) vardas reiškiantis - ten yra sraigių. Pelkėty- 
rininkas A.Seibutis, remdamasis kalbininku K.Būga, rado, 
jog seklesnėse vietose šiek tiek greičiau tekantis vanduo 
šneka.

Tarp tų upių - didžiuliai pelkynai, daug aukštapelkių. Jų 
plynės dėl kiminų {Sphagnum - samanų) spartaus augimo 
neretai iškilusios net aštuonis metrus aukščiau netolimų 
Kuršmarių vandens lygio. Tačiau tos plynės beveik be pelki
nių medelių, pažliugusios, tarsi viskas ten be tvirto dugno: 
duburiai (anot vietinių, dumbarai), bedugnėmis neretai va
dintos akys ir netgi ežerokšniai. Iki grunto (smėlio ar pries- 
mėlio) tektų skverbtis dar apie 8 m. Deltos aukštapelkių 
durpių sluoksnyno (per tūkstantmečius susiklosčiusio iš ki
minų, kitokių pelkių žolių) maždaug trečdalis slūgso žemiau 
dabartinio marių vandens lygio (horizonto). Šią mįslę vokie
čių geologai sprendėjau nuo XIX šimtmečio. Priminsime, kad 
paminėtos aukštapelkės Zehlau ir Kakšių balos išaugusios virš 
gan tvirto grunto. Gal dėl to, kad Nemuno deltos pelkių, 
Kuršmarių ir Baltijos jūros vandens lygis per tūkstančius 
metų svyravo.

Nors seniau oficialiai vadintoje Litauische Niederung (Lie
tuviškoji žemuma) pelkynų apstu, vietinių pavadinimų užra
šyta ne taip daug. Priežastis - sunkiai įžengiamas kraštas buvo 
nuo seno palyginti retai apgyventas. Kolonistų atsirado, kai 
valdžia liepė iškasti vieną kitą kanalą tarp upių, kad būtų 
galima susisiekti laiveliais. Antra priežastis, kad didžiulės 
pelkės gavo vokiškus pavadinimus ta, jog ankstesni gyvento
jai įvardydavo tik dalį jų - savo apylinkę. O pagerėjus susisie
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kimui ir įsikūrus kolonistams, vokiečių pareigūnai nustatė 
jiems tinkamus atskirų kolonijų pavadinimus. Taip atsitiko ir 
su didžiausiu visame Pabaltijyje, bemaž 13 000 ha pelkynu, 
raštuose vadintu Groszen Moorbruch (Samanyne, tikriau - 
kimininis pelkynas). Jį kerta Timberio upė, Kuršmarių link 
susiliejanti su Laukne. Kitame krašte prateka intakas Švento

ji. Vandeningoje Timberio upėje, Nemunyno apylinkėse, 
pietinių Kuršmarių žvejai laikydavo didžiąsias burines valtis, 
vadinamus kūrenus. Juk būtent čia marios plačiausios ir 
giliausios, bangos smarkiausios.

Netolimos pelkės vadinamos kaip ir gyvenvietė - Nemuny
nas. Dalis jų anksčiau vadinta Šilabale.

Pietuosna Gyventės (vokiškai Juvendt) link, pamary, iškyla 
povandeninės durpės, liudijančios, jog kadaise ir mariose 
vietomis būta pelkių. Ties pietrytiniu Kuršmarių kampu yra 
Agilos pelkė. Nerijoje, j pietryčius nuo Nidos, prie Rasytės, 
tyvuliavo ežeras. Jo dumblinuose pakraščiuose sugaudavo 
tamsios spalvos ungurių.

Į pietus nuo Rusnės, šalia neperžengiamų juodalksnynų, 
marių link daugėjančių užpelkėjusių krūmynų ir pelkėtų 
pievų, aptinkama nedidelė aukštapelkė, ten vadinama Brie- 
džiulių pelke. V.Gudelio siūlymu, tai - Briedšilis. Kadangi ši 
pelkė apsupta vandenų, o į rytus nemažai aukštesnių žemių, 
jos nekolonizavo.

Pietvakariniame Kuršmarių kampe greta atokesnių der
lingų mineralinių žemių plyti šlapi krūmynai ir pievos. Kai 
marių vanduo šiek tiek atslūgsta (priklausomai nuo vėjo 
krypties), vanduo nuteka į marias trumpa, bet gana gilia vaga 
(vokiškai vadinta Cranzbeck). Baltijos pajūry senokai žino
mas kurortas Cranz, netoli Karaliaučiaus, Kuršių nerijos gale. 
Ta trumpa lyg upės vaga seniau veždavo poilsiautojus atvy
kusius iš tolimų Vokietijos vietų į Kuršių nerijos vasarvietes: 
Nidą, Juodkrantę bei Klaipėdą. Kalbant apie šlapiąjį Kuršma
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rių kampą, paminėtina žemapelkė (žemėlapyje pažymėta 
vokiškai Schwentlund) - gilus durpių sluoksnis tose pievose. 
V.Gudelio nuomone, tai Šventliūnis - vardas patvirtinantis, 

jog per šimtmečius susiklostė durpės. R.Kunsko tyrimu, 
senais laikais aplinkui būta ir ąžuolų. Tad ten galėjo būti 
šventa vieta.

Į šiaurę nuo dabartinio Nemuno atšakų Rusnės ir Atmatos 
irgi pelkių kraštas. Kaip minėta, didžiausioji ir garsiausioji - 
Aukštumalos pelkė (tarp Tenenio, Minijos-Minės intako, ir 
Rusnės upių). Nuo aukščiau kaip 6 m iškilusios aukštapelki- 
nės plynės natūraliai nusidriekė latakai - klampupiai (kitur 
taip pavadinti K.Brundzos), kuriais susikaupęs, iš kiminų 
besisunkiantis vanduo nusruvendavo. Ties penkiais latakais 
pelkyno pakraštyje vanduo ne toks rūgštus ir šiek tiek mais
tingas. Aplink Aukštumalą įsikūrė minėti žemdirbių pelkinin
kų namai. Piečiau esančiose Mažosios Lietuvos ir Sembos 
srityse panašaus pavadinimo (Aukštumald) neaptikome - tik 
šiaurėn, Klaipėdos link, gausėja kuršiškos kilmės vietovar
džių. Šios pelkės rytuose iškilusi kalva liaudyje vadinta 
Piliakalniu. Rytiniame pakraštyje daugėja beržynėlių. Tad 
gyvenvietė ten pavadinta Lapainė. Beje, Traksėdžiuose, prie 
durpių kraiko fabriko, esama net smėlynų. Aukštumalos 
vakarinė dalis priešingai - šlapia, rodosi juodalksnynai. Už 
viksvynų ten prasideda nendrynai ir užankantis Krokų lankos 
ežeras - žuvų nerštavietė.

Pamariu šiauriau driekiasi kiek mažesnė Svencelės pelkė. 
Senbuvis J.Plonaitis tą vardą aiškina pagal kuršišką žodį 
“Šventas kelias”. V.Gudelis vartojo pavadinimą “Sventelė”. 
Durpyno tyrinėtojai M.Kabailienė ir R.Kunskas rado jo ir 
Aukštumalos susidarymo skirtumų. Ši pelkė vadinama kaip 
ir senose pamario kopose išsidėstęs Svencelės kaimas. Ka
dangi pelkė rytų pusėje prieina prie Minijos - Smelties perka
so (Vilhelmo kanalo) ir toliau esančių gerų dirbamų žemių, 
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durpyno pakraštys nekolonizuotas. Beje, palei perkasą išliko 
ruožas tarpinio tipo pelkės, kur auga gamtos apsaugos požiū
riu retas krūmas sotvaras. Aukštapelkė rytuose pakyla gan 
staigiai. Tad pokario metais, ėmus siūlyti durpių kraiką 
organinėms medžiagoms gausinti, ten pradėti kasti kimini
nių durpių gabalai. Vakaruose į pelkę atsiremia sausi jūros 
smėlynai. Priešpelkėje tarp pušynėlių želia sausi viksvynai. 
Ten medžiotojai šėrė šernus, kad juos atitrauktų nuo Svence- 
lės smulkių ūkininkų dirbamos žemės, kuri tęsėsi siauru 
ruožu palei smėlėtą pamarį.

Dar šiauriau, netoli marių - Tyrų pelkė, kuri, tiesiant 
perkasą, padalyta į dvi dalis. Ji palyginti nedidelė, irgi 
tarpinio tipo. Ten taip pat auga sotvaras. Dėl perkaso labai 
apsausėjusi pelkė dabar tarpais apaugo pušelėmis. Už kelių 
kilometrų nuo jos žemyno link - Priekulė. Kadangi aplink 
nėra miškų, Priekulės ir aplinkinių kaimų gyventojai seniau 
kasdavo Tyrų pelkėje durpes - iš dalies apsirūpindavo kuru. 
Tos pelkės pakraštyje ir gintaro rasdavo. Pavadinimo “tyras” 
Mažojoje Lietuvoje neaptikome, o Žemaitijoje jis dažnėja 
(antai Aukštasis tyras prie Endriejavo, Tyrų miškas ir pelkė 
Tauragės rajone).

Jau už Klaipėdos krašto ribų, pasienyje su Latvija, tarp 
Palangos ir Šventosios uosto, tįso durpininkų pavadintoji 
Pajūrio pelkė. Nepriklausomos Lietuvos laikais ją išmatavo 
durpynų technikai, skaičiuodami, kiek ten yra durpių - iš 
dalies kopų užbarstytų. Jas anksčiau buvo pradėję kasti 
pajūrio kaimų gyventojai žvejai. Jie kartu vertėsi ir menka 
žemdirbyste. Taip durpyno pavadinimas išliko, o kelių kilo
metrų ilgumo užkopėję neužrašyta nė vieno senesnių laikų 
vietos pavadinimo.

Pokario metais archeologė R. Rimantienė ten atliko ar
cheologinius tyrimus. Pelkėtyrininkas R. Kunskas nurodė, 
jog kadaise vanduo nubėgdavo jūron. Ten atrastas bemaž 
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užpustytas upelis - Ošupis. Nustatyta, jog prie žiočių buvusios 
senos gyvenvietės įnamiai, be žuvies, maitinosi stambiomis 
senovinio augalo agaro sėklomis.

Nuo Latvijos sienos, irgi užkopėję, plyti gan didelė pelkė. 
Nicas purvs, netoli Lietuvos yra pelkė Tyrais purvs. Šiaurės 
Žemaitijoje ir kitur Lietuvoje vartojamą žodį pelkė pakeičia 
latviškasis purvs.

Klaipėdos krašto aukštesniame ruože - toliau nuo jūros, 
ties Dauparų kaimu, žinoma to paties pavadinimo nedidelė 
aukštapelkė, juosiama šlapių žolynų ir krūmų. Atrodo, kad 
šios pelkės pavadinimas galėjęs būti Krakšlių (?). Seniau jos 
pakraščiais šiek tiek durta velėnų. Išsiaiškinus, jog pelkės 
viduryje yra kimininių durpių, mėginta kasti gabalinį kraiką 
(bet jis brangiai atsiėjo).

Netoli Klaipėdos pietinio galo buvo gatvinis Laistų kai
mas. Ten pat piliakalnis, kurį juosė kadaise šlapia maža 
žemapelkė, saugojusi piliakalnio dubumoje besislepiančius 
gyventojus. Pelkutei užaugus juodomis durpėmis, 1925- 
1935 metais jos buvo ruošiamos jau specialiu įrenginiu, 
sukamu arkliais, atpjaunant plytos didumo gabalus kurti. 
Žemės bei įrenginio savininkas buvo vidutinis ūkininkas 
lietuvininkas Pilosas, kuris su penkiais sūnumis gerai tvarkė 
ūkį. Jis iš savo senelio buvo paveldėjęs medinį, keturkampio 
plano vėjinį malūną.

Į pievas panašių pelkių esti palei Minijos žemupį. Vienoje 
- ties Kintais, vadinamoje, rodos, Jociškių pelke, irgi augo 
sotvaras.

Artėjant plačiųjų Nemuno užliejamųjų pievų link, aptin
kama pelkių, kurios skiriasi nuo deltos pelkių, - mirksta giliai 
vandenyje. Tokia Plaškių mineralinio grunto pievapelkė.

Deltos pakraštyje paminėtina nedidelė, krūmais apaugusi 
Berštų pelkė. Savitai pavadinta Medžioklės pelkė - gal dėl 
potvynių metu subėgančių žvėrelių.
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Šiauriau Smalininkų - prie pat Ordino laikais nubrėžtos 
sienos yra Sartininkų plynė. Tad senieji, pelkėms būdingi 
pavadinimai administracinės sienos tarp Mažosios ir Didžio
sios Lietuvos nepaisė: pavadinimai pelkė, plynė, balos ir kiti 
yra paplitę didesniame lietuvių kalbos plote.

Neretai vokiškai kalbantieji kasdieninėje kalboje perėmė 
žodžius Peik, Plinis, Balis, be to, Kupsten (iš lietuviškojo 
kupstas, kupstai). Kartais šie ir kiti žodžiai vartota vokiškuose 
rašiniuose.

Karaliaučiaus universiteto gamtininkai paskaitose ir mo
komosiose išvykose naudojosi lietuviškais pavadinimais. An
tai netoli Elbingo (dabar lenkiškas Elbląg) užankančiame 
ežere tarsi kempes plūduruojančias saleles vadino Kempen.
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