Literatūra • menas • mokslas
DRAUGAS — šeštadieninis priedas

2 0 0 1 m. s a u s i o 2.7 d .

Nr. 19(4)

Saturday supplement January 27, 2001

No. 19 (4)

Katalikų Bažnyčios
padėtis
Rytų Europoje
•

v

Prel. Jurgis
Pernai rudenį
sukako
dešimt metų. kai aš pradėjau
eiti pareigas Amerikos Vys
kupų konferencijoje, j k u r i a s
buvau
paskirtas
1990-ųjų
birželio mėnesį kelionės į Lie
tuvą su kardinolu Bernardin
metu. Tada Lietuva dar buvo
Sovietų Sąjungos dalis, kaip
ir Čekoslovakija, Jugoslavija
ir Kaukazas. JAV Vyskupų
konferencija, nujausdama ar
tėjančius pasikeitimus. įkūrė
programą, kuri padėtų Baž
nyčiai Centrinėje ir Rytų Eu
ropoje išsivaduoti iš sovietinio
šešėlio bei atstatyti pastoraci
nę veiklą. Kitos dvi organiza
cijos, panašiai
veikiančios
yra: „Kirche in Not" — privati
katalikiška organizacija, įsi
kūrusi Koeningsteine. Vokie
tijoje, ir „Renovabis". kurią
1993 m. įkūrė Vokietijos vys
kupai. Mūsų JAV programa
padeda Bažnyčiai 26 Cen
trinės ir Rytų Europos šalyse,
Rusijoje bei Kaukaze.
Politika
Tai, ką komunizmas paliko
pasaulio istorijoje, galėtume
pavadinti didžiausiu ir žiau
riausiu melu. Tas palikimas
dar nėra visiškai išdilęs.
Sugrįžusi
nepriklausomybė.
Atstatytas tautų suverenu
mas. Panaikintas centrinis
planavimas. Vystoma ekono
minė birža; ir visa tai įvyko
per pastaruosius dešimt metų.
Vis dėlto komunizmo žalos
padariniai
dar
pasireiškia
homo sovieticus mentalitetu.
Tokio mentaliteto psichologi
nis įsišaknijimas yra mažiau
pastebimas jaunime iki 20
metų amžiaus, tačiau vyresni,
ypač tie t a r p 40 ir 50 m., ku
rie šiuo metu dominuoja vado
vaujančiose pozicijose, serga
homo sovieticus
mentaliteto
liga.
Vis dėlto didesni ar mažesni
demokratiniai
pasikeitimai
yra stebimi visose Rytų E u r o 
pos šalyse. Tačiau labai daž
nai šių šalių vyriausybės yra
panašios į laikinus k i a u t u s ,
laukiančius, kad kas nors ki

Sarauskas

tas juos pripildytų tikros de
mokratijos. Vienose valsty-,
bėse dominuoja prezidentas
ar ministrų kabinetas, kitose
— daugiau galių turi parla
mentas. Nepaisant šių skir
tumų, daugeliu atvejų valdžia
atspindi asmenybės kultą, ku
ris smarkiai paplitęs Rytų Eu
ropoje. Valstybių konstitucijos
labiau panašėja į poeziją, per
pildytą, gerais ketinimais, ne
gu i esminius ir tikrai veiks
mingus valdžios dokumentus.
Politinės partijos sudaromos
ne pagal valdymo filosofijos
principus, bet spiečiasi aplin
kui paskiras asmenybes. As
menybės kulto dominavimas
tuo ir pasireiškia, kad egzis
tuoja tiek daug politinių par
tijų. Nors politinės partijos
Centrinėje ir rytų Europoje
galėtų remtis tais pačiais
idealais, tačiau dėl konfliktų
ir sunkumų t a r p paskirų as
menų jos dažnai susiskaldo į
smulkesnes partijas.
Kaip jau minėjau, politinės
partijos Rytų Europoje yra
daugiau organizuojamos, va
dovaujantis asmenybės kultu,
negu valdymo filosofijos prin
cipais. Tokiu atveju kai ne ku
rios stiprios asmenybės suge
ba padaryti taip, kad ne jie
tarnautų Konstitucijai, bet
Konstitucija j i e m s . Kodėl?
Todėl kad silpniausia vieta
Rytų Europos valdymo siste
moje yra teisėsauga. Teismai
yra beveik neveiklūs.
Galima sakyti, kad pasto
viausia ir dažnai stipriausia
valdžios dalis Rytų Europoje
yra administracinė biurokra
tija. Visais įmanomais būdai
siekdama išsilaikyti ten, kur
yra, ji savaip aiškina įsta
tymus ir netgi pačią konstitu
ciją. Dauguma europietiškų
konstitucijų y r a pripildytos
didingų idėjų, gražių žodžių
bei puikių garantijų, tačiau
realiai viską nulemia admi
nistracinė biurokratija. Ir kas
blogiausia, kad joje besidarbuo
jantys nėra išrinkti, o išlie
ka valdžioje administracinės
veiklos pagalba. Kitas pa

Sv. Gertrūdos bažnyčia Kaune. Viktoro Kučo nuotrauka.

stebėjimas, kad ne t a i p j a u re
tai Rytų Europos vyriau
sybėse matome draugus, pade
dančius draugams.
Šitokia administracinė biu
rokratija d a r kartą pailius
truoja, kas gali atsitikti, jei
nėra tvirtos teisėsaugos siste
mos. Centrinėje ir Rytų Euro
poje dažnai r a n d a m e neveiks
mingus kriminalinius ir eko
nominius kodeksus,
lygiai
kaip ir neefektyvią vykdomąją
valdžią.
Kita Centrinės ir Rytų Eu
ropos kritinė politikos proble
ma yra mokesčių sistema,
kuri yra konfiskacinė ir ne
reali, s u d a r a n t i geras sąlygas
nesąžiningumui. Daug gyven
tojų priversti vesti dvigubą
ataskaitą — vieną oficialią, o
kitą realią. Bankų padėtis ne
ką geresnė. Viską susumuo
jant galima trumpai pasakyti,
kad Rytų Europos politika y r a
užkrėsta asmenybės kultu,
yra perdaug politinių partijų,
trūksta efektyvumo teisėsau
goje, yra nereali mokesčių
sistema, blogai valdomi ban
kai bei n e p a k a n k a m a vidutinė
klasė, kuri y r a reikalinga pa
laikyti demokratijai.
Tokia yra politinė padėtis,
kurioje Bažnyčia t u r i dirbti,
skleisdama Jėzaus Kristaus
Gerąją naujieną bei k u r d a m a
Dievo Karalystę.
Ekonomika
Ekonomikos srityje Centrinė
Europa yra žymiai stipresnė
nei Rytų Europa — Lenkija
yra stipriausia. Ekonominė
bei politinė padėtis Europoje
pastebimai blogės, nei Euro
pos žemėlapyje žiūrime tolyn
į rytus, ar žemiau į pietus.
Lenkija,
Čekija,
Vengrija,
Slovakija ir Slovėnija šiuo
metu laikosi geriausiai. Pa
baltijo šalys ir Kroatija yra
mažiau turtingos bei blo
gesnėje politinėje padėtyje.
Ukraina y r a dar n e t u r t i n 
gesnė, o jos politinė padėtis
dar sudėtingesnė. Likusiose
— Baltarusijoje. Bulgarijoje ir
Albanijoje - - skurdas yra že-

Seinų katedra su vysk. Antano Baranausko paminklu.
miau ribos, be to. šiose šalyse
dar klesti politinis chaosas.
Karo p a d a r i n i a i paraližavo
Bosniją ir Serbiją. Rusija yra
auka korupcijos ir mafijos,
kuri d a u g i a u a r m a ž i a u papli
tusi visoje Rytų Europoje.
Visose
išvardintose
val
stybėse galime a t r a s t i nedi
delį, tačiau galingą ekonominį
elitą, d a r a n t į visa, kas jam pa
tinka. Šis politinis elitas nein
vestuoja savo k r a š t e , rū
pinasi tik savo gerove, todėl
didelė pinigų d a l i s , reikalinga
vidaus rinkoje iškeliauja į pri
vačias sąkaitas v a k a r ų ban
kuose.
Dėl to p a s i r e i š k i a n t i s inves
ticijų t r ū k u m a s sukuria dvi
žmonių judėjimo kryptis: dau
gelis bėga iš k a i m ų į miestus
ieškodami darbo: — jauni ir
išsilavinę žmonės išvyksta į
V a k a r u s . Nereikia būti dide
liu p r a n a š u , k a d matytum, jog
šitoks t a l e n t ų ir proto nu
tekėjimas labiausiai atsilieps
tų šalių ateičiai.
Santykiai tarp Bažnyčios
ir v a l s t y b ė s
Bažnyčia vaidino labai svar
bų vaidmenį, kovojant prieš
komunizmą ir a t s t a t a n t ne
priklausomybę. J i buvo ener
gijos ir p a t i k i m u m o šaltinis.
s i e k i a n t laisvės. T a č i a u dabar
Bažnyčia p a t i n a d a u g nusivy
limų, t u r ė d a m a reikalų su
naujomis valdžiomis. Galbūt
Bažnyčia tikėjosi, k a d naujo
sios vyriausybės j ą traktuos
kitaip, kad bus sugrąžintos vi
sos jos teisės bei nuosavybė.
Didžioji nuosavybės dalis bu
vo sugrąžinta, tačiau jos sto
vis daugeliu atvejų — ap
gailėtinas.
Galima teigti, k a d vyriau
sybes n e p a k a n k a m a i atlygino
Bažnyčiai už p a d a r y t u s nuos
tolius, a t s t a t a n t ir kompen
suojant buvusią j o s nuosavy
be. Tai viena priežasčių, dėl
ko Bažnyčia ir toliau privers
ta ieškoti kitų
finansinių
šaltinių.
Kalbant apie teisinius da
lykus, JAV Bažnyčios tiesės
yra g a r a n t u o j a m o s Konstituci
jos bei saugomos teisėsaugos.
Rytu Kumpoje Bažnyčia, kad
uz>;tiknn!u >,i\o trise*, nau
doja k o n k o r d a t u s t a r p Vatika

no ir vyriausybių. Tokie susi
tarimai tik dar kartą parodo,
kad nėra pasitikėjimo t ų ša
lių konstitucijomis bei teisė
saugos sistema. Nors ir aišku,
jog Bažnyčia tokiu būdu nori
apsaugoti savo teises, tačiau
konkordatai sudaro tam tik
rus s u n k u m u s . Konkordatas
yra oficialus susitarimas t a r p
vyriausybės ir Vatikano, todėi
vyriausybė paskiria šį santy
kių t a r p Bažnyčios ir val
stybės tvarkymą, kuriai mi
nisterijai ar specialiai įstai
gai. Dėl to Bažnyčiai tenka
bendradarbiauti su vyriausy
biniais
biurokratais
kurie
kartais padeda, bet daugeliu
atvejų ne. JAV nėra ministeri
jos, tvarkančios
religinius
klausimus. Tam visiškai pa
kanka Konstitucijos bei teis
mų.
Kol vyriausybe, norėdama
užsitarnauti pasitikėjimą, re
miasi Bažnyčia. Bažnyčia tuo
metu tikisi materialinės pa
galbos iš vyriausybės. Kodėl
gi Bažnyčia vis dar prašo vy
riausybės lėšų? Todėl, kad vy
riausybė nepakankamai atly
gino už konfiskuotą Bažnyčios
turtą. Tad Bažnyčios ir val
stybės santykiai Centrinėje
bei Rytų Europoje lieka labai
problematiška sritis, nes. ko!
Bažnyčia priima pagalbą iš
vyriausybės, ji praranda dalį
savo autonomijos ir yra pri
versta derintis prie besi
keičiančių spaudimų. Aš ma
nau, k a d viena priežasčių, dėl
ko komunizmui taip sekėsi
persekioti Bažnyčią, buvo ta,
kad Bažnyčia buvo suvokia
ma, kaip jėgos ir turto šal
tinis. Europoje, skirtingai ne
gu JAV, Bažnyčia niekada
nepasikliovė tik tikinčiųjų au
komis. Ji gaudavo pajamų iš
turimos žemės, miškų ir ūkių
bei vyriausybės suteikiamų
subsidijų. Todėl komunizmas
identifikavo Bažnyčią su eli
tine jėga arba visuomenės
priešu, kurį reikėjo sunaikin
ti.
Aš manau, jog Bažnyčia
Centrinėje ir Rytu Europoje
vis d a r rizikuoja būti per
daug priklausoma nuo vyriau
sybes. Bažnyčia stengiasi gau
ti lėšų iš vyriausybes; nori at
gauti pelnineą nekilnojamą
turtą ir visai nesirūpina, kad

Kristaus Apsireiškimo bažnyčia Prienuose.
tikintieji prisiimtų atsakomy
bę užjos išlaikymą. Bažnyčios
vadovai pasiteisindami sako,
jog tikintieji y r a per daug ne
turtingi, kad pajėgtų išlaikyti
Bažnyčią. Aš m a n a u , kad tai
tik iš dalies tiesa. Ekono
miškai neturtingiausiose šaly
se galima pastebėti materiali
nių pagerėjimų: daugiau nau
jesnių ir geresnių mašinų,
daugiau televizorių. įvairios
technikos ir t.t. Aš dažnai
kartoju vyskupams, kad esu
n u s t e b i n t a s . visomis sateli
tinėmis lėkštėmis, kurias ma
t a u ant namų stogų ar langų.
Tai rodo. jog žmonės turi pa
k a n k a m a i pinigų, kad galėtų
kažką geresnio įsigyti. Baž
nyčia privalo mokyti savo ti
kinčiuosius, kad jų pareiga
yra išlaikyti ją, kitaip Baž
nyčia negalės nieko daug nu
veikti. P a r a m a iš vyriausybės
a r iš Vakarų yra tik laikina
pagalba. Tai nėra problemos
sprendimas.
Dabar trumpai pažvelkime i
vidinę Centrinės ir Rytų Eu
ropos Bažnyčios padėtį.
Hierarchija
Dažniausiai, seselės (vie
nuoles) ar kunigai jau yra
arba pagyvenę, arba labai j a u 
ni, o mažiausią grupę sudaro
kunigai ir seselės t a r p 35 ir
60 metų amžiaus. Viso to
priežastys yra religiniu ben
druomenių uždraudimas ir
principas ribotas skaičius, ku
ris buvo taikomas seminari
joms. Pasekmės tikrai rimtos.
Daugelyje organizacijų, o t a i p
pat ir Bažnyčioje. įprasta, kad
vadovaujančias pareigas už
imtų asmenys tarp 35 ir 60 m
amžiaus, tačiau, kadangi to
kio amžiaus asmenų tose
šaiyse yra mažuma. Bažnyčia
turi pasikliauti arba maža
grupele vyresnių kunigų, ku
rie jau netoli pensijinio am
žiaus (ar jį pasiekę;, arba vi
sai jaunais kunigais, kuriems
dažnai dar t r ū k s t a patirties ir
žinių.
Pašaukimai
Rytų Europoje seminarijos
ir vienuolynai dažniausiai y r a
pilni, tačiau akademinis la
vinimas ir dvasinis formavi
mas ne visuomet yra paten
kinamas. Viena
priežastis:

trūksta gerai paruoštų dėsty
tojų, lavintojų ir formatorių.
Būtų galima argumentuoti ir
tuo, kad yra per daug semina
rijų. Daugelis vyskupų nori
turėti semenarijas vien todėi,
kad Bažnyčia jiems tai lei
džia. Tarpdiecezinės semina
rijos su didesniu studentų
skaičiumi ir geresniu dęsty.tojų bei mokymo b a z ė ^ p į naudojimu būtų žymiai veiks
mingesnes ir efektyvesnės.
Seserys (vienuolės) taip pat
turi problemų. Daug j ų tapo
vienuolėmis pogrindyje i r ' g y 
veno vienuolišką gyvenimą
taip, kaip leido sąlygos —
bendruomeninis
gyvenimas
buvo sunkiai įmanomas. Da
bar jos atranda, kad bendruo
meninis gyvenimas nėra tik
galimybė gyventi po vienu .sto
gu — reikia jį formuoti. įde
d a n t daug sunkaus darbo, kad
gyvenimas bendruomenėje bu
tų tikrai vaisingas.
,
Pastebėtina,
kad
pašau
kimai ir ekonominės sąlygos
yra tarpusavyje
susijusios.
Neturtingose Šalyse yra dau
giau pašaukimų. Turtingose
šalyse mažiau žmonių atsilie
pia pašaukimui Bažnyčios tar
nybai todėl, kad jose suteikia.ma daugiau galimybių dirbti
ir siekti karjeros.
Kunigiškas gyvenimas
Kunigų klausimas — labai
svarbus aspektas artimiau
sioje Bažnyčios gyvenimo atei
tyje. Komunistai nustatinėjo
kunigų skaičių, kontroliavo jų
veiklą, išs;lavmimo kokybę.
Tad t r ū k o kunigų, jie nebuvo
gerai paruošti, o jų veikla
buvo ribota. Visgi kunigai at
liko herojišką ir nuostabi;
darbą vien tuo, kad išlaikė gy
vus Bažnyčios liturginius pa
t a r n a v i m u s . Jų pastangos, tei
kiant sakramentus ir palai
k a n t Bažnyčios gyvastį —' iš
saugoti žmonių tikėjimą. —
buvo kritiškos, bet sėkmingos.
Tačiau šiandien kunigiško
gyvenimo reikalavimai yra
skirtingi. Daug kunigų Ry*U
Europoje vis dar sunkiai su
vokia, kad jų vaidmuo • tuVi
būti žymiai platesnis, negu
vien sakramentų
teikimas.
Kunigai susiduria su visiškai
nauju pasauliu.
Nukeltai 4 psl
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Mažojoje
Pokalbis su Mažosios Lietu
vos enciklopedijos vyriausiuo
ju redaktoriumi, akademiku
Zigmu Zinkevičiumi — ne tik.
apie šio fundamentalaus leidi
nio pirmojo tomo parengimą,
bet apie baltų gentis, jų li
kimą, baltiškojo paveldo grį
žimą į tautos atmintį.
— Gerbiamas akademike,
imdami į rankas puikiai
išleistą Mažosios
Lietuvos
enciklopedijos
pirmąją to
mą, k a r t u apmąstome ir
kokius
likimo
smūgius
teko atlaikyti šiame krašte
gyvenusioms baltų gen
tims. Ir kiek daug mums
reiškia tas k r a š t a s , kuriam
J ū s ir kiti enciklopedijos
rengėjai bei autoriai tarsi
grąžinate skolą. Atvers
kime vieną kitą šios en
ciklopedijos puslapį.
— Nors ir būta įvairių klas
točių bei bandymų, akivaizdu
viena — Mažojoje Lietuvoje
nuo seno gyveno baltai. Visi
kiti — ne baltai tuo pačiu ir
kalbos, yra vėlyvesnį atėjū
nai. Didžiąją dalį šito krašto iš
seniausių laikų buvo apgyven
dinę vakarų baltų gentis —
prūsai. Šiaurės rytų dalyje gy
veno kuršiai ir lietuviai: pas
tarieji — didesniame plote.
Bet nurodyti, kur ėjo prūsų,
kur lietuvių ribos, labai sun
ku. Užkariaudami šį kraštą,
kryžiuočiai neskyrė, kur prū
sai, kur lietuviai. Jeigu čia yra
prūsų šalis, prūsų kraštas,
visi buvo vadinami prūsais, o
kuria kalba šnekėjo, kryžiuo
čiams mažiausiai rūpėjo. Nu
kariavus šį kraštą, prūsai
buvo pavergti, prislopinti, ger
manizuoti ir faktiškai naiki
nami. Kas kita su lietuviais.
Jie kartu su prūsais buvo nai
kinami tik maždaug iki refor
macijos.
Jau kryžiuočių ordinui ta
pus pasaulietine valstybe, į
lietuvius pradėta kitaip žiū
rėti. Pirmasis tos naujosios
Prūsijos valstybės kunigaikš
tis Albrechtas buvo gudrus
politikas. Jis norėjo pasiekti
tai, ko ginklu nepasiekė kry
žiuočiai — sujungti Livonijos
suvokietintas valdas su Kry
žiuočių valdomis, kurias skyrė
Žemaitija, šią irgi pavergti,
bent ekonomiškai ir kultūriš
kai. Albrechtas pakeitė požiū
rį į lietuvius, pradėjo jiems
netgi pataikauti, leisti į moks
lus, skirti stipendijas ir t.t. Jis
įvedė lietuvių kalbą į bažny
čias bei mokyklas, ko nebuvo
pačioje Lietuvoje. Netgi šalia
vokiečių lietuvių kalbą įteisi
no kaip valstybinę kalbą —
visi įstatymai buvo leidžiami
ne tik vokiškai, bet ir lietu
viškai. Taip pamažu lietuviai
užėmė prūsų vietą. Pastarieji,
kurie nesuvokietėjo, tie sulietuvėjo. Rytprūsiuose, arba.
kaip mes vadiname. Mažojoje
Lietuvoje, iškyla lietuvių k ui
tūros židinys.
— Deja. lig šiolei eilinio
lietuvio sąmonėje to kultū
ros židinio šiluma visiškai
priblėsusi. Mažai kas žino.
kuo vis dėlto Mažoji Lietu
va mums tokio svarbi?
— Mažojoje Lietuvoje yra
dabartines Lietuvos kultūros
ištakos. Juk ir pirmoji lietu
viškoji knyga — Martyno
Mažvydo Katekizmas, kurio
neseniai atšventėme 450-ąsias
metilMS, atsirado būtent Ka
raliaučiuje. Mažojoje Lietuvo
je. Ten buvo išleista ir pirmoji
Danieliaus Kleino Lietuvių
kalbos gramatika (1653), tame
kraMe buvo pirma k.irt.j iš
versta i lietuviu kalt).i -Jntv
Bretkūno /?,•'>/;/</. Pirmiausiai
ji ten buvo ir išspausdinta.
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Lietuvoje
ištakos

450
1547-1997
Ten pasirodė pirmasis lietu
viškas grožinės literatūros
kūrinys — Ezopo Pasakėčios
(1706), įsteigta pirmoji lietu
vių kalbos katedra, vadinama
sis lituanistinis seminaras
Karaliaučiaus
universitete
(1718). Tame krašte buvo
parašytas ir išleistas pirmasis
mokslinis darbas apie lietuvių
kalbą (1747). įsteigta pirmoji
lietuviška mokytojų seminari
ja (1811), pasirodė pirmieji lie
tuviški eilėraščiai ir buvo su
kurtas pasaulinio garso še
devras — Kristijono Donelai
čio Metai. Čia išleistas ir pir
masis periodinis leidinys lietu
vių kalba (1892), pirmasis tau
tinis lietuvių laikraštis Aušra
11883). Šiame krašte pirmiau
sia buvo pradėta rinkti lietu
vių tautosaka, įsteigtas pir
mas etnografinis muziejus
(1905). Pagaliau ir mūsų da
bartinė bendrinė kalba, kurią
mes dabar vartojam ir šne
kam, savo ištakomis yra iš
ten.
— Kodėl ne Didžiojoje
Lietuvoje visa tai atsirado,
o Mažojoje Lietuvoje? Ar
pagrindinė priežastis ne
ta, kad ten įsigalėjo protes
tantizmas?
— Tai yra gana sudėtingas
klausimas. Matyt, lėmė visas
kompleksas priežasčių. Pir
miausia, Mažojoje Lietuvoje
buvo kur kas aukštesnė ir ma
terialinė, ir dvasinė kultūra.
Ten nebuvo tokių didelių luo
minių skirtumų. Didžiojoje
Lietuvoje mūsų diduomenė
greit sulenkėjo, lietuvybė liko
tik kaimuose, paprastų var
guolių lūpose. Mažojoje Lietu
voje kas kita — čia nebuvo
tokių didelių skirtumų. Paga
liau dėl tam tikrų politinių
aplinkybių, pradedant jau
Prūsijos kunigaikščiu Albrech
tu, vokiečių valdžia buvo suin
teresuota remtis lietuviais,
nes jie buvo lyg tramplinas to
liau skverbtis į Rytus. Ir tuo
metu, kai Prūsijoje lietuvių
kalba buvo leidžiami net val

mūsų
džios įsakymai. lietuvių kalba
įvesta į valstybes raštines, pa
čios Lietuvos valstybėje viso to
nebuvo.
— B e t Mažosios Lietuvos
„aukso a m ž i u s " baigėsi.
Kodėl?
— Matot, Prūsijos kuni
gaikščio politika tęsėsi iki Bis
marko laikų, iki Vokietijos su
jungimo. Kai XK a. vidury
Vokietija buvo sujungta, ir
Prūsijos kunigaikštis, tuo me
tu j a u vadinamas karaliumi.
tapo visos Vokietijos kaizeriu,
tuomet visiškai pasikeitė vo
kiečių politika: prasidėjo di
džioji germanizacija. Tuomet
ir lietuvių mokyklos buvo nai
kinamos, lietuvių kalba buvo
gujama net iš bažnyčių. An
troje XLX a. pusėje ir iki I pa
saulinio karo Mažoji Lietuva
buvo labai sparčiai germani
zuojama. Po to germanizacija
lyg ir buvo sumažėjusi, bet.
Hitleriui paėmus valdžią, dar
dešimteriopai sustiprinta. Ir
tada net lietuviški vietovar
džiai buvo masiškai keičiami
vokiškais. Prūsiški — ne. Tu
rim dėkoti kai kuriems vo
kiečių kalbininkams, kurie
dalyvavo toje vietovardžių kei
timo komisijoje, kad net kai
kuriuos lietuviškus vietovar
džius paskelbė prūsiškais ir
jie išliko, buvo išgelbėti.
— Vokiečiu mokslininkai,
matydami, kad lietuviu
kalba, kultūra nyksta, sau
gojo j o s duomenis, užraši
nėjo tautosaką. Staiga tar
si praregėta, imta kitaip
žiūrėti į lietuviu kalbą ir
lietuvius. Iš kur toks ne
tikėtas dėmesys?
— Matot, XTX a. pirmoje pu
sėje pasaulinėje lingvistikoje,
kalbos moksle įvyko pervers
mas — įsigalėjo lyginamoji is
torinė indoeuropiečių kalboty
ra. Mums svarbu tai, jog vo
kiečių mokslininkai pirmieji
išaiškino, kad lietuvių kalba
yra labai archajiška ir, rekon
struojant senąją
indoeuro
piečių prokalbe, duoda be galo
daug medžiagos, labai yra
svarbi. J ų įtakoje ir istorikai,
ir kiti specialistai atkreipė
dėmesį į lietuvių kalbą. Ka
dangi už sienos, carinėje Rusi
joje, lietuvių kalba buvo labai
persekiojama, netgi įvestas
spaudos draudimas, buvo ma
noma, kad lietuvių kalba tokio
rusinimo jau nebeatlaikys ir
nebeišliks. Vokiečių kalbinin
kai, archeologai, etnografai
buvo įsitikinę, kad daro moks
lui šventą darbą, todėl ir sten
gėsi germanizuojamai Prūsijai
išgelbėti tai, kas reikalinga
mokslui. Specialiai tam tikslui
1741 metais įsteigta Kara
liaučiaus karališkoji vokiečių
draugija. Mažosios Lietuvos

Lietuviško* k a p i n ė s XIX a. (MLE n u o t r a u k a )

Enciklopedija apie
pamirštą kraštą

Mokslo ir enciklopedijos leidybos i n s t i t u t o direktorius R i m a n t a s
Kareckas (kairėje) ir a k a d . Zigmas Zinkevičius džiaugiasi išleista
Mažosios Lietuvos enciklopedija. Gedimino Zemlicko n u o t r a u k a .

etnografiją, istorijos bei ar
cheologijos paminklus tyrinėjo
bei nemaža veikalų paskelbė
ir Prūsijos senovės draugija,
Įsruties senovės draugija ir ki
tos. Kad išliks lietuvių tauta
ir lietuvių kaiba. daug kas
tada abejojo arba visiškai tuo
netikėjo. Bet pasirodė, kad
šios pranašystės nepasitvirti
no — lietuvių kalba išliko, ir
kaip tik būtent Didžiojoje Lie
tuvoje.
— Kodėl toks ilgas šios
enciklopedijos kelias? Juk,
kiek žinau, idėja brandinta
jau seniai?
— Idėja leisti enciklopediją
atsirado tarp Mažosios Lietu
vos išeivių. Kanadoje susibūrė
Mažosios Lietuvos fondas, ku
ris sukaupė labai daug archy
vinių duomenų, leido mažlietuvių atsiminimus, knygas
apie Mažąją Lietuvg. Ir ten
kilo idėja išleisti enciklope
diją, buvo net sudaryta redak
cija. Tačiau dėl specialistų
trūkumo tas darbas labai lėtai
vyko. Reikėjo skubėti, nes se
noji į Vakarus pasitraukusių
mažlietuvių karta išmiršta, o
jaunimas ištirpsta tarp kitų
lietuvių ir kitataučių. Labai
svarbu buvo sukaupti medžia
gą iš tų žmonių, kurie visa tai
matė savo akimis, kurie gyve
no Mažojoje Lietuvoje. 1996
m. atvykęs į Lietuvą prof. Vi
lius Peteraitis sutarė, kad en
ciklopedija bus leidžiama čia,
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institute. Nutarta, kad en
ciklopedijos vyriausiuoju tvar
kytoju ir vadovu toliau liks
Kanadoje gyvenantis prof. V.
Peteraitis, mane išrinko vy
riausiuoju redaktoriumi. Pra
sidėjo nelengvas, beveik ket
verius metus trukęs, darbas.
Ir štai prieš pat Kalėdas pasi
rodė pirmasis šios enciklopedi
jos tomas.

— Kiek žinau, rengiant
enciklopediją buvo ban
dymų švelninti kai kuriuos
vertinimus. Net įvyko skili
mas redakcinėje komisi
joje?
— Skilimo jokio nebuvo, bet
įvairių nuomonių, ginčų dėl
būsimos enciklopedijos buvo
daug. Kai kurie net pasitrau
kė nuo to darbo. Bet mums pa
vyko rasti modus vivendi. Juo
toliau, tuo daugiau prie šio
darbo prisideda įvairių sričių
specialistų,
kraštotyrininkų,
kurie yra kilę iš kitų Lietu
vos vietų, bet yra gerai susi
pažinę su Mažosios Lietuvos
reikalais. Tiesa, nuo pat darbo
pradžios pasikeitė beveik visi
enciklopedijos skyrių vedėjai.
Šiuo metu galima tik pa
sidžiaugti, kad pasisekė su
burti darnią grupę, kuri, dirb
dama labai nuoširdžiai, sąži
ningai, neretai be jokio atlygi
nimo, o tiesiog iš idėjos, pa
darė labai daug.
— Ši enciklopedija dau
geliu požiūrių yra išskirti
nė — pirmiausia tuo, kad ji
yra pirmoji. Jums teko pir
miesiems susisteminti vi
są milžinišką informaciją
apie Mažąją Lietuvą.
— Tai yra enciklopedija, ko
kios pas mus niekuomet nebu
vo. Visų pirma, tai yra regio
ninė — vieno krašto, vienos
srities enciklopedija, ir tuo
pačiu visuotinė, nes čia Mažoji
Lietuva suprasta pačia pla
čiausia prasme. Mes daugiau
sia vietos ir dėmesio skyrėme
senosioms to krašto lietuviš
koms realijoms, t.y. nusipel
niusiems žmonėms, jų nuveik
tiems darbams ir kt. Antroje
vietoje būtų praeityje čia gyve
nusių kitų baltų genčių reali
jos. Pirmiausia, žinoma, prū
sų, po to — kuršių. Trečioje
vietoje būtų šito krašto užka
riautojų vokiečių realijos, nes
vokiečiai į šio krašto kultūrą
irgi didelį indėlį įnešę. Mums
labai rūpėjo visa tai išryškinti.
Ir pagaliau pats vėlyviausias
antsluoksnis — naujasis, ru
siškasis, atsiradęs mūsų at
minty. Tam skiriame mažiau
siai dėmesio, kadangi yra pats
naujausias. Pirmučiausia, šis
laikotarpis susijęs su gyven
tojų genocidu ir žudynėmis,
kultūrinių vertybių naikini
mu. Mes į tai atkreipėme ypa
tingą dėmesį.
— Su šia enciklopedija ne
tik atiduodama istorinė ir
moralinė skola kraštui,
įvertinama, ką jis davė Di
džiajai Lietuvai. Bet svar
biausia, kad užmirštą Ma
žosios Lietuvos paveldą vėl
grąžinate į dabartį. Gal
prognozuojate tyrinėjimų,
domėjimosi Mažąja Lietu
va renesansą?
— Žinoma, be jokių abejo-

l trečiąjį tūkstantmetį įžen
giame ir su Mažosios Lietuvos
ženklu — Mokslo ir enciklope
dijų leidybos institutas išleido
Mažosios Lietuvos enciklope
diją, tiksliau, jos pirmąjį
tomą. Jame per 3,000 straips
nių apie Mažosios Lietuvos is
torijos ir kultūros paveldą, pi
liakalnius, kapinynus, kaimus
ir miestelius, lietuvininkų bui
tį, papročius, draugijas, para
pijas, spaudą. Enciklopedijos
iniciatorius ir pagrindinis
rėmėjas — Mažosios Lietuvos
fondas. Su MLE vyriausiojo
redaktoriaus pavaduotoju Mar
tynu Purvinu kalbėjomės
Kaune, jo mažame butuke, pa
verstame Mažosios Lietuvos
archyvu.
— Iki šios dienos išlikęs
siaurokas supratimas, kad
buvo kažkoks kraštas už
Nemuno.
— Per 50 metų jį buvo
draudžiama net prisiminti. O
kažkada tai buvo vientisas
kraštas, kurį valdytojai buvo
perskėlę į dvi dalis, šioje pu
sėje — didžioji Lietuva, anoje
— Mažoji Lietuva. Šios dvi
Lietuvos ištisus amžius pa
laikė artimus ryšius, labai
glaudžiai
bendradarbiavo.
Tais liūdnais spaudos draudi
mo metais kas gelbėjo? Mažoji
Lietuva. Iš ten buvo gabenami
dešimtys tūkstančių puslapių
spausdinto lietuviško žodžio,
skleidžiamo po visą Didžiąją
Lietuvą. Tuo kritišku momen
tu Mažoji Lietuva palaikė
Didžiąją Lietuvą.
Galima drąsiai teigti, kad
1918 m. vargu ar būtų atkurta
ir apginta Lietuvos nepriklau
somybė, jeigu prieš tai nebūtų
didžiulio tautinio sąjūdžio,
kurį labai kurstė Mažojoje
Lietuvoje spausdintos knygos,
laikraščiai, atsišaukimai, mal
daknygės. Visa tai buvo ga
benama per sieną, nors pa
kliūdavo ir į caro žandarų ran
kas, konfiskuodavo dešim
timis tūkstančių vienetų, bet
daugybė nukeliaudavo į Di
džiąją Lietuvą ir palaikė lietu
vybę. XIX a. pab. — XX a. pr.
tautinis judėjimas Didžiojoje
Lietuvoje tiek atsigavo, kad,

atsiradus palankioms aplin
kybėms, buvo paskelbta Lietu
vos nepriklausomybė. Galima
sakyti, kad vos prieš šimt
metį Didžiojoje Lietuvoje tau
tiškumas kabėjo beveik ant
plauko — dar šimtmetis ca
rinės priespaudos, ir jis gal
būtų išgaravęs, paskendęs slaviškumo jūroje.
Šimtus metų nenutrūko di
dysis vandens kelias Nemunu,
kuriuo kiekvienais metais
plaukdavo sieliai iš aukštupio
— iš Didžiosios Lietuvos ir
Gudijos. Palikę sielius ir už
sidirbę pinigų, didžlietuviai
prisipirkdavo daug nematytų
daiktų ir prekių, taip pat ne
praleisdavo progos pasižval
gyti, kad būtų ką sugrįžus pa
pasakoti. Ir Nemuno žemupy,
ir Nemuno aukštupy žinomos
tos pačios dainos, nors atstu
mas — šimtai kilometrų, {vai
rūs meistrai važiuodavo į
Didžiąją Lietuvą, vieni statė
pastatus, kiti pradėdavo ama
tus ar perduodavo profesinius
įgūdžius. Ūkiniu technologi
niu požiūriu šis kraštas ke
liais dešimtmečiais buvo pa
žengęs į priekį. Ekonomika
ten buvo išties labiau išsi
vysčiusi, ten anksčiau paplito
darbo įrankiai iš Vakarų Eu
ropos, tobulesni žemės ūkio
padargai.
— Kuo ši enciklopedija
ypatinga, kuo ji išsiskiria?
— Enciklopedijoje pirmiau
sia norėjome parodyti, kas
būdinga Mažajai Lietuvai, kuo
šis kraštas unikalus, nepakar
tojamas ir vienintelis: apdarų,
papročių savitumu, stabmel
diškumo arba pagonybės lie
kanomis. Paradoksalu, bet ty
rinėtojai atranda, kad Mažo
joje Lietuvoje kai kurie kul
tūros reiškiniai buvo išlikę ge
riau, negu Didžiojoje Lietu
voje. Tai galima paaiškinti ir
tuo, kad XVI a. Lietuvoje buvo
įvykdyta valakų reforma, vos
ne kolūkinės sistemos pagrin
dais buvo pertvarkyti visi kai
mai. Gyventojai turėjo persi
kelti į naujus kaimus, kurie
buvo suplanuoti, taisyklingi,
visi sklypai tvarkingai sudėll0tl
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Auiroa leidėjai (ii kaires) Jonas Šliūpas ir Martynas J a n k u s
(MLE nuotrauka)

nių. Vienas pagrindinių mūsų
tikslų ir uždavinių — grąžinti
į lietuvių tautos atmintį to
krašto visą paveldą, krašto,
kuris be galo daug davė Lietu
vai. Esu įsitikinęs, kad be
Mažosios Lietuvos nebūtų iš
likusi ir Didžioji Lietuva. Per
tuos 50 okupacįjos metų lietu
vio sąmonėje šis kraštas buvo
beveik visai išsitrynės. Lietu
viai daug geriau žinojo apie
Krymą, Karpatus, Tian Sanį,
Kamčiatką ir ten dažniau nu
važiuodavo, negu į šį kraštą.
Čia buvo nežinoma žemė. Visų
pirma, mums rūpėjo ir rūpi
grąžinti į mūsų kultūrinį aki

ratį visą paveldą. Parodyti pa
sauliui, kad šitas kraštas iš
seno buvo baltiškas, kad čia
baltai gyveno, iškelti į vie
šumą nepaprastai turtingą bal
tiškąjį paveldą. Tai bus ir
mūsų įnašas einant į Europos
Sąjungą, nes jos nuostatuose
akcentuojamas atskirų kraštų
paveldo reikšmė. Mes norim
parodyti, kad šis kraštas nėra
tuščia vieta. Pagaliau, aš ma
nau, tai turės nemažos reikš
mės ir sprendžiant galutinį
šito krašto likimą, jo statusą.
Kalbėjosi
Jonas Albertavičiua
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Atkelta iš 2 psl.
Tai buvo n a u d i n g a anuo
metinei administracijai, bet t a
reforma, galima sakyti, nušla
vė nuo žemes paviršiaus seno
viškus baltiškus kaiaui
Iki
valakų reformos žrr. "Ties gyve
no kitaip. Mes d a l . '• -žinom.
kokie tie kaimai
JVO. O
Mažojoje Lietuvoje nebuvo to
kios reformos. Kai kurių ty
rinėtojų nuomone, d a r XIX a.
stebuklingu būdu b vo pasili
kę atskirų kaimų, k u r i ų iš
takos galėjo siekti senuosius
baltiškuosius ar kryžiuočių or
dino laikus.
Pasididžiuodami
sakome,
kad tai pirmoji
pasaulyje
MLE. Deja, taip yra, kad tik
XX a. pabaigoje p a r e n g t a s ir
išleistas jos pirmasis t o m a s .
Net Vokietijoje, kiek mes ži
nome, nėra p a r e n g t a rimtos,
išsamios, nuoseklios Rytprū
sių enciklopedijos. Mes būtu
me buvę labai laimingi, jeigu
būtų tokia enciklopedija. Ga
lėtume pasižiūrėti, pasitikrin
ti mūsų atrankos principus.
Deja, buvo tik atskiri, galima
sakyti, papuliarūs b a n d y m a i ,
skirti labiau plačiajai visuo
menei negu rimti, i š s a m ū s lei
diniai. Mums reikėjo pradėti
viską vos ne iš pradžios. Gali
ma sakyti, beveik visi enci
klopedijos rengėjai per tuos
ketverius darbo m e t u s irgi
praėjo tam tikrus universite
tus. Vis atsirasdavo naujų ži
nių, naujų duomenų. Teko
perversti kalnus informacijos,
tikrinti bei lyginti įvairius
šaltinius. Mūsų d a r b a s kaž
kuo panašus į a u k s o kasinėtojų, kuriems t e n k a perkasti
gaiybę grunto bei uolienų, kol
užtinka aukso gyslą a r sužiba
grynuolis. I priekį s t ū m ė m ė s
pamažu ir dėl to, k a d Lietu
voje iki šiol nebuvo tokių lei
dinių, o pokaryje leistos en
ciklopedijos buvo politiškai
kryptingos, čia s i e k i a m a pa
teisinti sovietinę okupaciją.
— Kodėl n e i š l e i d o e n c i 
klopedijos M a ž o s i o s L i e t u 
v o s fondas, d a b a r r e m i a n 
tis j o s leidybą?
— Šios enciklopedijos pa
grindinis iniciatorius ir rėmė
jas yra Mažosios Lietuvos fon
das išeivijoje. Iš tiesų, ilgus
metus žmonės rinko archyvinę
medžiagą, kaupė a t s i m i n i m u s ,
dirbo Mažosios Lietuvos, su
naikinto krašto labui. Bet bė
go dešimtmečiai, tirpo jėgos.
Mažosios Lietuvos gyventojai
išsibarstę po visą pasaulį: jų
yra ir Australijoje, ir Kana
doje, ir JAV, ir daugelyje kitų
šalių. Negalima sakyti, kad
anksčiau Mažąja Lietuva ne
buvo domėtasi. Išeiviai iš Ma
žosios Lietuvos taip pat ben
dradarbiavo ir Bostono lietu
viškoje enciklopedijoje. Žino
ma, informacija apie Mažąją
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Lietuvą išsibarsto t a r p gausių
36 tomų, s u n k o k a ją aptikti,
juo labiau, jeigu nežinai, ko
ieškoti. Mes, aišku, n a u d o 
j a m ė s Bostono lietuviškąja en
ciklopedija, tačiau jos autorių
žinias apie Mažąją Lietuvą pa
pildome naujais duomenimis.
— Kaip pavyko suderinti
išeivijos ir L i e t u v o s auto
rių požiūrius,
vertinant
vienus ar kitus įvykius,
žmones bei j ų veiklą?
— Mūsų enciklopedija yra
pirmoji, k u r v i e n a m e leidinyje
j u n g i a m i d u . kiek skirtingi —
išeivijos ir Lietuvos — autorių
požiūriai. Nevienodai tuos pa
čius įvykius bei reiškinius ver
tino Mažosios ir Didžiosios
Lietuvos politikai, visuomenės
veikėjai. B a n d ė m e ieškoti ben
dro s u t a r i m o . O svarbiausias
dalykas — k a d y r a faktas, jo
negalima nutylėti. Ir viena, ir
k i t a pusė t u r i pripažinti to
k i u s dalykus, kaip, sakysim,"
t u o s n e l a i m i n g u s sovietinio
genocido ir etnocido m e t u s ,
apie kuriuos iki šiol v e n g i a m a
kalbėti. Pavyzdžiui, ilgai nie
k a s nemėgino nei rinkti, nei
skelbti d u o m e n ų , kad Mažo
joje Lietuvoje yra s u n a i k i n t a
absoliuti d a u g u m a vertingų
istorijos paminklų, didžiausių
kultūros vertybių, iš kurių
liko tik m e n k i trupinėliai, ir
kad visa tai d a b a r tebenaikin a m a . N i e k a s čia, Lietuvoje,
nedrįso to sakyti. Ir čia savo
principingumu m u m s labai
padėjo išeivija. J i e n e p r a t ę
prie sovietinio veidmainiavi
mo, kad kažką reikia pa
gražinti, padailinti, nutylėti
nepatogius
dalykus.
Buvo
principingai
reikalaujama,
kad šiame leidinyje n e b ū t ų
meluojama. Ir galima pasigir
ti, kad mūsų MLE yra pirmoji
t a r p universaliųjų enciklope
dijų, nebe sovietinė enciklope
dija.
— Į vieną leidinį sudėtos
ž i n i o s a p i e Mažąją L i e t u v ą
turėtu priminti
pasaulio
politikams
vėl
sugrįžti
svarstyti š i o krašto atei
t i e s . Gal t a i b u v o v i e n a i š
MLE a t s i r a d i m o p a s k a t ų ?

— Paskatų buvo nemažai, o
šioji — viena iš daugelio. Gal
pagaliau įsidrąsins ir vadi
n a m a s i s Lietuvos politinis bei
kultūrinis elitas? Pradės gal
voti, kad gal vis dėlto reikia
dėti pastangų, kaip atkreipti
pasaulio visuomenės dėmesį į
šį kraštą. Yra d a u g įvairių
būdų paveikti pasaulio vie
šąją nuomonę, priminti, kad
egzistavo toks k r a š t a s , kuris
buvo žiauriai sunaikintas po
1945 metų. Sovietų okupacinė
valdžia gana sėkmingai pa
dirbėjo, kad ir didžiosios t a r p 
t a u t i n ė s kultūrinės organiza
cijos, jose dirbantys išsilavinę
žmonės nesužinotų, kad šiame
krašte gyveno baltai, kurių is
torinis ir kultūrinis paveldas
iki šiol tebenaikinamas. Tie
siog buvo visomis priemonė
mis ir būdais įteigta, kad nie
ko vertinga šiame k r a š t e nėra
ir nebuvo. Turime ir priva
lome pakeisti šią nuomonę.
Laikas pagaliau visu balsu
prabilti apie Karaliaučiaus
kraštą, pabandyti kaip nors
pakeisti arba priartinti kito
kią šio krašto ateitį. J a u nie
kas neabejoja, kad visiems
reikės eiti Vakarų civiliza
cijos, Europos link. Gal ateity
vienokia ar kitokia forma bus
prieita prie labiau civilizuoto
gyvenimo ir kad bus prisimin
t a s Mažosios Lietuvos kultū
ros paveldas.
— Pirmaisiais
pokario
m e t a i s e n t u z i a s t a i i š Lietu
v o s v a ž i u o d a v o į Karaliau
č i a u s kraštą i e š k o t i ten
dar pasilikusiu archyvinių
v e r t y b i ų , s e n ų k n y g ų . Ar
t e k o d o m ė t i s , ką p a s i s e k ė
tuomet išgelbėti?
— } Lietuvą pavyko parvežti
tikrai vertingų dalykų, tokių,
kaip nedidelę dalį K. Done
laičio rankraščių. Bet mažai
kas žino, kad ką lietuvių entu
ziastai surinkdavo Karaliau
čiaus krašte, Lietuvoje nesu
stodavo, o keliaudavo toliau į
Rytus, į Maskvą.
— Atimdavo?
— Būdavo imamasi visokių
metodų. Tebėra liudininkų,
kad dar iki šios dienos ten
stūkso kalnai, jeigu dar ne
sudūlėjo, nesupuvo, lituanisti
nių ir kitokių vertyoių, senųjų
knygų apie Rytprūsius. Štai
vienas
mokslininkas
dar
Chruščiovo metais darbavosi
Maskvos bibliotekose. Tik per
pažintis, per stebuklą, jam
parodė didžiulės bibliotekos
tolimuose užkampiuose patal
pas, prikrautas senųjų knygų.
išvežtų iš Karaliaučiaus. Bent
j a u tuomet jos nebuvo nei
tvarkomos, nei įteisinto.-, nei
k a ž k u r įregistruotos, taigi, ne
egzistuojančios. Galbūt ateity.
kai Rytuose pasikeis žmonių
kartos, išnyks šnipnmanijos ir
noras valdyti užsigrobtus tro
fėjus, Lietuvos tyrinėtojai su

ras senų rankraščių, knygų,
kitų lituanistinių vertybių,
kurios, manoma, jau pražuvę.
0 kiek jų pokario metais sude
gino naujieji kolonistai, pro
kaminą paleidę ištisas biblio
tekas?
Štai dar visai nesenais lai
kais panašų faktą gali patvir
tinti ir Lietuvos muziejaus
darbuotojai. Ir ne Karaliau
čiaus, bet Klaipėdos krašte.
Senieji gyventojai gerbė kny
gas, turėjo sukaupę vertingų
rinkinių. Ir kai tok> šviesuolis
pasimirdavo, po kurio laiko
atvažiavę muziejininkai jau
neberasdavo buvusios kolek
cijos. O k u r tos senos knygos?
Jas paprasčiausiai sukūren
davo. Po k a r o čia atsikraustę
naujieji
gyventojai
knygas
gotiškomis raidėmis vadino
niekam nereikalingu ir netgi
pavojingu šlamštu, dėl kurio
gali tekti net saugume aiš
kintis. O k a d ta knyga gal ir
ne vieno šimto metu senumo,
niekam tai nerūpėję.
— Nors jau esate sukaupę
ir s u s i s t e m i n ę be galo d a u g
i n f o r m a c i j o s a p i e Mažąją
Lietuvą, šį d a r b ą ir toliau
tęsiate. Praėjusią vasarą
tyrinėjote N e m u n o deltos
s e n ą s i a s k a p i n e s . Ką pasi
sekė s u r a s t i .
— Kiekvienais metais mes
dirbame Mažojoje Lietuvoje —
Karaliaučiaus ir Klaipėdos
krašte, vis kaupiame medžia
gą, kuri pravers ne tik MLE.
bet ir būsimoms tyrinėtojų
kartoms. Mažojoje Lietuvoje
viskas sparčiai nyksta. Ten
kai kur teliko 20 proc, kai kur
tik 10 proc. senųjų pastatų,
kai kur truputį daugiau. To
ko mes d a b a r neaprašysime.
nenufotografuosime, neapma
tuosime, neužfiksuosime, po
dešimties metų galime nebe
rasti. Ir dėl to stengiamės
kaupti Mažosios Lietuvos ar
chyvą, kuriuo ateity galėtų
naudotis būsimosios kartos.
Praeitą vasarą buvo dirbta
viena kryptimi — tyrinėtos se
nosios kapines Nemuno del
toje, t.y. Rusnės apylinkėse.
Užfiksavome įdomių senovi
nių paminklų, kryžių, užrašų
senosiomis lietuvininkų tar
mėmis ir šnektomis. Iš viso
ištyrinėjome ir aprašėme 15
senųjų kapiniu. Čia pavyko
užfiksuoti netoli 2,000 ob
jektų, t.y. senų paminklu nuo
laužų, užrašų gabaliukų. Visa
tai pokario metais, deja. ir da
bar, žiauriai naikinama, pa
minklai daužomi, išverčiami,
vežami į metalo laužą, par
duodami už svaigalų butelį.
Norim bent užfiksuoti tuos pas
kutinius paliudijimus. Šiuos
tyrimus parėmė Lietuvos moks
lo ir studijų fondas. Aišku,
ir ta p a r a m a labai simbolinė:
štai už skirtuosius 4,300 litų.
iš kurių dar atskaitomi mo
kesčiai, padarėme 3.700 foto
nuotraukų. Tai neatpirko net
fotomedžiagų.
nes kainavo

E d v a r d a s M.iliiau>k.i

Būrelis Gumbinės lietuvaičiu, dalyvavusių š.m. <-ausio 7 d. Gumbinėje vykusiame Karaliaučiaus sri
ties lietuviškų mekykių mokinių meno būrelių šventiniame sambūryje.
juostos, jų ryškinimas, fotopopierius, atspaudai, kuriu rei
kia padaryti kelis egzemplio
rius ir t.t. Gerai, kad gauname
bent tokią kuklią paramą, vistiek galima po truputį kaupti
Mažosios Lietuvos archyvą.
Per keliolika metų sukaupėme
dešimtis tūkstančių fotonuo
traukų iš Mažosios Lietuvos,
tūkstančių tūkstančiuose pus
lapių aprašėme senuosius pas
tatus, sodybas, miestelius,
miestus, pastatus ir visa, ką
tik ten atrandame.
— Ar M a ž o s i o s L i e t u v o s
archyvas turi
patalpas?
K u r jis į s i k ū r ę s ?
— Deja. tenka viską laikyti
savo namuose, nes nėra kur
padėti. Kaip žinoma, viskas
dabar kainuoja, patalpos, —
irgi. Ir nuoma, ir šildymas, ir
visa kita. Paprasčiau susi
spaudus gyventi savame bu
te, laikyti tas didžiules krūvas
medžiagos. O kol kas šiuo ar
chyvu naudojamės, ruošdami
MLE bei rengdami kitas kny
gas, studijas. Štai 2001 metais
turi pasirodyti Mažosios Lietu
vos kaimai ir sodybos. Tai
būtų pirma knyga iš serijos,
kuri vadinsis Mažosios Lie
tuvos architektūra. Tos knygos
pirmoji redakcija buvo pareng
ta dar 1998 m. Tuomet šios
knygos rankraštis buvo apdo
vanotas Vyd Jno premija, kuri
įteikiama Kanadoje.
— Kaip v i e t i n ė v a l d ž i a
r e a g u o j a į L i e t u v o s ty
rinėtojų vizitus į Kara
liaučiaus kraštą? Tikriau
siai t a m r e i k i a l e i d i m ų .
— Jau ne kartą teko patirti
to krašto valdžios „globą", uni
formuotu pareigūnų dėmesį.
Vos įkeli koją. tuoj iš dabarti
nio Rusijos saugumo ar iš mi
licijos atvyksta pasidomėti,
kas čia šnipinėja ir t.t. Apie
jokius rimtesnius tyrimus ne
galime net svajoti. Deja. ne
maža dalis dabartinių krašto
gyventojų,
pokarinių
kolo
nistų, gana agresyviai nusitei
kę — gali jei ne kaulus su
laužyti, tai fotoaparatus su
daužyti ar dar ką nors padarv-

Architektūros paminklas Nidoje. A. Armono nuotrauka.
ti. Ne kartą esam pakliuvę į
panašias konfliktiškas situaci
jas. Tenka visaip laviruoti.
Daug ko negalima nufotogra
fuoti, nors labai rūpėtų. Ne
mažai m u m s rūpimų įdomių
paminklų atsidūrę tose nelai
mingose karinėse zonose. Štai.
pavyzdžiui, nepaprastai reikš
minga senovės prūsų vertybė
— Galtgarbių piliakalnis Alkų
kalvagūbry su išlikusiomis
įtvirtinimų žymėmis. Dabar
čia — sovietų karinė teritori
ja. Arba Karalienės mokytojų
seminarija miestelyje, kurį
net ir vokiečiai, sekdami lietu
vininkais, nevertė į vokiečių
kalbą, o vadino Karaliene.
Šiame miestelyje veikė moky
tojų seminarija, kurioje pa
rengta apie 600 mokytojų, dir
busių ir Mažojoje Lietuvoje.
Tai visiems brangus istorijos,
lituanistikos paminklas — pa
žiūrėti, k u r mokėsi šie žmo
nės, garsūs ir nusipelnę lietu
vių kultūrai. Bet dabar tai irgi
karinė teritorija, viskas už
tverta, ir geriau nebandyti ten
lįsti. Dėl to būti Karaliaučiaus
krašte — tai visai kas kita,
negu vaikštinėti po Vakarų
Europą, k u r turistas gali foto
grafuoti į kairę ir dešinę. Ka
raliaučiaus krašte kas kelin
tam žingsny vis klausiama:
..Kuo čia domiesi? Ką šnipinėji?" Ten, deja. šnipomanija
dar nuo Stalino laikų įdiegta,
visi dar tebegaudo priešo
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agentus, kurie sugriovė di
džiąją valstybę.
— Ar suskaičiavot, k i e k
Mažojoje Lietuvoje b u v o
b a ž n y č i ų , kiek j ų b u v o su
n a i k i n t a , sugriauta?
— Trumpos statistikos kol
kas neturim. Viso krašto galu'-''
tinai nepajėgiame
aprėpti,
apibėgti visų miestelių. Mes
bandėme Klaipėdos
krašte
suskaičiuoti sugriovimus ir
sunaikinimus. Atrodo, kad po
kario metais čia nebuvo stichi
nių nelaimių, bet buvo nu
griauta daugybė bažnyčių. To
ir šiandien nemėgstama prisi
minti. Štai. pavyzdžiui, Paleičių miestelyje stovėjusi mū
rinė bažnyčia buvo visiškai
nugriauta. Liūdniausia, kad
toje vietoje pokariniai pilie
čiai, dabar net nežinau, kieno
iniciatyva, bažnyčios švento
riuje pasistatė Alytaus tipo
namuką, tvartą ir lig šiol ra
miai
gyvena
šventoriuje.
Kai užėjo sovietinė kariuo
mene, buvo padegta didžioji
Priekulės bažnyčia — kažkam
nepatiko įrašas ant durų vo
kiečių kalba. Bažnyčios mūrai
stovėjo, vėliau viską nugriovė,
sunaikino, ir bažnyčios visai
neliko. Paimkim labai seną
Verdainės bažnyčią prie Šilu
tės. Ji pastatyta XV-XVI a.,
vėliau perstatinėta, taisyta.
Sovietiniais pokario laikais
buvo naudota kaip sandėlys,
po to visiškai nugriauta ir jos
vietoje pastatytas
fabrikas
Šilutėje. Jeigu bažnyčios buvo
paverčiamos sandėliais, dar
šiokia tokia tikimybė, kad pas
t a t a s išliks.
Žuvę
Rytprūsiai
neretai
vaizdingai vadinami Šiaurės
Atlantida arba Šiaurės Pom
pėja. Mes bandome iš tų tru
pinėlių, kuriuos surenkam.
sulipdyti mozaiką apie pražu
vusį kraštą, bei jame virusį
gyvenimą. Manome, kai Lietu
voje pasklis tie keli tūkstan
čiai MLE egzempliorių, kai ji
atsiras bent jau didžiosiose
bibliotekose, kai pradės dau
giau žmonių, jaunimo ją skai
tyti, vartyti, pamatys, koks tai
ypatingas
kraštas.
Lieka
tikėjimas, kad galbūt po kelių
ar keliolikos metų sulauksime
naujos susidomėjimo bangos
Mažąja Lietuva.
Kalbėjosi
J o n a s Albertavičius
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Virgil Krapauskas. Natio- tacijos vertintojų.
nalism and Historiography:
Knyga yra anglų kalba — iš
The Case of Nineteenth Centu- esmės tai Virgilijaus Krapaus
ry Lithuanian Historicism. Co- ko disertacinis darbas, na
lumbia University Press, New grinėjantis istorijos rašymo
York, 2000. Kietais, drobiniais poveikį lietuvių tautinės są
viršeliais, 234 psl., pažymėta monės formavimui. Knygos
kaina — 30 dol. Leidyklos gale pateikiama plati anks
adresas: Columbia University tyvųjų lietuvių, lenkų ir kita
Press, 61 West 62nd Street. taučių, rašiusių Lietuvos isto
Nėw York, NY 10023.
riją, bibliografija. Autorius pa
Ne vienam gal yra kilę klau kritikuoja mūsų ankstyvuo
simai: koks ryšys buvo tarp sius istorikus, kad jie neuž
lietuvių ir lenkų prieš Lietu tenkamai naudojo mokslinį
vai atsiskiriant nuo Lenkijos: metodą, bet ir jo paties pateik
kaip tas atsiskyrimas įvyko? tose išvadose daug kur pasi
V. Krapausko nagrinėjimuose gendama to skaidraus moks
rasime šia tema nemažai me liškumo.
džiagos. Jo gvildenamas laiko
Algis Kazlauskas
tarpis — 19 šimtmetis, pratęs
tas iki Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo. Pradžioje
žvelgiama į Vilniaus universi
teto auklėtinius: Simoną Dau
kantą, Teodorą Narbutą ir ki
tus. Jie pirmieji rašė Lietuvos
istoriją, matomą jau lietuvio
akimis. Daukantas — lietu
viškai, Narbutas — lenkiškai.
Knygos autorius svarsto, ko
dėl ir ką jie rašė. iš kur sėmėsi
medžiagos.
Pažvelgiama ir į pirmųjų
lietuviškų knygų autorius. Vil
niaus universiteto uždarymą
po sukilimų, rusų caro įvestą
spaudos draudimą, vyskupą
Motiejų Valančių, lietuvių
tautinį atgimimą. Knygos pus
lapiuose sutinkame dr. Basa
navičių, J. Šliūpą, kurie reda
gavo Aušrą, dr. Kudirką, re Istorikas Virgilijus Krapauskas.
dagavusį Varpą. Visi jie ragi
Apie autorių
na lietuvius didžiuotis savo
praeitimi ir lietuviškumu. V.
Virgilijus Krapauskas dėsto
Krapauskas tvirtina, kad lie
Europos
istoriją Chowan ko
tuvių patriotų rašoma ir tau
legijoje,
Murfreesboro,
North
toje paskleidžiama Lietuvos
Carolina.
Anksčiau
dėstęs
pa
istorija buvo pagrindinis veiks
saulio
istoriją
DePaul
univer
nys lietuviškos sąmonės su
sidarymui, įgalinęs nepriklau sitete, Europos istoriją Mosomybės paskelbimą 1918 m. raine Valley Community College. St. Mary of Perpetual
vasario 16 d.
Help gimnazijoje, net kurį lai
Knygoje paminima tuomet ką Kristijono Donelaičio lit.
vykusi rašytinė kova tarp lie šeštadieninėje mokykloje Či
tuvių ir lenkų dėl atskiros Lie kagoje.
tuvos istorijos įteisinimo 191998 m. Illinois universite
ojo šimtmečio pradžioje, taip
tas (at Chicago) jam suteikė
pat perėjimas į naujosios —
istorijos mokslų daktaro laips
ūkininkų vaikų inteligentijos
nį; bakalaurą 11972), magistrą
— kovą su lenkiškąja Lietuvos
„šlechta". Tie, iš kaimo kilę, (1974) ir teisę dėstyti istoriją
lietuviai inteligentai ilgainiui (1975) įsigijo DePaul universi
pradėjo vadovauti tautos vi tete. Chicago. Illinois. Yra pa
nemažai
mokslinių
suomenei. Iškeliamas ir rašy rašęs
straipsnių
istorijos
temomis
tos Lietuvos istorijos vaidmuo
(daugiausia
Journal
of
Baltic
bei panaudojimas, kuriant
Studies),
bet
Nationalism
and
moderniąją lietuvių tautą.
Historiography... yra pirmoji
Įdomu, kad Aušros ir Varpo
jo knyga, kaip aukščiau pa
laikotarpio veikėjai, panašiai,
minėta, disertacijos darbas.
kaip ir užsienio lietuviai po
Antrojo pasaulinio karo, iš Kitos knygos apie Lietuvą
profesijos nebuvo nei istorikai,
anglų kalba
nei žurnalistai. Jie buvo gydy
tojai, inžinieriai, dvasininkai
Pernai prestižinių JAV uni
ir kt. Tik savo sielą atidavė versitetų leidyklos išleido dar
lietuviškai veiklai. Autorius porą knygų apie Lietuvą ang
kai kur išreiškia kritiką dėl jų lų kalba. Kaip anksčiau Drau
profesionalumo stokos, bet ta go šeštadieniniame priede pa
kritika daugiausia todėl, kad minėta, Cambridge University
k n yg3 jam tenka pritaikyti Press išspausdino dr. Vėjo G.
šiam laikui būdingoms gai Liulevičiaus (University of
rėms, nustatytoms jo diser-
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sikelti į kitą parapiją, jei visos parapijos geroves.
ateitį. Netrukus trys, galbūt
jaučiama, kad turima padėtis
ir keturios vyskupijos turės
Tautiškumas
yra labiau užtikrinta. Kunigai
naujus vyskupus, naujus va
niekada negalės visiškai pa
Diskutuojant Bažnyčios as dovus. Vis daugiau kunigų
sišvęsti pastoracijai, jeigu jų pektus Rytų Europoje, aš esu grįžta iš studijų, pasisėmę
pragyvenimas nebus užtikrin įsitikinęs, jog tokia Bažnyčia, žinių, kūrybingų idėjų, naujos
tas. Jiems reikalingas tinka kokia ji dabar pasirodo, yra energijos. Palaimintoji Dievo
mas sveikatos draudimas, mažiau tautinė, nei ji buvo Motina, kuri yra ypatinga
tvirta pensijinė programa, ga prieš Antrąjį pasaulinį karą. Lietuvos globėja, ir toliau
rantuotas ir bendrai visiems Kad kirkščionybe yra Dievo u ž t a r į a m u S ( a i š m e l s d a m a
nustatytas atlyginimas.
karalystė, viršesnė už vals malonių, kurios praturtina
Dažnai Rytų Europos kuni tybes ar tautas, yra tiesa, pa Bažnyčią. Tikėjimas niekada
gai atrodo nepasitikintys pa tvirtinta visos eilės teigiamų neapleido Lietuvos, neapleis
sauliečiais, uždari ir nenorin ar neigiamų veiksnių: istori ir dabar.
tys dalintis atsakomybe su jos, komunizmo, Vatikano II
Lietuviai už Lietuvos
kitais. Nors aš manau, kad jie Susirinkimo, žiniasklaidos, inribų
tiesiog jaučia materialinį ir terneto, išsilavinusių pasau
Mūsų,
lietuvių
už Lietuvos
dvasinį netikrumą. Daugelis liečių, gilesį teologinį išsila
ribų,
istorija
buvo
įdomi ir
nenori apleisti senų įpročių, vinimą turinčių kunigų, paga
dažnai
sudėtinga.
Pirmieji
nes jie nežino, ko dabar iš jų liau Šventosios Dvasios veiki
imigrantai
bėgo
nuo
tarnybos
mo. Bažnyčia negali veikti
yra reikalaujama.
kaip valstybės ar tautos caro armijoje ar nuo ekonomi
Judėjimai
sąžinės balsas, jei ji yra per nių sunkumų. Čia atvykusieji
Ryškiai Rytų Europoje pa tampriai susieta su tautiniu dažnai buvo paprasti, menkai
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