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XII Mokslo ir kūrybos simpoziumo atgarsiai
Mažosios Lietuvos kultūros 

istorijos paveldas

Paveldas yra valstybės ir 
tautos turtas: viena svarbiau
sių jos dvasinių ir materiali
nių vertybių. Jis aprėpia isto
rijos, archeologijos, architek
tūros ir urbanistikos, rašto,, 
spaudos, meno ir kitus inte
lektualinės bei praktinės veik
los objektus. Paveldas yra ci
vilizacijos pažangos sąlyga. 
Jis sudaro prielaidas ugdyti 
mokslą, kultūrą ir švietimą, 
pilietinį ir tautinį sąmonin
gumą, palaikyti visavertišką 
šalies ir jos gyventojų dvasinį 
gyvybingumą, todėl valstybės 
ir tarptautinės organizacijos 
užtikrina jo apsaugą ir iš
likimą. Paveldas taip pat turi 
politinę ir materialinę vertę 
bei svorį, todėl naikinamas 
politinių konfliktų metu, 
grobstomas pasipelnymo tiks
lu, slepiama jo laikymo vieta 
ir pats buvimo faktas. Są
moningai nesprendžiama iš
nykusių tautų ir tautinių 
bendruomenių paveldo prisky
rimo problema. Geriausias pa
vyzdys yra prūsai, kurių ma
terialinius ir dvasinius turtus 
šimtmečiais dalijosi ir tebesi- 
dalija ir germanų, ir baltų, o 
pastaruoju metu — ir slavų 
valstybės.

Vienareikšmiškai apibrėžti 
kultūros paveldą nėra papras
ta. Su juo dažniausiai siejami 
dvasinės, meninės ir kitokios 
intelektualiosios kūrybos ob
jektai, kurie gali būti suvokia
mi ir siauresne, ir platesne, ir 
pačia plačiausia prasme. Kilus 
jų apskaitos, priežiūros bei 
viešinimo poreikiui, problema 
dažniausiai sprendžiama, to
kius objektus konkretizuojant 
ir inventorinant. Štai Lietu
vos vyriausybei 2003 m. kovo 
26 d. tvirtinant su Jung
tinėmis Amerikos Valstijomis 
(JAV) pasirašytą susitarimą 
dėl šiose šalyse gyvenančių 
thutinių, religinių arba etni
nių grupių kultūros paveldo 
apsaugojimo, buvo pateiktas 
ir jo apibrėžimas. Šiame doku
mente „kultūros paveldu” lai
komos religinių apeigų vietos, 
istorinę vertę turintys objek
tai, paminklai, kapinės ir įniru
siems pagerbti skirtos vietos 
bei su visu tuo susijusi archy
vinė ir kitokia autentiška do
kumentinė medžiaga.

Auirininko, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus muziejaus Bitėnuose įkūrėjai. Iš 
kairės: prof. Domas Kaunas, mokyt. Birutė Žemgulienė, dail. Eva Labutytė, žurn. Bernardas Alekna
vičius. V. Kaltenio nuotrauka

Domas Kaunas

Paveldas gali būti labai iš
kalbi ir efektyvi priemonė tiek 
pristatant ir ginant jo kūrėjų 
interesus, tiek sprendžiant jo 
dabartinio turėtojo reikmes ir 
problemas. Dėl to jis privalo 
būti nuolat matomoje, nuolat 
stebimoje ir tarsi savaime by
lojančioje būsenoje. Ji for
muojama kompleksu kryp
tingų priemonių ir jų vykdymo 
veiksmų, prilygstančių neper
traukiamam procesui, kurį 
tikslinga vadinti paveldo ak
tualizavimu.

Tai yra praeities ir dabar
ties gyvybiškos sąsajos kūri
mas, praeities sureikšmini
mas dabarčiai ir ateičiai, jos 
svarbos teisingas suvokimas ir 
panaudojimas kalbamojo mo
mento užduočių sprendimams 
pagrįsti. Tačiau savaime pa
veldas vertės ir svarbos da
barčiai neįgys. Ją būtina su
kurti nuosekliai ir išsamiai, 
fiksuojant visuotiniu sutarimu 
pripažintus kultūros istorijos 
objektus, juos apsaugant, su
kuriant sąlygas visuomenei ir 
tyrėjams dėl prieigos bei pa
naudos. Suprantama, kad pa
veldo panauda labiausiai re
zultatyvi gali būti moksle bei 
visuomenės švietimo ir ugdy
mo srityse, besiremiančiose 
gerai išplėtotu įstaigų tinklu 
ir specialistų gebėjimais. Visa 
tai leidžia pristatyti paveldo 
kūrėjų tautinę bendruomenę 
ir atskirą asmenybę, atskleisti 
jų charakterį, pasaulėvoką, 
kūrybos galias, sąsąjas su kai
mynais erdvėje ir laike. Sava
laikis ir nepertraukiamas pa
veldo aktualizavimas leidžia 
ugdyti ir požiūrį į jį. Taip ku
riama šiuolaikinė panaudos 
teorija ir metodika, tobulina
mi organizavimo įgūdžiai.

Paveldo išsiaiškinimas, in
ventorinimas, apsauga, įtrau
kimas į vertybinę savivoką ir 
aktyvią intelektualinę varto
seną reikalauja didelių pa
stangų ir materialinių išteklių: 
Jų sąnaudas ypač didina pa
veldo sklaida už regiono ir 
valstybės ribų. Dėl to dabar
ties metu kai kurių Mažosios 
Lietuvos paveldo problemų iš 
viso negalima išspręsti, todėl 
jų sprendimą tenka atidėti to
limesniam laikui. Šios užduo

ties vykdymą ir jos eigos kon
trolę privalo prisiimti pati 
valstybė. Mažosios Lietuvos 
atžvilgiu situaciją itin kompli
kuoja tai, kad didesnioji jos 
dalis dabar priklauso Rusijos 
Federacijos administruoja
mam Karaliaučiaus kraštui 
(Kaliningradskaja oblastj), su 
kuria neįmanoma pasiekti jo
kio politinio susitarimo. Ką 
tik mus pasiekė žinia, kad į 
Kaliningrado sritį rusų pasie
niečiai neįleido istoriko dr. Al
girdo Matulevičiaus. Jis daug 
rašo opiais Mažosios Lietuvos 
praeities klausimais ir dažnai 
vadovauja ekskursijoms, lan
kančioms jos istorines vietas. 
Po tokio įvykio savaime kyla 
pagrįstas įtarimas, ar rusiš
koji administracija į juoduo
sius sąrašus neįtraukė ir kitų 
Mažosios Lietuvos tyrėjų?

Galima ginčytis dėl to, kas 
ir kaip daroma dėl Mažosios 
Lietuvos paveldo, atgavus po
litinę nepriklausomybę pačioje 
Lietuvoje, tačiau niekas nenu
neigs, kad suvis tuščiomis 
rankomis nestovime. Vienu 
didžiausių pasiekimų yra tai, 
kad nuosekliai tęsiamas, dar 
sovietmečiu pradėtas, paveldo 
telkimas ir pristatymas jam 
skirtose įstaigose. Tokias už
duotis profesionaliai vykdo 
Mažosios Lietuvos ir Šilutės 
istorijos muziejai, Martyno 
Jankaus muziejus Bitėnuose 
ir Kintų Vydūno kultūros 
centras.

Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejus Klaipėdoje veiklą 
pradėjo 1950 m. ir sukaupė 
turtingą fondą bei darbo pa
tirtį. Šiandien jis turi apie 
80,000 eksponatų, kurie pri
statyti išsamioje nuolatinėje 
ekspozicįjoje. Mokslo darbuo
tojai, kartu su Klaipėdos uni
versitetu, Kultūros vertybių 
apsaugos departamentu ir ki
tais partneriais organizuoja 
konferencijas ir seminarus, 
rengia knygas ir straipsnių 
rinkinius. Lankytojus nuolat 
kviečia teminės parodos. Iš 
muziejaus internetinės Sve
tainės galima sužinoti, kad šių 
metų sausį atidaryta paro
da, skirta Klaipėdos krašto 
prijungimo prie Lietuvos 
80-mečiui; kovą — uosta

miesčio urbanistikos istoriko 
Jono Tatorio padovanotas as
meninis archyvas; lapkritį 
lankytojus pakvies paroda 
„Klaipėdos krašto žibintai” ir 
dar kelios kitos teminės paro
dos. Ištisus metus miesto 
moksleiviams rengiamos „Gy
vosios istorįjos” pamokos pa
gal gerai sudarytą ugdymo 
programą „Senųjų kuršių, 
žemaičių ir lietuvininkų ama
tai ir buitis”.

Antrasis pagal dydį Šilutės 
muziejus buvo atidarytas 
1949 m. Jis perėmė nuo karo 
pabaigos be globos likusį čio
nykščio dvarininko Hugo 
Scheu (1845-1937) privataus 
muziejaus apnaikintą, tačiau 
vertę išsaugojusį, rinkinį. Ja
me dešimtmečiais buvo kau
piamos archeologijos radinių, 
lietuvių etnografijos, archyvi
nių dokumentų, žemėlapių, 
spaudinių kolekcijos. Pats mu
ziejaus įkūrėjas priklausė til
žiškei Lietuvių literatūros 
draugijai ir išleido savo už
rašytų žemaičių pasakų rin
kinį (1912). Šilutės muziejų 
tikslinga vadinti regioniniu, 
kryptingai besiorientuojančiu 
į Pamario krašto praeitį. Jis 
turi archeologijos, numizmati
kos, ginklų; raštijos ir spau
dos, nuotraukų, liaudies meno 
ir etnografijos rinkinius. 
Juose iš viso yra apie 47,000 
eksponatų. Deja, senojo pasta
to patalpos yra labai ankštos, 
todėl žiūrovui prieinama tik 
nedidelė dalis pačių vertin
giausių ir Mažosios Lietuvos 
tematikai geriausiai atlie
piančių rinkinių.

Šilutės muziejininkai labai 
išradingi, pristatydami Mažo
sios Lietuvos paveldą. Nuola
tinės ekspozicijos galimybes 
jie didina teminėmis ekskur
sijomis, giliai atskleidžiančio
mis senbuvių lietuvininkų 
buitį, žvejybą, vedžiojančiomis 
praeities žinovus ir mėgėjus 
po Šilutės senamiestį, istorijai 
svarbiomis rajono vietomis. Be 
to, nuolat rengiamos šeštadie
ninės šeimyninės ekskursuos. 
Muziejus daug dėmesio skiria 
mokykliniam jaunimui, supa
žindindamas jį su krašto isto
rija. Šiuo tikslu darbuotojai 
taip pat parengė „Gyvosios is
torijos” pamokų ciklą, gvilde
nantį smalsumą skatinančias 
temas: dvaro istorija, senosios 
Šilutės spaustuvės, senoji po
pieriaus gamyba, knygos isto
rija, lietuvininkų rūbai, žve
jyba pamaryje ir kt. Jos vyks
ta ekspozicijų salėse, o prak
tinės užduotys atliekamos 
saugyklos pastate, kuriame 
įrengta kaimo pirkią imituo
janti patalpa. Čia dirbama 
prie muziejinių daiktų, jie 
aprašomi ir piešiami. Tokios 
pamokos jaunimui daro didelį 
įspūdį.

Muziejaus fondų atodangai 
panaudojami spaudos leidi
niai. Jie yra teminiai, populia
riai pasakojantys apie krašto 
praeitį ir ją iliustruojantys 
eksponatų vaizdais. Vienas 
tokių — šį pavasarį pasirodęs 
albumas Šiluti atvirukuose ir 
fotografijose. Tai vienas ge
riausių payeldo vertybių ak
tualizavimo darbų. Toks lei
dinys, palydėtas tekstais ne 
tik lietuvių, bet ir vokiečių bei 
anglų kalba, neabejotinai per

žengs Lietuvos ribas ir turės 
nemažą išliekamąją vertę.

Atskiro dėmesio nusipelno 
šilutiškių kultūros darbuotojų 
bandymas ugdyti knygos, ypač 
senosios, kultūrą. Šią užduotį 
vykdo Mažosios Lietuvos lie
tuvių poeto Frydricho Bajo
raičio vardu pasivadinusi 
Šilutės viešoji biblioteka ir 
mūsų aptartas muziejus. Tuo 
tikslu bibliotekininkai 1990 
m. įkūrė Knygos muziejų, ku
riame patys ir talkininkų 
dėka sukaupė porą tūkstančių 
su Pamario istorija ir kultūra 
susįjusių senųjų ir šiuolai
kinių knygų, periodikos, rank
raščių, laiškų, ikonografijos, 
ekslibrisų ir kitų eksponatų. 
Nuosekliai pildomas Vydūno, 
Martyno Jankaus, Petro Jakš
to, kitų įžymių mirusių ir dar 
gražiai gyvuojančių kraštiečių 
kolekcijos. Knygos muziejaus 
fondu naudojasi patys biblio
tekos darbuotojai, jame me
džiagos randa Šilutės moki
niai ir mokytojai, žurnalistai 
ir kraštotyrininkai. Juo rem
tasi, įamžinant senųjų šilu
tiškių spaudos veikėjų atmin
tinas vietas.

Daug triukšmo pačiose 
aukščiausiose sovietų valdžios 
ir partinėse viršūnėse sukėlė 
1981 m. Bitėnų pradžios mo
kykloje atidaryta aušrininko 
Martyno Jankaus memoria
linė ekspozicįja, kuri ją 
prižiūrėjusių mokytojų Bi
rutės ir Kazimiero Žemgulių 
bei uolių rėmėjų pastangomis 
veikiai sukaupė gana turtingą 
fondą. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, ant išlikusių 
pamatų buvo atstatyta Bitėnų 
spaustuvė, į kurią perkelti 
rinkiniai ją pavertė visateisiu 
muziejumi. Įkūrus Pagėgių 
savivaldybę (2002), jis pava
dintas Pagėgių krašto muzie
jumi. M. Jankaus muziejus 
yra vienintelis, tegu ir są
lyginai pavadintas, Mažosios 
Lietuvos lietuvių spaudos isto- 
rįjo8 muziejus. Jame sukaupta 
medžiaga byloja apie M. Jan
kaus asmenybę, jo spaudos 
darbą ir visuomeninę veiklą, 
svarbiausius, išliekamąją pa
žintinę ir kultūrinę vertę tu
rinčius, leidinius, spaudos 
draudimo laikų knygnešius ir 
ryšius su iškiliomis lietuvių 
tautos bei valstybės asme
nybėmis. Bitėnai ir virš jų ky
lantis Rambynas yra viena 
lankomiausių Pamario vietų. 
Ši aplinkybė leidžia gana pla
čiai atskleisti savitą Mažosios 
Lietuvos istorijos, ypač poli
tinės, puslapį.

Vykdant Mažosios Lietuvos 
istorįjos paveldo aktualizavi
mo misįją, savo kompetencija 
ir ištekliais buvusio Klaipėdos 
krašto muziejininkus profe
sionalus ir mėgėjus turėtų la
biau paremti šalies vyriau
sybė, kultūros ir švietimo 
ministerįjos, nacionalinių mu
ziejų specialistai. Neduodant 
laisvės nevaržomai fantazijai, 
drįstume kelti dvi svarbias 
užduotis. Pirmiausia kalba 
eitų apie ilgaamžį lietu
viškumo simbolį — paminklinį 
Rambyno kalną. Dar 1896 m. 
Tilžės „Birutės” draugija ant 
jo įsigijo žemės sklypą, vėliau 
perėjusį tautinio sąjūdžio 
veikėjui ir politikui Viliui Gai
galaičiui. Čia žemės ir namus

Eva Labutytė. „Krikštų kompozicija”.

turėjo žymiausia Klaipėdos 
krašto kultūros ir švietimo 
draugija „Aukuras”. Atkaklus 
siekis būti ant Rambyno maž- 
lietuviams reiškė gebėjimą 
saugoti tautinius simbolius ir 
savarankiškumą svetimų jėgų 
grėsmės akivaizdoje. Čia vyko 
ir žūtbūtinė Kova: lietuviškos 
žemės lopinėlyje buvo švenčia
mos Joninės, „Birutės” ir 
„Aukuro” draugijų rengiamos 
visuomenės sueigos, pasitin
kami aukšti šalies ir užsienio 
svečiai, pasirašoma atminimo 
albume — Amžinojoje Ramby
no kalno knygoje, užveistame 
sode pasodinta Kristįjono Do
nelaičio liepa ir Vytauto Di
džiojo ąžuolas, o naktimis na
cionalsocialistų užsiundyti ža
liūkai tuos sodus niokojo ir 
griovė paminklus. Kovą prieš 
Rambyno lietuviškumą tęsė ir 
sovietinė valdžia. Mano giliau
siu įsitikinimu, buvusią „Au
kuro” sodybą iš dabartinių 
savininkų privalėtų išpirkti 
Lietuvos vyriausybė ir ją pa
versti valstybinės svarbos is
torijos paminklu. Čia niekada 
netrūks lankytojų ir aktualių 
temų visai — Mažajai ir 
Didžiajai — Lietuvai. Ramby
no likimą visada akylai ste
bėjo Jonas Basanavičius ir pir
moji Amerikos lietuvių iš
eivių karta. Galbūt išeivija vėl 
į jį atsigręžtų?

Kita svarbi valstybinė už
duotis yra sukurti bendradar
biavimo su dabartinio, ru
siškojo Karaliaučiaus krašto 
muziejininkais galimybes. Ri
šančioj! gija kaip tik galėtų 
būti istorija ir jos paveldas. 
Kai kurių Mažosios Lietuvos 
lietuvių klausimo pripažinimo 
ir gana objektyvaus nušvie

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Būtina išsaugoti Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros 
paveldą. — 1 psl.

t
„Poezijos pavasaris” Lietuvoje ir jo laureato Antano A. 
Jonyno eilėraščiai. — 3 psl.

Poezija neturi sienų; stiprybė semiama iš praeities; 
apie lietuvių kalbos homonimus. — 4 psl.

timo ženklų galima pastebė
ti Kaliningrado universiteto 
mokslininkų naujausiuose Ry
tų Prūsijos istorijos tyrin 
jimuose. Įžvalgesni jų autori 
jau pripažįsta lietuvių tau
tinės ir kultūrinės autonomi
jos Prūsįjos ir Vokietįjos vals
tybėje faktorių, atrišdami ran
kas pirmiesiems muziejininkų 
žingsniams. Mums reikėtų 
juos paskatinti, kviečiant ir 
sudarant sąlygas Lietuvoje 
eksponuoti, dešimtmečiais ty
lomis kauptą baltiškąjį fondą. 
Kaip europinio masto sensaci
ja, neseniai nuskambėjo rusų 
spaudos pranešimas apie vie
name iš Karaliaučiaus senųjų 
gynybinių fortų rastą 1844 m. 
įkurto garsiojo „Prussia” mu
ziejaus kolekcįją. Ją, pri
artėjus Antrojo pasaulinio 
karo frontui, paslėpė vokiečių 
administracijos kultūros pa
veldo saugotojai. Iš po žemių 
fortų rūsiuose rusų archeolo
gai jau iškėlė daugiau kaip 
16,000 eksponatų: sagių, ka
rolių, strėlių, iečių antgalių, 
bronzinių ir sidabrinių pa
puošalų. Kam jie priklausė? 
Prūsams? Lietuviams? Užka
riautojams kryžiuočiams? Ar 
įsivaizduojame, kokio žiūrovų 
antplūdžio susilauktų į Lie
tuvą atvežta radinių paroda? 
Ar tokios parodos negalėtume 
pateikti ir kompaktiniame dis
ke? Pirmąjį žingsnį reikėtų 
žengti mums ir jo nevertėtų 
atidėlioti.

Tradicinių ir elektroninių 
priemonių pagalba būtina su
kurti Mažosios Lietuvos kul
tūros istorijos paveldo duo
menų bazes.

Nukelta į 2 psl.
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Lietuviškos kapinės XIX a. (MLE nuotrauka)

Mažosios Lietuvos kultūros 
istorijos paveldas

Atkelta iš 1 psl.
Jos turėtų ap

rėpti archyvinius dokumentus 
ir spaudos leidinius, kapines 
ir jų paminklus, memorialines 
ir atminimo vietas, pastatus ir 
statinius, unikalius gamtos lo
pinius ir retus augalus. Visi 
šie objektai registruotini ne
priklausomai nuo jų buvimo 
vietos — Lietuvoje ir už jos 
ribų.

Didieji archyvinių doku
mentų telkiniai gerai žinomi 
ir per pastarąjį dešimtmetį pa
kankamai intensyviai naudo
jami. Ypač vertinga rankraš
tine ir ikonografine medžiaga 
pasižymi Jagomastų šeimos ir 
leidyklos „Lituania”, Anso 
Bruožio asmeninis fondas Lie
tuvos mokslų akademijos bib
liotekoje, spaustuvininko Mar
tyno Jankaus fondas Vil
niaus universiteto bibliote
koje, „Spaudos” draugijos ir 
Hugo Scheu fondai Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvy
do bibliotekoje, Jono Basana
vičiaus ir George Sauerweino 
fondai Lietuvių literatūros ir 
tautosAkos instituto rankraš
tyne, Tilžės konsulato archy
vas Maironio lietuvių lite
ratūros muziejuje Kaune, Ma
žosios Lietuvos fondo pirmi
ninkų Anso Lymanto ir Vi
liaus Pėteraičio asmeniniai ar
chyvai Klaipėdos universiteto 
bibliotekoje. Politinei Klaipė
dos krašto istorijai labai svar
būs Lietuvos Respublikos mi
nistrų kabineto, užsienio ir vi
daus reikalų ministerijų, Sau
gumo departamento, Klaipė
dos krašto gubernatoriaus, 
Klaipėdos miesto savivaldybės 
ir policijos direkcijos bylos, lai
komos Lietuvos valstybiniame 
archyve. Mažesnių archyvinių 
ir ikonografijos dokumentų 
rinkinių Mažosios Lietuvos 
tema yra daugelyje minėtų ir 
neminėtų Lietuvos bibliotekų, 
muziejų, archyvų ir net įstai
gų, tiesiogiai nesusijusių su 
paveldo apsauga bei pateiki
mu vartotojui.

Daug svarbių archyvų An
trojo pasaulinio karo pabai
goje buvo planingai evakuota į 
Vokietijos gilumą, dalis dėl su
maišties įstrigo pakeliui ir at
sidūrė atsikūrusioje Lenkijoje. 
Mums jie gana gerai žinomi. 
Neįkainuojamos vertės Kara
liaučiaus valstybinis ir univer
siteto archyvas dabar laiko
mas Prūsijos kultūros paveldo 
slaptajame archyve Berlyne. 
Jo senieji dokumentai liudija 
apie Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės valdovų ir Vo
kiečių ordino įtemptus santy
kius, reformacijos pergalę, 
prūsų ir lietuvių raštijos kū

rėjų veiklą hercogo Albrechto 
laikais, mokslo židinio trauką 
ir poveikį lietuvių ir kitų Bal
tijos regiono tautų intelektua
linei brandai. Be šio archyvo 
medžiagos neįmanomi siste
mingi Kristijono Donelaičio 
kūrybos, baltistikos ir litua
nistikos ištakų tyrinėjimai, 
naujųjų amžių lietuvių kalbo
tyros ir knygotyros mokslo 
darbai. Lenkijai tekusi Kara
liaučiaus universiteto archyvo 
dalis laikoma Olštyno valsty
biniame archyve. Be jo nepa
rašysime visavertės Kara
liaučiaus universiteto Lietu
vių kalbos seminaro istorijos,
L. Rhesos, F. Kuršaičio ir kitų 
lituanistų biogAfijų. Karo su
maištis svetur nubloškė mies
tų archyvus. Mums ypač svar
bi senoji Klaipėdos archyvinė 
medžiaga ne taip jau seniai 
buvo pastebėta Vidurio Vokie
tijoje — Merseburge. Be to, 
Mažosios Lietuvos, o ypač 
Klaipėdos krašto politinius 
santykius atspindinčios gau
sios medžiagos savaime su
kaupė prieškario ir pokario 
Vokietijos valstybinės įstaigos 
ir organizacijos: Vokietijos vi
daus ir užsienio reikalų mini
sterijos, NSDAP, liūdnai pa
garsėjęs gestapas ir policija.

Mažosios Lietuvos tyrimams 
didžiulę svarbą turi karo iš
vakarėse nacionalsocialistų 
valdžios įsaku į reicho sostinę 
siųsti ir pradėti kopijuoti Rytų 
Prūsijos parapijų archyvai. 
Dabar jie sutelkti dviejose 
įstaigose. Didesnioji ir vertin- 

- giausioji šių archyvų dalis 
yra atsidūrusi Vokiečių ge
nealogijos centre Leipcige, 
mažesnioji — Evangelikų baž
nyčios centriniame archyve 
Berlyne. Kiekvienos parapijos 
paveldą sudaro tradicinės baž
nytinės metrikacijos knygos: 
krikšto, santuokos, mirties ir 
konfirmacijos. Taip pat išsau
gotos kai kurių bažnyčių kro
nikos, kunigų sąrašai. Labai 
turtingas Karaliaučiaus me
trikų knygų paveldas siekia 
XVI a. Jis yra nepamainomas 
duomenų šaltinis krašto de
mografiniams, genealogi
niams, tautiniams onomasti
kos, istorinės kalbotyros, is
torinės geografijos ir kultūros 
istorijos kompleksiniams tyri
mams.

Tyrimų plėtrai būtina ar
chyvų iųedžiaga šiuolaikinė
mis priemonėmis priartinti 
prie mokslo įstaigų ir moksli
ninkų, nes išvykos, net į ar
timiausią užsienį, brangiai 
kainuoja. Jiems pirmąją pa
galbą gali suteikti archyvinių 
dokumentų skaitmeninės ko
pijos. Vienas sėkmingiausių 

bandymų — Vokietijos moksli
ninkų įvykdytas projektas, in
terneto ryšių pagalba atsklei
džiantis buvusio Karaliau
čiaus valstybinio archyvo se
nuosius rankraščius. Naršy
mas po jį nesunkiai užveda 
ant lietuviškųjų pėdsakų — 
vietovardžių ir asmenvardžių. 
Fondo rodyklės sudarytojai 
kruopščiai suregistravo ir 
karo metu dingusias bylas bei 
veikalus (pavyzdžiui, mums 
itin svarbią Jono Bretkūno 
Prūsijos kroniką). Lietuvoje ir 
užsienyje esančių Mažosios 
Lietuvos rankraščių rinkinių 
ir archyvų fondų sąvadą tu
rėtume parengti patys. Jam 
reikia laiko ir lėšų, tačiau 
užduotis įveikiama. Tokia 
fondų elektroninė duomenų 
bazė sudarytų didesnes ty
rinėjimų galimybes ir pri
trauktų naujos, ypač jaunųjų 
mokslininkų pajėgas.

Ką tik per vokiečių spaudą 
nuvilnijo ir dar nesibaigė au
dringa diskusija dėl Vokietijos 
Katalikų Bažnyčios 2001 m. 
priimto sprendimo Lenkijai 
grąžinti buvusių rytinių vo
kiečių kraštų parapijų me
trikų knygas, laikomas Re- 
gensburgo vyskupo diecezijos 
archyve. Jų ten būta net 
3,361! Tie, kurie sprendimą 
lėmė, tokį paveldą laiko lais
vai disponuojamu bažnytiniu 
turtu, atkakliai prieštarau
jantys, ypač iš perkeltųjų 
žemietijų — vokiečių tautos 
kultūros turtu. Vis dėlto, me
trikų knygos jau perduotos 
Lenkijai. Čia pateikta žinia 
yra niekas kitas, kaip tik atvi
ra užuomina apie mums pa
tiems nepaprastai svarbius 
dalykus, visų pirma, tiesiogiai 
susietus su Lietuvos Respubli
kai priklausančiu Klaipėdos 
kraštu. Vokiečių genealogijos 
centre Leipcige laikomos Ka
tyčių, Kintų, Klaipėdos, Kre
tingos, Plaškių, Priekulės, 
Rusnės, Vanagų (tik 1903- 
1935 m. kronika), Verdainės ir 
Viešvilės, Evangelikų bažny
čios centriniame archyve Ber
lyne — Juodkrantės, Klai
pėdos, Plaškių, Priekulės ir 
Viešvilės bažnyčių metrikų 
knygos. Tai vargiai įkaino
jamos vertės istorijos pavel
das, svarbus tiek Lietuvos Re
spublikos Evangelikų Liute
ronų bažnyčiai, tiek ir 
mokslui. Dėl jo suinteresuotoji 
pusė turėtų pradėti derybas. 
Ieškant sprendimo, svarbu 
vadovautis geros kaimynystės, 
europietiškos demokratijos ir 
žmogiškojo pakantumo nuo
statomis. Kol spręstųsi derybų 
klausimai, vertėtų skaitmeni
niu būdu kopijuoti seniausias 

pietinės Mažosios Lietuvos 
dalies, ypač Karaliaučįaus 
bažnyčių metrikas.

Svarbią Mažosios Lietuvos 
kultūros paveldo dalį sudaro 
senosios knygos ir periodika. 
Dėl visiems spaudiniams 
būdingo didelio skvarbumo ir 
sklaidos jie per kone penkis 
šimtmečius išsibarstė po visą 
pasaulį. Tyrimai rodo, kad 
Mažosios Lietuvos knygos, ne
paisant, kokia kalba išleistos, 
yra retos arba labai retos, 
nemaža jų dalis iš viso nesu
randama. Tai lėmė kompli
kuota krašto politinė praeitis, 
paribio tautų ir tikybų kon
fliktinės koegzistencijos sąly
gos ir maži tokių spaudinių, 
skirtų palyginti nedidelio re
giono skaitytojams, tiražai. 
Gotišku raidynu spausdintų 
knygų ir periodikos telkimo 
Lietuvoje galimybės iš esmės 
jau išsemtos, po pasaulio an
tikvariatus ir asmenines bi- 
bliotekas klajoja tik pavieniai 
jų egzemplioriai. Šiuo atveju 
svarbu pastangas kreipti ne 
tokio paveldo paieškai, bet in
formacijos apie jį sukaupimui 
ir paskelbimui. Pirmiausia
būtų itin svarbu parengti visų 
Mažosios Lietuvos lietuviškų 
spaudinių suvestinį katalogą 
ir jį pateikti tiek spausdintu, 
tiek elektroniniu pavidalu. 
Geras tokio darbo pavyzdys 
yra neseniai baigtas leisti vo
kiečių knygų istorinių rinki
nių daugiatomis žinynas 
Handbuch der historischen 
Buchbestaende in Deutsch- 
land. Mūsų užduotis yra kur 
kas lengvesnė, nes, kaip rodo 
tyrimų duomenys, nuo Marty
no Mažvydo laikų iki Hitlerio 
1940 m. įvesto draudimo bet 
ką spausdinti lietuvių kalba, 
knygų pasirodė apie 3,500, o 
periodinių leidinių — 150. Jie 
beveik visi jau išaiškinti ir 
užregistruoti lietuvių biblio
grafų, tolesnis žingsnis būtų 
minėtojo katalogo formavimas 
ir leidimas. Užduočiai atlikti 
specialistų netrūktų, reikia 
tik parengiamojo darbo ir 
lėšų. Toks katalogas padėtų 
internacionalizuoti Mažosios 
Lietuvos lietuviškosios spau
dos paveldą ir paskatintų jo 
sistemingiems daugiaaspek- 
čiams tyrimams ne tik lietu
vių, bet ir pasaulio moksli
ninkus lituanistus.

Prieš akis ir po kojomis tu
rime paveldo, dėl kurio esame 
priversti gėdytis ir teisintis. 
Tai archyvas ir muziejus kar
tu sudėjus — senosios evange
likų liuteronų kapinės. Jomis 
nusėtas visas Pamarys. Pagal 
savitus krašto papročius, to
kios kapinės šimtmečiais for
mavosi kone kiekviename kai
me ir didesnėje sodyboje. Da
bartiniame Klaipėdos ir Ši
lutės rajone greičiausiai yra 
keli šimtai visiškai apleistų, 
vos randamų, krūmais ir 
miškais užėjusių palaidojimo 
vietų. Blogiausia atsitiko tai, 
kad sovietmečiu likimo valiai 
paliktos kapinės, abejingai 
stebint vietos valdžiai, imtos 
niokoti. Vienur jose ganėsi 
kolūkių karvių bandos, kitur 
padaužos vartė ir daužė pa
minklus, trečiur siautėjo ma
rodieriai — kapų atkasinėto- 
jai. Neįtikėtina, bet jau šiais 
laikais senovinius artimųjų 
palaidojimo vietų paminklus 
gimtinės kaimuose rauna ir 
slapta į Vokietiją išveža buvę 
klaipėdiškiai. Žinoma, kur ne 
kur išliko ir rūpestingų ran
kų globojamų kapinių. Jas 
saugo ir prižiūri arčiau gyve
nantys senbuviai. Bendru rū
pesčiu ir pastangomis, Mažo
sios Lietuvos panteonu tapo 
Bitėnų kaimo kapinės ant 
Rambyno kalno. Kapo pa
minklo, kaip labai originalaus 
rašto šaltinio, liaudies kūry
bos ir materialinės kultūros 

liudininko reikšmė seniai su
vokta ne tik Lietuvoje. Lenki
jai tekusioje buvusios Rytų 
Prūsijos teritorįjoje surastas 
antkapis su lenkišku įrašu, 
skelbiamas kaip mokslui svar
bus dokumentas ir neginči
jamas šių žemių lenkiškumo 
įrodymas. Lietuvos mokslinin
kai taip pat supranta Mažo
sios Lietuvos kapinių svarbą. 
Jau kelis dešimtmečius ka
pines registruoja, paminklus 
fotografuoja ir užrašus kopi
juoja Klaipėdos universiteto 
docentas Jurgis Mališauskas, 
architektai Marija ir Marty
nas Purvinai, šių žodžių auto
rius, užduoties prasmingumu 
sudominti talkininkai: studen
tai, mokytojai, kraštotyrinin
kai. Jie yra apie memoriali
nius paminklus paskelbę švie
tėjiškų ir mokslinių straips
nių, medžiagos, rinkimo meto
dikos nurodymų, skaitę prane
šimus Lietuvoje ir užsienyje, 
surengę kapinių ir paminklų 
nuotraukų parodų. Šios pa
stangos leido iškelti memoriali
nių vietų registravimo ir ap
saugos problemą, pagrįsti 
tolesnio tyrimo reikalingumą. 
Dabar pirmaeilė užduotis bū
tų sutelkti išsklaidytą medžia
gą, apeiti dar nelankytas ka
pines, užfiksuoti išlikusius pa
minklus bei jų tekstus ir visa 
tai, palydint specialistų ko
mentarais lietuvių ir vokiečių 
kalba, spausdinti. Taip unika
li Mažosios Lietuvos istorijos 
paveldo medžiaga veikiai pa
tektų ir į tarptautinę mokslo 
apyvartą.

Kiek kitonišku aspektu tek
tų vertinti Nidos kapines. Eu
ropos akiratyje jos yra ma
žiausiai 110 metų, jei ste
bėjimo pradžia laikysime dai
lininko Lovis Corinth 1893 m. 
tapybos darbą „Nidos ka
pinės”. Sprendžiant iš jo, ši 
amžinojo poilsio vieta tada 
buvo sėte nusėta žemės kau
burėliais su mediniais pa
minklais — kryžiais ir krikš
tais. Dėl jų originalumo vėliau 
kapinėse įvairių lankytojų 
nuolat daugėjo. Šio pranešimo 
autorius paminklų užrašus 
yra kopijavęs 1974 ir 2002 
metais. Laiko tėkmė akivaiz
džiai rodo permainas. Per Lie
tuvos valstybės nepriklauso
mybės dešimtmetį Nidos ka
pinės neatpažįstamai suvo
kietėjo. Iš Vokietijos atvykę 
buvusių čionykščių gyventojų 
įpėdiniai vietos medžio meis
trų rankomis pakeitė daug pa
minklų, vien vokiškąja tradici
ja įrašydami epitafijų for
mules, kartais nurodydami, 
kiek kitokias nei buvo gyveni
mo datas. Vokiškąją atmos
ferą sustiprina šalia kapinių 
esančioje evangelikų liuteronų 
bažnyčioje budintys ir ekskur
santams noriai talkinantys, 
tik vokiškai kalbantys, jau
nuoliai, atvykę iš svetur. Toje 
pačioje bažnyčioje nuo sienos 
žvelgia vokiškas kunigų są
rašas: Johann Pipire, jo sūnus 
Arthur Bruno Pipire, Auguet 
Jueeas. Gal su tuo ir galėtum 
susitaikyti, jei nežinotum, kad 
Jonas arba Janis Pipiras 
(1833-1912) buvo aktyvus lie
tuvių kalbos teisių gynėjas ir 
lietuviškos spaudos darbuoto
jas, kunigaudamas mokytoja
vo Nidos pradžios mokykloje 
ir Klaipėdos gimnazijoje, jau
nimą mokė lietuvių kalbos, 
parašė jos vadovėlį, priklausė 
tilžiškei Lietuvių literatūros 
draugijai ir gal todėl niekada 
vokiškai nepasirašinėjo.

Praleidus gerą atostogų sa
vaitę, nesunku įsitikinti, kad 
Nida yra tapusi europinio 
masto turistų traukos vieta. 
Srautu teka vokiečių ir kitų 
šalių ekskursantai, atkakliai 
skaitydami kapinių užrašus, 
žvalgydamiesi po bažnyčią ir 
Thomo Manno namą-muziejų, 

susipažindami su svetur neob
jektyviai parengta ir dovano
mis atvežta Nidos dailininkų 
kolonijos istorijos ekspozicįja. 
Man pasitaikė išsikalbėti su 
danų grupele, ieškojusią... se
nųjų, prieš tūkstantmetį din
gusių, kuršių ir bismarkinės 
Prūsijos pėdsakų, ir įsitikinu
sių, kad šį bei tą surado. To
kiai paveldo aktualizavimo sa
vieigai negalėtume pritarti. 
Pirmiausiai problemą privalo 
suvokti ir veiklos orientyrus 
nusistatyti Neringos kultūros 
vadovai. Kadangi klausimas 
keblus, matyt, jį vertėtų ap
tarti kartu su nidiške evange
likų liuteronų bendruomene ir 
specialistais. Mūsų manymu, 
bent kol kas bažnyčios ir kapi
nių prieigose reikėtų kuo sku
biau vietoje pasenusių infor
macijos lentų pastatyti nau
jas, šiuolaikiškos įrangos ir 
turinio, bylojančias lietuvių, 
anglų ir vokiečių kalba. Pačios 
kapinės galėtų tapti Neringos 
muziejaus dalimi ir, kaip svar
bus istorijos paveldas, globoja
mos jo darbuotojų. Nidos bib
liotekai būtų laikas iš Vokieti
jos užsisakyti nerijos bažny
čių metrikų kopijas, padedant 
universitetų specialistams 
rankraščius dešifruoti ir pa
teikti smalsiems vartotojams. 
Jie gautų gausių ir įdomių 
duomenų apie nerijos lietu
viškąją ir, kas menkai žinoma 
— kuršininkų, tai yra latviš
kąją praeitį. Visai nerijai kuo 
skubiau reikia gero turistinio 
vadovo, savarankiškomis kny
gomis išleisto mažiausiai tri
mis, o gal ir keturiomis kalbo
mis. Jei mes patys neparašysi
me, šio, Europai į akis jau kri
tusio, žemės lopinio istorijos, 
ją už mus parašys kiti. O pa
rašys greitai, bet savaip.

Paveldo aktualizavimo dar
bams priskirtinas memoriali
nių arba atminimo vietų įam
žinimas. Jos pirmiausia būtų 
sietinos su lietuvių raštijos, 
kultūros, tautinio ir politinio 
sąjūdžio veikėjais, europinio 
garso vokiečių rašytojais ir 
mokslininkais, krašto mate
rialinei ir dvasinei gerovei nu
sipelniusiems asmenims, svar
biems istorijos įvykiams. Ne
mažai jau padaryta. Tam ypač 
geras sąlygas turėjo ir iš
naudojo uostamiesčio inteli
gentai ir savivaldybė. Čia 
drąsiau einama link Mažosios 
Lietuvos politikų — neseniai 
atidengta atminimo lenta Prū
sų lietuvių tautinės tarybos 
sekretoriui Endriui Rėžulai- 
čiui. Įvairiapusiškai praeitis 
vertinama ir Šilutėje. Šiame 
mieste seniai prigijo spaustu
vininko Martyno Jankaus, 
poeto Frydricho Bajoraičio, 
nors ir ne be ginčų — Mažajai 
Lietuvai nusipelniusių vo
kiečių švietėjų ir kūrėjų 
George Sauerweino, Herman- 
no Sudermanno, Hugo Scheu, 
knygininkų Sekunnų ir Stah- 
lių dinastijų vardai. Iškilių lie
tuviškąją praeitį menančių 
vietos žmonių vardais pava
dintų gatvių stokoja Nida. 
Joje įamžinimo pirmiausia 
prašytųsi Mažosios Lietuvos 
lietuvių raštijos kūrėjai Kristi
jonas Endrikis Mertikaitis ir 
Jonas Pipiras. Žvelgiant į visą 
kraštą tarsi iš paukščio skry
džio, vis dėlto dar labai daug 
ko pasigendame. Klaipėdoje 
iki šiol nėra dailininko Ado
mo Brako, istoriko Anso 
Bruožio, bažnyčios ir politikos 
veikėjo Viliaus Gaigalaičio, 
pedagogo Miko Šlažos, neat
kurta prieškariu buvusi filoso
fo Immanuelio Kanto aikštė, 
pirmojo Aušroe redaktoriaus 
ir „Birutės” draugijos pirmi
ninko Jurgio Mikšo gatvė. 
Priekulėje savo metu nepa- 
siryžta pagerbti teisėjo ir 
rašytojo Emsto Wicherto at
minimo, o Šilutėje nerandama 

sutarimo dėl Herderio vardo 
grąžinimo čionykštei gimnazi
jai. Ne pačiai trumpiausiai 
Pagėgių gatvei neabejotinai 
tiktų žymiojo lietuvybės gy
nėjo Enzio Jagomasto vardas. 
Iš karto nepasakytume kur, 
tačiau Pamario krašte turėtų 
atsirasti ženklai, liudijantys 
mūsų padėką Jokūbui Brožai- 
čiui, Jurgiui Bruvelaičiui, 
Kristupui Lekšui, Kristupui 
Lokiui, Jokūbui Stiklioriui, 
Jurgiui Strėkiui, Viliui Šau- 
linskiui ir kitiems vyrams, at
kakliai gynusiems lietuviškąją 
savastį ir orumą prūsiškosios 
ir vokiškosios galybės akivaiz
doje.

Neatsiejama kultūros pavel
do dalis yra "taaterialieji kul
tūros paminklai. Jų būklė ne
vienareikšmė. Klaipėdos sena
miestis pagal išgales restau
ruotas ir globojamas pamink
losaugos tarnybos, krašte iš
simėčiusios bažnyčios — para
pijų tarybų, savanaudžių „res
tauratorių” savivalė varžoma 
nerijos gyvenvietėse, tačiau 
Priekulės, Šilutės, Pagėgių, 
Kintų ir kitų panašaus dydžio 
ir svarbos bažnytkaimių na
mai perstatinėjami pagal savi
ninkų norus ir suvokimą, kai
mų urbanistinis paveldas liko 
be priežiūros ir iš esmės bai
gia sunykti. Rusijos valdomoje 
Kaliningrado srityje miestų ir 
kaimų architektūros, kitų ma
terialinės veiklos pėdsakų 
būklė dar prastesnė. Esant to
kiai padėčiai reikėtų pasverti 
galimybes ir, padarius svar
besnių objektų atranką, juos 
visomis priemonėmis gelbėti. 
Dėmesio nusipelnytų Palum- 
pių dvaras (savininkas Konra
das Dressleris), Prūsuos mui
tinės pastatų kompleksas Sau
gų — Švėkšnos kelyje, beveik 
šimtmečio senumo tiltas per 
Agluoną Būdviečių kaime, vie
na kita senųjų kelių atkarpa 
su tipiškais pylimais ir žel
diniais, kitokie autentiškumą 
išsaugoję praeities reliktai.

Svarstant ir sprendžiant to
lesnį Mažosios Lietuvos kultū
ros istorijos paveldo likimą, 
reikalingas gerai suręstas ir 
galimybėmis pagrįstas kom
pleksinis veiklos planas, įvar
dyti tikslai ir jiems įgy
vendinti atliktinos užduotys, 
plano vykdymo vadovai, suin
teresuoti dalyviai ir visuome
niniai talkininkai, finansiniai 
ištekliai. Galbūt tam reikalui, 
užsitikrinus vyriausybės pri
tarimą, vertėtų jau dabar kur
ti valstybinę programą, kuri 
galėtų būti vykdoma kartu su 
Lietuvos 1000—mečio minėji
mo valstybine programa.

Paveldo gyvybingumas ir 
likimas ateityje neabejotinai 
priklausys nuo Mažosios Lie
tuvos įvaizdžio kaitos plačio
sios visuomenės, inteligentijos 
ir politikų savimonėje. Šian
dien ji tebekelia rūpesčių. 
Pokario metais buvusiame 
Klaipėdos krašte nepriklauso
mai nuo okupuotos šalies va
lios įvykęs esminis gyventojų 
pasikeitimas sukėlė skirtingų 
kultūrų susidūrimą. Esu že
maitis, tačiau augau ir bren
dau lietuvininkų krašte, todėl 
gerai žinau, ką reiškia iš at
vykėlio žemaičio lūpų išsprū
dęs vienut vienintelis žodis 
apie kaimyną senbūvį: būras! 
Būrai buvo kitokie, ir mes ne 
iš karto supratome jų pa
pročius, tikybą, kitokius var
dus, žvalgymąsi svetur, įtariai 
stebėjome vis sparčiau tuštė
jančias jų sodybas ir važia
vimą Vokietįjon. Gal dėl to ne 
taip vertinome visa tai, ką jie 
per amžius buvo sukūrę ir 
mums paliko. Nuožmiai pa
dirbėjo ir sovietinė ideologija 
bei agresyvi propaganda.

Nukelta į 4 psl.
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VIDURAMŽIŲ SKERSGATVIAI

Jų daugybė tų miestų egzistuojančių mano
galvoj 

niekas kitas jų tiesą pasakius nematė 
ne visus gerai juos pažįstu 
kai kurių ilgiuos norėčiau parodyti tau 
kiti buvę nebuvę

Antanas A. Jonynas
ALFONSO MIRTIS

Kol gyvenau skurde tačiau palaimoj 
bijodamas ramybės ne mirties 
kol beatodairiškas geismas patirties 
pranoko sočią praradimo baimę

buvau ir mylimas ir mylintis tačiau 
net ir suvokęs motinišką klastą 
geidžiau tame jaukiam glėby nuskęsti 
tai kas kad ir žinojau ir jaučiau

kažkoks apsiniaukęs šis miestas 
visos gražios moterys išfotografuotos 
ir likusios tik spalvotuos žurnaluos 
stengiuos galvoti kad taip nuo dangaus 
nuo vienodo blankaus apšvietimo 
(kad nereiktų ieškoti priežasčių savyje)

kiekvieną popietę vėl sugrįžtu atgalios 
kas paleido gandus apie niūriuosius 

viduramžius!
Dievo baimėj pajusti nevaržomą laisvę 
kai žinai kad už viską bus teisingai atlyginta

ką bedaryčiau būtų išdavystė 
ir nors nedrąsiai ištariau — tu klysti 
tai buvo paskutiniai mano žodžiai 
krūtinėj dvokė lyg ištryptas tvartas

prisiminimų erdvėj laiko matavimas kinta 
tarsi antrą kartą įbridus į tą patį eilėraštį

2003.04.11

„Poezijos pavasario" laureatas — poetas ir vertėjas Antanas A. Jonynas, gegužės 23 d. pagerbtas 
Maironio lietuvių literatūrinio muziejaus kiemelyje, Kaune, dalyvaujant poezijos kūrėjams ir 
gerbėjams. Eltos nuotr.

ji nusiskuto plaukus kad žinočiau 
jog aš esu jai Viešpaties sutvertas

2003.04.28.

MERSBURGAS

Išeinu pro vartus ir atsiduriu žydinčiam slėny 
viršum ežero kybančios žalios terasos 
skrybėlėm ir pintom skrybėlaitėm nusėtos 
lyg iš dvidešimtojo amžiaus pradžios fotografijos 

debesis pasitraukia ir mane užgriūva bokšto šešėlis 
i.i seno laikrodžio dantračiai sukdamies skrieja pažeme 

danguje tik cepelinas pripūstas taupyklės paršelis 
ir kodako spalvų miestas viršum Bodeno ežero 

žmonės tiesą pasakius tebegyvena ir ten 
nors beveik nesuvokia savo pačių nerealumo 
beatodairiškasis riteris požemiuos grumiasi su mirtim < 
non ex caeli ex sibi lumen *
* ne iš dangaus, bet iš savęs Šviesa.

2003.04.27.

LIETUS

Tykšta ant balkono turėklo lietus 
monotoniškai lyg iš pareigos 
jau ir taip neramu 
o kas ketvirtį ima skalambyti varpas 
pamažu naudotų detalių sandėliu virsta 
mano eilėraščių dirbtuvė 
pusę dienos kapstaisi 
kol randi dar veikiantį rimą 
kas iš to alyva suteptą 
kvailiui iškištum kaip naują 
bet važiuos netoli kol firma dar klesti 
vertėtąją uždaryti visi sakytų kaip gaila 
šiąnakt nieko nesapnavau iš ryto 
pamačiau iš kamino kylantį dūmą 
pasivaideno kieme šulinys 
iš kur jis čia po migdolais ir abrikosais 
kur ten tau paprasčiausia krosnelė 
įrengimas savaitgalį čirškint dešrelėms 
o trys galingi beržai efektingai atrodo 
ne vietoj o vis tiek efektingai 
pasiimi taip savo gyvenimą 
ir vartai kaip monetą tarp pirštų 
apsitrynusi kiek bet dar turėtų galioti 
į kitą valiutą vargu ar kas keistų 
bet kažką dar galėtum už ją įsigyti 
ramybei vargu ar užtektų

2003.04.10

KAMBARYS

Šitame kambary mano tėvynė 
nes čia su tavim aš užmiegu

raktai kabo ant durų 
tyli radijo taškas

su visais kadriliais ir polkom

šitame kambary mano tėvynė 
čia aš galiu ir numirti

tu lanksti kaip piemens vytelė 
kai jis gena bandą į kalnus 

liūdna man kada tu išeini 
bet tada aš pasiimu knygą 

apie mūsų praeitis mūsų daug kartu ištylėta 

2003.04.30.

Poezijos šventė Lietuvoje
Algimantas A. Naujokaitis

Daug vilniečių susirinko i „Poezijos pavasario" baigiamąjį vakarą 
Vilniaus universiteto K. Sarbievijaus kieme. Pirmoje eilėje vidu
ryje — iš Australijos grįžęs ir Vilniuje apsigyvenęs rašyt. Bronius 
Žalys. Algimanto Žižiūno nuotr.

Daugiau kaip savaitę Lietu
vos miestuose ir rąjonuose 
skambėjo poezijos posmai. Tra
dicinėje poezijos šventėje — 
Poezijos pavasaris — 2003, 
dalyvavo ne tik kone visi Lie
tuvos poetai, bet ir svečiai iš 
JAV, Latvįjos, Lenkijos, Ma
kedonijos, Slovėnijos, Prancū
zijos, kitų užsienio šalių. Kaip 
ir kasmet, didžiosios šventės 
renginiuose dalyvavo taip pat 
išeivijos poetai — Vitalija Bo- 
gutaitė iš Amerikos, Sigitas 
Birgelis iš Lenkijos lietuviško 
Punsko krašto, Aldona Veš- 
čiūnaitė—Janavičienė bei Li
dija Šimkutė iš Australijos, 
Alfredas Franckaitis iš Vokie
tijos.

Iš svetur atvykę poetai pra
turtino, paįvairino Poezijos 
pavasario šventę. Prancūzijos, 
kitų Europos šalių knygas 
pardavinėjančiame J. Masiu
lio knygyne, veikiančiame Vil
niaus senamiestyje, buvo su
rengtas sostinės gyventojų 
susitikimas su prancūzų poetu 
Jean-Michel Moulpoix. Jis 
buvo maloniai nustebintas, 
kad šį knygyną įsteigė ir pran
cūzų literatūrą platina nepri
klausomoje Lietuvoje garsė
jusio knygyno savininko, 1944 

m. į Vakarus pasitraukusio ir 
Prancūzijos apsigyvenusio J. 
Masiulio palikuonys, į Lietuvą 
grįžę po nepriklausomybės 
atkūrimo. Dabar jo vardu pa
vadinti knygynai veikia ne tik 
Vilniuje, bet ir Panevėžyje.

Dalyvaujant Čekijos ir Len
kijos poetams, Rašytojų klube 
buvo surengtas vertėjų pokal
bis „Verčiant Ezra Pound”. 
Mat, Poezįjos pavasario išva
karėse Vilniuje buvo išleista 
šio amerikiečių poeto rinktinė, 
kurią sudarė ir į lietuvių 
kalbą išvertė vilnietis poetas 
Kornelįjus Platelis. Užsienio 
kolegos gerai įvertino šį K. 
Platelio darbą, jis pelnė vieną 
svarbiausių Poezijos pavasa
rio apdovanojimų.

Poezįjos pavasario svečių, 
išeivijos ir Lietuvos poetų va
karas buvo surengtas netoli 
Vilniaus esančiame žemyno 
geografiniame centre — Euro
pos parke. Gerai nuteikė ne 
tik gražus, pavasario žalumos 
nutviekstas, šio parko gamto
vaizdis, bet ir Lietuvos bei pa
saulio dailininkų skulptūros, 
tarp kurių yra ir išeivijos dai
lininkės Elenos Urbaitytės 
kūrinys. Užsienio ir išeivijos 
poetai Europos parke pasi

džiaugė, kad neseniai įvyku
siame referendume Lietuvos 
piliečiai pareiškė ryžtą stoti į 
Europos Sąjungą, kad ir šis 
mažas, žalias kraštas jau stovi 
ant senojo žemyno bendrijos 
slenksčio.

Tos nuotaikos atsispindėjo ir 
latvių poeto, Lietuvos Rašy
tojų sąjungos garbės nario 
Knuts Skujanieks kūrybos va
kare, surengtame Rašytojų 
klube. Pilnutėlė šio klubo salė 
turėjo progą ne tik pasigėrėti 
puikia jo poezįja, bet ir nuo
širdžiais plojimais pareikšti 
pagarbą bendravimo šiluma 
spinduliuojančiai latvių poeto 
asmenybei. K. Skujanieks 
šiltai buvo sutiktas ir Vilniaus 
universiteto K. Sarbievįjaus 
kieme įvykusiame Poezįjos pa
vasario baigiamajame vakare. 
Visus sujaudino nuskambėjęs 
K. Skujanieks eilėraštis „maža 
mana tėvu žeme”, poeto Vlado 
Braziūno išverstas į lietuvių 
kalbą:

tai maža tėvynė mano 
dviejų rankų platumos 
tai miela tėvynė mano 
dviejų rankų šilumos 
tai gili tėvynė mano 
viso amžiaus gilumos...

Karštais plojimais taip pat 
buvo sutiktas baigiamajame 
vakare paties K. Skujanieks 
latviškai perskaitytas, lietu
vių liaudies sukurtas, visiems 
ir be vertimo suprastas pos
melis „Žemė kėlė žolę”. Tai lyg 
ir susišaukė su kitu Poezijos 
pavasario renginiu — poetų, 
vertėjų ir literatūros kritikų 

Latvių poetas Knuts Skujanieks (dešinėje) su jo poezijos vertėju į lietuvių kalbą Vladu Braziūnu ir 
kauniečiu poetu Kęstučiu Navaku (stovi už jų). Algimanto Žižiūno nuotrauka.

konferencija „Eilėraščio tau
tybė”. Pasak poeto Benedikto 
Januševičiaus, visai nesvarbu, 
kokios tautybės eilėraščio au
torius, jeigu jį gali suprasti 
kiekvienas, ne tik lotyniškus 
rašmenis, bet ir slavų raidyną 
pažįstantis, skaitytojas ar 
klausytojas, kaip tai nutiko su 
K. Skujanieks latviškai per
skaitytu lietuvių posmeliu. 
Visi geri eilėraščiai yra vienos 
tautybės, — pripažino tiek 
konferencijoje kalbėję lite
ratūros kritikai, tiek poetai.

Daug poezijos vakarų, kito
kių renginių vyko ir toli nuo 
sostinės — Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Nidoje, Trakuose, 
net tolimiausiuose Šilalės, 
Pasvalio, Vilkaviškio, kituose 
rajonuose. Grupė poetų buvo 
nusibeldę ir pas Punsko- 
Seinų krašto lietuvius. Visur 
skambėjo poezijos posmai, pa
lydimi muzikos, dainų, šokių. 
O Rašytojų klube dėl Poezijos 
pavasario prizų varžėsi moks
leiviai, naktiniuose skaity
muose — visi, kurie mėgina 
eiliuoti. Moksleivių poezijos 
skaitymuose svarbiausią prizą 
laimėjo kelmietė Kristina 
Gudmonaitė, o naktinių skai
tymų laureate tapo kaunietė 
filologė Erika Drungytė.

Bet svarbiausias šventės 
įvykis visų laukė Kaune, Mai
ronio lietuvių literatūros mu
ziejaus senajame sode, kur 
paskelbiamas ir ąžuolo lapų 
pyne vainikuojamas Poezijos 
pavasario laureatas. Šiemeti
niu laureatu tapo, pastarai
siais metais ypač išpopulia
rėjęs, poetas, gražios, savitos 
poetinės kalbos kūrėjas Anta
nas A. Jonynas, šiemet pa- 
žymintis savo 50-ąjį gimta
dienį.

Gimęs Vilniuje, po lituanis

tinių studijų universitete A. A. 
Jonynas dirbo „Vagos” leidyk
loje, o 1977 m. debiutavo poe
zijos rinkiniu Metai kaip 
strazdas. Kituose jo rinki
niuose vyrauja vienatvės ir 
gamtos temos, meilė ir mirtis, 
tėvynė ir žmogaus būties 
vertė. Pasak literatūros kriti
ko R. Pakalniškio, lyrizmas — 
išskirtinis A. A. Jonyno 
kūrybos bruožas. Būdinga ving
ri eilučių melodija, sąskam
bių grožis.

A. A. Jonynas — ne tik poe
tas, bet ir vertėjas. Jis įveikė 
didelį kalną — į lietuvių kalbą 
išvertė J. W. Goethe draminę 
poemą Faustas. Prieš trejus 
metus Vilniuje išleista pirmo
ji, o šiemet — antroji Fausto 
daliji. Tai reikšminga visai 
Lietuvos kultūrai, juolab, kad 
iki šiol Lietuva neturėjo dorai 
išversto šio pasaulinės lite
ratūros šedevro.

Užkalbintas žurnalistų, 
naujasis Poezijos pavasario 
premįjos laureatas A. A. Jony
nas pęsakė, kad keletą pa
starųjų metų jis iš tiesų verčia 
daug poezijos į lietuvių kalbą. 
Šis nuolatinis darbas jam su
kelia ir naujų kūrybinių im
pulsų, ir savotišką poetinį 
įkvėpimą, iš kurio atsiranda ir 
naujų eilėraščių. Dalis jų 
sudėta į naujausią, šiemet 
prestižinės leidyklos „Tyto 
alba” išleistą jo poezijos rin
kinį Lapkričio atkrytis. Pernai 
pasirodė A. A. Jonyno dvi
kalbės poezijos knygos Aguo
nų pelenai ir Laiko inkliuzai.

Savo naujų eilėraščių A. A. 
Jonynas paskaito ir Poezijos 
pavasario renginiuose. Kelis 
pačius naujausius, dar ne
skelbtus savo eilėraščius jis 
mielai pasiūlė Draugo šešta
dieninio priedo skaitytojams.
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Stiprybė iš praeities

Muzikologas Vaclovas Juodpu
sis. B. Markevičiūtės nuotr.

Ši pavardė JAV lietuviams 
žinoma iš straipsnių Drauge, 
taip pat iš ilgamečio dėmesio 
JAV gyvenančių lietuvių kom
pozitorių kūrybai, jos platini
mo gimtajame krašte, iš de
šimt metų rengtų Lietuvos ra
dijo programų „Tautiečių bal
sai”. Tai Vaclovo Juodpusio 
dėka Lietuvą pasiekė ir šian
dieną koncertų salėse skamba
G. Gudauskienės, J. Krištolai- 
tytės, S. Santvaro kūryba. Jis 
susirašinėja su daugybe sve
tur gyvenančių tautiečių, pa
deda apie jų darbus sužinoti 
Lietuvoje. Daug laiko ir suma
numo V. Juodpusis skyrė M.

Kelios pastabos apie 
homonimus

Homonimai yra dvireikš- 
miai žodžiai: jie tariami ir ra
šomi .vienodai, bet turi bent 
dvi (kartais net tris!) skirtin
gas reikšmes. Pvz.,

laiko: a. Jis niekad fteturi 
laiko; b. Ką jis savo rankoj lai
ko?

geri: a. Ką tu geri? b. Atė
jo geri draugai.

sakai: Gintaras yra sustin
gę sakai; b. Ką tu jam sakai?

Tokių homonimų turi vi
sos kalbos. Vienur jų rasime 
daugiau, kitur mažiau. (Pvz. 
anglų k. leaves: „That pain- 
ting of the leaves me cold”). 
Lietuvių kalboje jų rasime ke
lis šimtus.

Žinoma, homoninų žody
nėlio gal ir nereikia, nes iš 
tikrųjų joks lietuvis tokių ho
monimų nesumaišys, nes jie 
paprastai suprantami iš posa
kio, sakinio.

Vienas mano kolega ame
rikietis, kuris gerai moka lie
tuvių kalbą, man atsiuntė to
kius sakinius:

Jis vaiko vaiko katytę.
Ji maišo maišo dugne 

esančius žirnius.
Kas kas duobę? Draugai 

jos jos arkliais.

Originalioji įsės bažnyčia.

K. Čiurlionio ansamblio įkū
rėjo Alfonso Mikulskio asme
nybei. Bendraudamas su į 
tėvynę grįžusia Ona Mikuls
kiene, parengė ir išleido jos 
prisiminimus apie ansamblį. 
Šiuo metu rengiama antroji 
leidinio dalis. Be to, kasmet 
JAV lietuvius pasiekia V. 
Juodpusio sudarytas muziki
nių datų kalendorius.

Visa tai tik maža muzikolo
go veiklos dalis, o diduma gy
venimo skirta tautos kultūros, 
muzikinio folkloro tyrinėjimui, 
rinkimui bei leidybai. Vado
vauta Kultūros ministerijos 
muzikos skyriui, darbuotasi 
radijo muzikos redakcijoje, 
vaikščiota po atokiausius kai
mus, užrašinėjant senųjų dai
nininkių balsus ir melodijas. 
O kas suskaičiuotų, kiek jis 
vedė koncertų, įvairiausių pro
gramų, kiek skaitė pranešimų 
muzikologų konferencijose ne 
tik Lietuvoje, kiek redaguota 
knygų.

Apie visa tai buvo kalbama 
nuoširdžių bičiulių būryje 
Vaclovo Juodpusio kūrybos 
vakare, skirtame kūrybinės 
veiklos 50-mečiui. Vakaras 
vyko Lietuvos muzikų rėmimo 
fondo Stasio Vainiūno na
muose. Su fondu muzikologas 
nuolat bendradarbiauja, veda 
čia vykstančius renginius, ko-

Kas juos juos gražia juos
tą? . IV. ......

Bet ar praktiškai (gyveni
me) tokie sakinūkai yra varto
jami, abejoju. Jie man skamba 
netikroviškai.

Man žinomas vienas lietu
vių kalbos atvejis, kur vieno 
veiksmažodžio esamasis lai
kas ir kito veiksmažodžio bū

tasis kartinis laikas visiškai 
sutampa:

tapyti
(esamasis 1.) 
tapti (būtasis kartinis 1.) 
tapau = tapau 
tapai = tapai 
tapo = tapo
tapome= tapome 
tapote = tapote 
tapo = tapo

Pvz., Jis tapo didelį pa
veikslą. Jis tapo mūsų moky
toju.

Lietuvių kalboje dažnai 
sutampa dviejų skirtingų 
veiksmažodžių būsimojo laiko
3-sis asmuo. Pvz.:

gauti, gausti: gaus 
mauti, mausti: maus 
rauti, rausti: raus 
gelti, gelsti: gels 

mentuoja programas, pristato 
muzikantus, kompozitorių 
kūrinius. Neseniai čia sureng
tas vienas iš tradicinio kas
metinio festivalio „Sugrįžimai” 
vakarų, skirtas Bernardo 
Brazdžionio poezįjai ir jos mo
tyvais sukurtiems muzikos 
kūriniams. Apie poetą kalbėjo 
Vaclovas Juodpusis, literatū
ros kritikas Valentinas Sven
tickas, kuris, daug metų vado
vaudamas Rašytojų sąjungai, 
ne sykį bendravo su Bernardu 
Brazdžioniu ir Lietuvoje, ir 
JAV. Eilėraščius skaitė akto
riai Gražina Urbonaitė ir 
Aleksas Kazanavičius. G. Gu
dauskienės, V. Jakūbėno J. 
Strolios dainas dainavo Nata
lija Katilienė ir Inga Ule- 
vičiūtė, akompanavo pianistės 
Eglė Perkumaitė ir Gražina 
Zalatorienė. Iš įrašo skambėjo 
paties poeto balsas. Visus jau
dino nesenstančios, tėvynės 
meile pulsuojančios eilės, 
daug kalbėta apie Bernardo 
Brazdžionio reikšmę lietuvių 
literatūroje, jo šviesią asmeny
bę. Vaclovas Juodpusis sakė 
savo kartotekoje surinkęs duo
menų, kurie rodo, kad pagal 
Bernardo Brazdžionio eilė
raščius sukurta daugiau negu 
150 muzikos kūrinių.

Muzikologo archyve, uži
mančiame nemažą kambarį, 
tokių kartotekų keliasdešimt, 
o tai ir daugiau, nes jis nuolat 
rinko, tyrinėjo liaudies melo
dijas, kompozitorių kūrybą. 
Ypač daug dėmesio skirta Juo
zui Pakalniui. Pirmasis šios 
temos darbas — diplominė 
studija apie baletą „Sužadė
tinė”. 1972 m. išleido mono
grafiją Juozas Pakalnis, jo 
vokalinių kūrinių rinkinį. 
Kasmet rugpjūčio mėnesį nu
vyksta į J. Pakalnio gimtąjį 
kaimą netoli Linkuvos, kur 
tėvų namuose surinkta daug 
eksponatų. Taip muzikologas 
talentingo kraštiečio palikimu 
sudomino Pakruojo rajono vi
suomenę.

Iš kur toks praeities kultū
ros tyrinėtojo darbštumas ir 
noras tai daryti. Matyt, pa
veldėtas iš skambiabalsės dai
nininkės motinos, kurios dai
nas sūnus užrašė ir išsaugojo. 
Gal tada gimtosios Žemaitijos 
Kapėnų kaime, Mažeikių ap
skrityje, ir gimė muziko-ty- 
rinėtojo talentas, pašaukęs gi
lintis į praeities paveldą,

minti, minti: mins 
verti, versti: vers
Pvz., Jis raus iš gėdos. Kas 

tuo linelius raus?
Kai kurie kalbininkai ski

ria dvi homonimų rūšis: a. vie
ni jų yra kilę iš tos pačios 
šaknies; b. kiti gi yra „atkly
dę” iš visiškai kitokių šaknų, 
iš kitų kalbos dalių.

a. Iš tos pačios šaknies: 
vargo:

Jie jokio vargo nematė;
Jie Sibire baisiai vargo.
b. Iš skirtingų šaknų: sa

kai:
Gintaras yra senųjų pušų 

sakai.
Ką gi tu jam sakai?
Kai kurie kalbininkai ne

sutaria, ar laikyti tikrais ho
monimais ir tokias „poras", 
kur abu žodžiai tariami vieno
dai, bet rašomi kitaip:

valę: valią
gilę: gilią
pirkę: pirkią...
Pabaigai 30 lietuvių kal

bos homonimų sąrašas. Skai
tytojai gali tą sąrašėlį pasipil
dyti.

aras, bado, bamba, bus, 
dažai, galvos, globos, irs, jojo, 
jus, kalbi, kalę, kalti, kartis, 
kas, kito, klostė, kuri, lanką, 
laužo, lipo, lips, maišai, mar
gas, padažai, piktas, seno, 
sveiko, šilo, vilkai.

Antanas Klimas 

kaupti apie tai žinias.
Viekšnių vidurinėje mokyk

loje didelės įtakos turėjo muzi
kos mokytojas Vincas Deniu- 
šis, pats puikiai grojęs trimi
tu. Vaclovas Juodpusis pa- >• 
sinėrė į mokyklos kultūrinį 
gyvenimą, aktyviai dalyvavo 
koncertuose, kol į platesnius < 
tolius pašaukė noras rimtai t 
pasišvęsti muzikai. Vieną die- v 
ną užsiropštė ant daržoves į < 
Klaipėdą vežusio sunkveži
mio ir išvyko ten, kur karo nu
siaubtame uostamiestyje jau 
veikė muzikos mokykla. įstojo 
mokytis groti obojumi, bet 
drauge bandė jėgas kūryboje. 
Įgijęs pučiamųjų orkestrų va- ' 
dovo ir muzikos mokytojo spe
cialybę, patraukė į tolesnius 
mokslus Vilniaus konservato- 
rįjon.

Būtent čia pradėjo ypač 
domėtis etniniu muzikos pali
kimu, su ekspedicijomis pabu
vojo įvairiose Lietuvos vie
tovėse, rinko dainų tekstus ir 
melodijas. Ir dabar dėkoja liki
mui, suvedusiam su garsiu 
tautosakos rinkėju Jurgiu Do
vydaičiu, kuris kartais paža
dindavo ketvirtą valandą ryto, 
sakydamas: „Einame užrašyti 
ankstyvo ryto karvių melžėjų 
dainų...” Taip ir būdavo, kol 
kiti dar miega, jiedu jau grįžta 
su „laimikiu”.

Jaunystėje įsitraukęs į šią 
veiklą, Vaclovas Juodpusis 
per dešimtmečius užrašė ir 
iššifravo daugiau kaip 4,000 
kaimuose išgirstų dainų, reda
gavo daug tautosakos rinki
nių, kuriuose spausdintos ves
tuvinės, vaikų, dzūkų, meilės, 
darbų dainos, parašė daug 
straipsnių apie tai.

Taip pat daug yra parašęs 
apie lietuvių kompozitorių 
kūrybą, radijuje surengęs 
transliacįjų,i nuolatinių laidų 
apie lietuvių muziką, jos auto
rius — Balį Dvarioną, Stasį 
Vainiūną ir kitus.

Dabar, jau tapęs pensinin
ku, muzikologas sakosi nuo 
ankstaus ryto triūsiąs savo ar
chyve, nes tai, kas sukaupta, 
būtina sutvarkyti, ką parengti 
spaudai, ką perduoti muzie
jams. Kaip tik šiuo metu Lie
tuvos nacionalinis muziejus 
parengė leidinėlį apie Lietu
vos himno istoriją, įvairius bu
vusius jo melodijos variantus. 
Pateikiama tik maža jų dalis, 
nes himną, Vinco Kudirkos su-

Paskutinėmis gegužės die
nomis Lietuvos sostinėje Vil
niuje susitiko du užsienio lie
tuviai poetai — iš tolimos 
Australijos atskridusi Lidija 
Šimkutė ir Sigitas Birgelis iš 
Lenkijos Punsko krašto. Pas
tarasis atgabeno gerą glėbį 
naujų, dar spaustuvės dažais 
kvepiančių, poezijos knygų Iš 
toli ir arti / Z bliska i z dale- 
ka. Šią bendrą S. Birgelio ir L. 
Šimkutės dvikalbę, lietuvių ir 
lenkų kalba knygą išleido 
Punske veikianti lietuvių lei
dykla „Aušra”. Knygą sudarė,
L. Šimkutės ir savo eilėraščius 
į lenkų kalbą išvertė poetas, 
vertėjas S. Birgelis. Rinkinį 
gražiai, patraukliai apipavida
lino dailininkė V. Juozapai- 
tytė.

Rašytojų klube buvo sureng
tos šių dviejų poetų knygos Iš 
toli ir arti sutiktuvės. Kalbė
jęs poetas Marcelijus Marti
naitis pažymėjo, kad tokia 
dviejų autorių poezijos knyga 
lietuvių ir lenkų kalba — nau
jiena mūsų literatūroje. Nors 
abu poetai pakankamai žino
mi, išleidę po keletą savo 
eilėraščių rinkinių, rašo savi
tai, bet šioje knygoje yra ir 
abiem bendrų bruožų. Tiek S. 
Birgelio, tiek: L. Šimkutės 
eilėraščiams būdingos pauzės,

Karaliaučiaus miesto graviūra — detalė iš Domo Kauno knygos Mažosios Lietuvos knyga viršelio. 
Vilnius, „Baltos lankos”, 1996

Mažosios Lietuvos paveldas
Atkelta iš 2 psl. jį

dešimtmečiais iš Lietuvos gy
ventojų atminties trynė Ma
žosios Lietuvos būtį ir istorinį 
suvokimą. Kryptinga mąsty
mo deformacija davė rezul
tatų, kurių pasekmės dar ir 
dabar jaučiamos. Tryliktai
siais nepriklausomos valsty
bės gyvavimo metais Mažoji 
Lietuva dar neįsigyveno mūsų 
vaizduotėje ir tikrovėje. Pavel
do nykimą stebime gana abe
jingai, o kai kada prie jo pri
lašame ir nagus. Gerai pame
name nesenas vienos Šilutės 
gatvelės gyventojų pastangas 
atsikratyti Sauerweino pava
dinimo, kurio jie esą nesugebą 

kurtą daugiau kaip prieš 
šimtmetį, daug kas keitė ir 
„tobulino”. Vienaip jį giedojo 
1915 metais Mikas Petraus
kas, gerokai kitaip tai darome 
mes šiuo metu. Surinkti apie 
pusšimtį variantų Vaclovui 
Juodpusiui padėjo išeivijos lie
tuviai, sukaupę didžiulius kul
tūros archyvus.

Tarp visų darbų Vaclovas 
Juodpusis niekada neužmiršta 
ir kūrybos. Simpatiškas (anot 
muzikologės Ritos Aleknaitės- 
Bieliauskienės) jo fortepijoni
nių pjesių ciklas dabartiniam 
gyvenimui pritaiko liaudies 
melodijas. Namai Vilniuje, ant 
Neries kranto, visada pilni 
muzikos ir veiklos, nes abu su 
žmona, Lietuvos muzikų rė
mimo fondo steigėja Liucįja 
Stulgienė, yra apsupti tų pa
čių rūpesčių ir malonaus su
siklausymo.

Jadvyga Godunavičienė

Poezija neturi sienų

Stasys Birgelis ir Lidija Šimkutė po jų bendros poezijos knygos 
sutiktuvių. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

nutylėjimai. Pasak M. Marti
naičio, tie nutylėjimai poezi
joje kartais pasako daugiau, 
negu įprasti žodžiai. Bendra 
knyga taip pat rodo, jog poezi
ja neturi sienų, šiuo atveju ji 
sujungė du, skirtinguose že
mynuose gyvenančius, poetus.

Sutiktuvėse abu poetai pa- 

nei ištarti, nei žiną, kas jis 
toks buvo. Lietuvos sostinėje 
iki šiol nėra nei Martyno 
Mažvydo gatvės, nei pamink
lo, nei užuominos apie juos, 
nors projektuojami Jono Basa
navičiaus, Vinco Kudirkos, 
Vaižganto ir Petro Vileišio pa
minklai. Kartais pyktį, o kar
tais ir nuoskaudą jaučiame iš 
Mažosios Lietuvos išeivių. Su
prantame klaipėdiškių (me- 
melenderių) žemietijos Vokie
tijoje laikyseną, tačiau ragi
name jos narius ir ypač vado
vus suvokti, kad XX a. 
istorijos scenarijų rašė ne Lie
tuva. Juos kviečiame pokal
biui ir talkon. Kartais perne
lyg griežtų kaltinimų dėl 
nusikaltimų Klaipėdos krašto 
istorįjos paveldui išsako ir 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
išeiviai. Visko būta ir dar pa
sitaiko. Tačiau nepamirškime 
vieno: būtent jų, žemaičių, 
dzūkų ir suvalkiečių, dėka 
Vakarų Lietuva netapo antrą
ja po Kryžiuočių agresijos dyk
ra ir rusiškosios Kaliningrado 
srities tęsiniu. Tas kraštas yra 
gyvybinga mūsų valstybės da
lis, turinti galių ir noro prieš 
Mažąją Lietuvą nulenkti gal
vą ir atsidėkoti.

Mažosios Lietuvos ir jo pa
veldo ateitis savaime nesi- 
klostys, lengvų dienų nebus. 
Dėl jo rytdienos dar teks 
įžvalgiai padirbėti ir atkakliai 
pakovoti. Pasiekimus labiau
siai lems kovos už šalininkus 
ir įsitikinimus laimėjimų mas
tas. Siekdami tikslo pasirin
kime teisingas priemones. In
formacinės visuomenės epo
choje daug ką nulems žinios.

sidalino mintimis apie poeziją, 
paskaitė eilėraščių iš savo 
naujosios bendros knygos.

Apie lietuvybės veiklą, leidy
binį darbe lietuviškame Puns
ko-Seinų krašte papasakojo 
„Aušros” leidyklos vadovas Ro
mas Vitkauskas.

A. A. Naujokaitis

Jų greitkelį tiesia švietimo sis
tema. Mažoji Lietuva jau tapo 
nepriklausomos valstybės mo
kyklų istorijos dalyko dalimi. 
Neseniai lankiau Vilniaus šv. 
Kristoforo vidurinę mokyklą ir 
apžiūrėjau dvyliktokų interje
ro apipavidalinimo projektą 
„Didi Mažoji Lietuva”. Jis kal
ba įžymių tos šalies praeities 
žmonių vardais ir mintimis. 
Ką tik šis projektas respubli
kos masto konkurse „XVI 
amžiaus rekonstrukcija” lai
mėjo trečio laipsnio diplomą. 
Vilniaus universiteto žurnalis
tikos studentai ir dėstytojai 
prieš savaitę Kudirkos Nau
miestyje surengė konferenciją 
„Ties Mažąja Lietuva: požiūris 
į tradicijų ištakas ir gyvybingą 
paveldą”. Jos dalyviai aptarė 
kultūrinės spaudos tradicijas 
ir patyrimą, senųjų šaltinių ir 
autorių išliekamąją vertę. To
kių renginių įvairaus lygio 
Lietuvos mokyklose vyksta 
nuolat. Svarbu moksleivius ir 
studentus nuolat skatinti im
tis kultūros paveldo, kitų 
mokslo ir politikos požiūriu 
aktualių temų. Reikšminga 
pastanga laikytina Mažosios 
Lietuvos fondo įsteigta Liudvi
ko Rėzos premija Klaipėdos 
universiteto studentams. Ta
čiau apdovanojimo svarba ne
abejotinai padidėtų, jei dėl 
premijos galėtų varžytis visos 
Lietuvos akademinis jauni
mas.

Naujų žinių kiekybinė ir 
kokybinė sklaida turi būti sis
teminga ir kryptinga. Galima 
manyti, kad šiuo metu ją 
užtikrina rengiama Mažosios 
Lietuvos enciklopedija ir aka
deminiai tyrimai. Enciklopedi
ja, nepaisant kai kurių disku
tuotinų dalykų, taps aktyviu 
Mažosios Lietuvos problemos 
sureikšminimo veiksniu. Pa
rengus lietuviškąjį leidinį, bū
tina paskelbti ir jo vokiškąją 
bei angliškąją santrauką. Jose 
turėtume įžvelgti padidintą 
politinę svarbą. Kol kas Ma
žosios Lietuvos istorijos aka
deminių tyrimų atoslūgio ne
įžvelgiame. Juos palaikys ne
priklausomybės sąlygomis 
bręstanti jaunųjų mokslininkų 
karta, gausių ir vis dar men
kai naudojamų istorijos šal
tinių, ypač užsienio, atviru
mas, nevienareikšmė įtakingų 
Europos šalių mokslo mo
kyklų ir jų atstovų nuomonių 
Mažosios Lietuvos klausimu 
sankirta. Ji skatins diskusi
jas, kurios veda prie naujų, 
šiuolaikiškų sprendimų. Nors 
lenkų ir vokiečių dominuojan
tis požiūris į Mažąją Lietuvą 
remiasi lietuviškojo fakto
riaus ignoravimu, tačiau su
laukėme ir šalininkų — jį pri
pažįsta skandinavai. Priešiška 
rusiškosios pusės laikysena. 
Tačiau ir joje jau įžvelgiame 
kurių ne kurių poslinkių, ypač 
akademinėje terpėje. Mūsų 
naudai ir toliau dirba išti
kimas istorijos liudininkas — 
Mažosios Lietuvos paveldas. 
Jį turime rūpestingai saugoti, 
kvalifikuotai vertinti ir suda
ryti palankias sąlygas byloti 
per visus ateinančio trečiojo 
tūkstantmečio amžius.

«


	2003-06-14-PRIEDAS-DRAUGAS 00000001
	2003-06-14-PRIEDAS-DRAUGAS 00000002
	2003-06-14-PRIEDAS-DRAUGAS 00000003
	2003-06-14-PRIEDAS-DRAUGAS 00000004

