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Mažoji Lietuva

Nuostabus pavasaris, kurį liuteronų 
kunigas ir klebonas Kristijonas Donelaitis 
prišaukia šviesiomis, linksmomis ir gyvas-
tingomis Pavasario linksmybių eilutėmis: Jau 
saulelė vėl atkobdama budino svietą ir žiemos 
triūsus pargriaudama juokės... Tai pamoks-
las mielam kraštiečiui, lietuvninkui, tam 
krikščioniškojo prado branduoliui, sėklai, 
menkai pasaulio dulkelei... Tuočės viskas 
subrinks, sukils, praskleis ir vėl atvers Vieš-
paties sutvertąjį pasaulį. Naujai atvers. Ar 
Tu, miels bėdžiau, išgirsi anuometines ir 
šio rytmečio vieversio treles, lakštingalos 
aukštąsias gaidas, gandro kleketavimo, vi-
sokio pavasarinio bruzdesio pažadus taipgi 
naujos gyvasties spogimus – ji jau nesitveria 
mirtyje. Ji prisikelia iš gavėniškojo laukimo, 
iš žiemos sąstigio ir snūdulio į pavasario 
linksmybes, į vasaros darbus... Taigi, matai, 
gaidaũ (mano mielas, brolyti, širdele), kaip 
kartais visks pasidaro, kuomet pavasario 
mirksnis žiemą maitina.

Žinia, šiandien kartojam klebono mal-
das užu vargą galingą, tikėjimo godą. Bet 
ar girdim?

Tad paklausykim:

PASAKA NEPASAKA, NUPINTA IŠ 
DONELAIČIO LAIKŲ IR ŠIANDIENOS 
MINČIŲ

Į menką parapiją kreipės ansai – ar girdim, 
už Priegliaus – ne aisčių vardai,

Už Nemuno tėvo, už Kauno ir Vilniaus, už 
laisvės pilies, už tavo ir mano peties?

Pabudom ne vakar, ar girdit – iškelkim nu-
grimzdusį varpą iš Prūsų šalies!

Jos veidą pamiršo, supuvo vargai – iškyla 
pamėklės tarytum kardai.

Ar tuočes godojo, ar tamsta žinai, kad Min-
daugo Lietuva stojos naujai –

Sugrįšk iš pasaulio tolybių – retežiuos nu-
gaišę ir vėlek tėvynėn skubės –

Pažadinus sapną ir gintaro vėrinį vėlek ant 
motinos kaklo uždės –

Gandrai ten ant kraigo, už girių – šilai ir 
tyliai siūruoja broleliai rugiai.

Prie Nemuno mergvagėj maudos merga – gal 
nežino nemato, dainuoja linksmai,

Nežino nemato – bernelis greta, nešas mergą 
glėbiais į dausas, kažinką pažadės,

Nežino nemato, nebegirdi visai – kažinką 
pasakys, kažinką pakuždės,

Nusileis ir saulutė, tamsa užsiklos – kažinką 
pamylės, tu žinai nežinai.

Rambyno kalnai, ten ūksmingi šilai, ten 
gyvena jinai ir visi jos vaikai,

Yra ta šalis, kur laimingi namai, ilgas kelias 
tenai be vežimo vėžės,

Ir upės tėkmė, ir laivelių skuba – ten tave 
pasišauks, ten tave pavėžės,

Tikrai ten buvai, gal tiktai sapnavai ir sapne 
nubudai, niekada negrįžai – – –

Vilnius, 2014 m. tavo ir mano Motinos 
dienai išaušus

Tuo metu iš toli toli pasigirsta pamo-
kymas: Tu klausei ir niekas neatliepė, tu ėjai 
ir niekas nesutiko, tu meldei valgymo ir niekas 
nepadavė... Tu – vilko vaikas? Kada prisikels 
įstatymo Viešpats... 

Kiek vėliau  poetas Bernardas Brazdžio-
nis atvyksta į Vilnių, užkopia į Kalnų parko 
katedrą ir šaukią tautą KGB užguitą. Kiek jos 
dukterų ir sunų buvo suvaryta į gyvulinius 
vagonus ir išvežta į amžinojo įšalo žemę – iš 
vieno gulago pakraščio į kitą. Tik, rods, lyg 
už Žemės galo. Į Sibirą. Kiek jų turėjo sku-
biai susirinti vaikus, duoną, Bibliją ir bėgti 
tremtinio keliais?..

Ar tinka toks aštrus pradžios žodis? Jis 
lyg ne iš šių laisvės dienų. Atrodo, kad čion 
jau vyrauja atsiprašymo, atleidimo, artimo 
meilės želmenys, bet ne skaudūs kelio akme-
nys, ne prievarta ir kiti karo nusikaltimai 
prieš kūdikį, motiną, senolį... 

Žinoma, kad ne. Lietuvninkai, prūsų 
lietuviai, Mažosios Lietuvos lietuviai, klai-
pėdiškiai – žodžiu kaip bepavadintumei 
šišioniškį – nuoširdžiai išpažino krikščio-
nybę vadinamuoju pietistiškuoju būdu. 
Tai nuoširdžios namų bažnyčios reiškinys 
evangeliškoje liuteronų bažnyčioje.

Vienok toks pradžios žodis iš dalies 
tinka, nes senųjų krašto žmonių Klaipėdos 
krašte išliko lyg pajųrio smilties saujelė, lyg 
kietų riešutėlių saujelė. Save aiškiai matanti, 
vertinanti bei žvelgianti į vaikų ar anūkų 
ateitį. Šventasis Raškas visiems jiems sako 
nesigręžioti atgalios, nes ilgėlesnis įsižiū-
rėjimas, užsibuvimas praeityje gali druskos 
stulpu tave ir tavo gentį paversti. Žinia, toji 
praeitis ir garbinga, ir graži, ir pamokanti. 
Bet tai jau praeitis, vakarykštė diena. Kaip 
jau žinome – ilgai atsigręžę tik druskos 
stulpais pavistume. Vienok, to sūrumo, jo 
žiupsnelį įsidėkime. Kaip prabočių ir boče-
lių, kaip senolių – vėliausiai žinomų kaip 
opapų ir omamų – tęstamentą.

Manykime, kad susieisma ne tik čėsnio 
švęsti, bet ir apmąstyti, pasikalbėti. Rude-
niop ir išsamesnis pokalbis praverstų. Tai 
konferencija ar pokalbių seminaras. Jis gali 
išgryninti šiandienos ir rytdienos tikslus, 
pašviesti tolimesnį taką. Taigi, „Draugijos 
anuomet, šiandien ir rytoj. Mažoji Lietuva 
– prisikėlimas, ateitis“ ar kaip kitaip pava-
dinus gali Klaipėdoje, jos Universitete įvykti. 
Mes nebenorime pasilikti tik muziejuose, 
archyvuose. Iš užmaršties ir kapų tylos 
šaukiasi vienišos tėvonijos – ten mūsų visų 
pabaiga ir pradžia. Tai su pienu gavom iš 
motinos krūties, lyg su tėvo žodžio testa-
mentu palydėti iš namų buvome...

Pasidžiaukime ir pasiremkime Vydūno 
mokymu. Krašto ir 
valstybės piliečių 
išrinktas 2013-ųjų 
metų žmogumi, jau 
buvo pastebėjęs, 
kad daina ir giesmė, 
juostų ir tautinių 
rūbų audimas, mez-
giniai ir nėriniai, 
vaidinimai ir kitos 
etninės kultūros tra-
dicijos – turi naujai 
prisikelti. Prisikelti 
ir sugrąžinti lietuvy-
bę, papročių garbę. 
Taigi, tu ir aš – visi 
turime būti savimi. 
Kad skambėtų ir se-
noji daina, giesmė, 
kad linksmai veidus 
nušviestų ir namuo-
se, ir bažnyčioje, ir 
Rambyno  ka lno 
žinyčioje. Nuo Til-
žės ir Klaipėdos iki 
Kauno ir Vilniaus. 
Visur, kur bent vie-
nas žvirblis pasiekė 
pasaulio kraštą, kur 
linksmi lietuvaičiai 
su daina keliasi nau-
jai dienai auštant.

Žinoma, tiek 1918 m. vasario 16 d. Vil-
niuje ar tų pačių metų lapkričio 30 d. Tilžėje 
nedvejodami kilo lietuvaičiai. Vieningos ir 
amžinos Lietuvos lietuvaičiai, piliečiai. Kilo 
ir sykiu žengė broliškos bei seseriškos priete-
lystės, susiglaudimo keliu, Vasario 16-osios 
ir Tilžės Akto nubrėžtu keliu. Atgimimo 
laiku, 1988-1993 metų dainuojanti revoliucija 
visus padrąsino. Padrąsino nesigbaiminti, 
kad kaizeriškieji ar boševikiniai, o vėliau 
ir sovietiškieji kareivos, šiandienos „žalieji 
žmogeliukai“ grąsintų. Tu, Tavo šeima, Tavo 
kaimas ar miestelis, Tavo valstybė visuomet 
turi ištikimųjų pulkelį. Ji turi ištikimą brolių 
ir sesrų pulkelį pasaulio emigracijose už girių 
ir kalnų, už jūrų ir vandenų. Vienybė – buvo 
ir liekasi tautos jėga. Ne tik skambiu įrašu 
ant valstybės pinigo.

Lietuvininkų bendrija gaėjo neatsiras-
ti. Taip, bet kilo Sąjūdis. Naujoj atgimimo 
aušroje kėlėsi tautinės, etnokultūrinės 
mažumos ar bendruomenės. Mūsų gentį 
tuomet prišaukė fotografas, fotožurnalistas, 
kraštotyrininkas Bernardas Aleknavičius, 
Novužės krašto sūnus, gyvenantis Klaipė-
doje nuo 1963 metų (praėjusiais metais čion 
sukako ir garbingas pusamžis). Tokia min-
timi pasidalino su klaipėdiške Rūta Čigiene, 
neužilgo stojusia į  Bendrijos raštininkės 
pareigą. Tą šaukimą budintis priėmė krašto 
dailininkė Eva Erika Labutytė. Daugel stojo 
kūrybon, skaičiavosi gimines, kėlė senuo-
sius, rašė naujus dokumentus ir aktus. Iš 
156 tūkst. senųjų krašto gyventojų (1939 m. 
statistika) išliko nemirštanti gyvastis – net 10 
tūkstančių ąžuolų ir eglių prie Nemuno. O 

dar ir prie Prieglaus keli neišvirtę drutgaliai 
lapų lajomis žaliavo ir ošė. Taipgi pasaulio 
pagairėse visą laiką prie Amžinojo aukuro 
budėjusių atsiliepė.

Mūsų išeivijos ir Lietuvos garbingai 
sutverta bei išleista Mažosios Lietuvos enci-
klopedija – akivaizdus liudijimas, kad krašto 
žmonės XIX-XX amžiais ne ti skkaitlingas 
peticijas valdžioms rašė, parašus rinko, bet 
ir draugijas tvėrė. Nebeužteko lietuviškos 
bažnyčios, mokyklos. Todėl prof. Mykolo 
Biržiškos pripažinta, kad lietuviškosios 
kultūros lopšys – Mažojoje Lietuvoje buvo 
gyvastingas. Vaikas ne tik viltingai lopšyje 
sušuko, bet ir suaugo, stojosi lietuvybės 
darbuose.

Tad tarkite, ar galėjo kas neišgirsti, ar ga-
lėjo nepakviesti ir grįžti į gimtuosius namus, 
trobesius, stubas, į tėviškės arimų ir pievų 
laukus, girias ir šilus, į Upės, Marių ar Jūros 
gimtąjį krantą, kad ir kaip jie šiandien vadin-
tusi ar kokiame būvyje bebūtų palikti.

Nusidžiaugėme, apsikabinome ir atlei-
dome skriaudas, įtikėjome.

Ką šiandien veiksime, kaip rytoj dai-
nuosime?

Kaip Kulvietis su Mažvydu, su Rėza ir 
Donelaičiu parašė, kaip Vydūnas chorus 
sukėlė ar mintis paskleidė, kaip Simonai-
tytė, Užpurvis, kiti mūsų metraštininkai 
anuomet ir dabar knygomis pašaukė. Tik 
pačių darbas, tik pačių motinos ir tėvai 
su vaikais ir jaunimu tai pakelia. Tik kas-
dieninė veika, tik vakarai ilgi gali iškelti 
naujas vėliavas. Klaipėdos akademinis 

Lietuvininkų 15-ąjį susiėjimą Kintuose (2003 m.) malda ir giesme pradėjo kunigo Jurgio Sprogio 
sūnus Ansas (dešinėje), Vilniaus klaipėdiškis Vytautas A. Gocentas, Seimelio pirmininkė 

mokytoja Rūta Kėkštaitė-Mačiūnienė ir Klaipėdos universiteto doc. dr. Dalia Kiseliūnaitė. 
Fotografas Vytautas Kaltenis

Užs. Nr. 31

Klaipėdos universiteto atstovai ant Kintų mokyklos laiptelių (2003 m.), kuriais anuomet kopė 
ir mokytojas Vydūnas (iš dešinės): doc. dr. Dalia Kiseliūnaitė, bibliotekos direktorė dr. Janina 

Pupelienė, Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro direktorė dr. Silva Pocytė,
 prof. dr. Audronė Kaukienė, prof. dr. Helmutas Arnašius, dr. Arūnė Arbušauskaitė,

 prof. dr. Daiva Kšanienė. Fotografas Vytautas Kaltenis
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jaunimas (bakalaurai, magistrai, būsimi 
daktarai) ir jų docentai, profesoriai tiria ir 
tirs kas anuomet, šiandien ir rytoj lietuv-
ninkuose, klaipėdiškiuose buvo pravartu 
išlaikyti, praturtinti ir šiandien bei rytoj 
turėti. Jų tyrinai iš anuomet į šiandien 
permeta lieptus ir tiltus. Lyg pavasario 
proveržis, veiklos gyvastis. Jų praktikos 
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savaitės, jų budėjimai mūsų bendrijos raš-
tinėje, interneto svetainėse, socialiniuose 
tinkluose, jų etnokultūriniai ansambliai, 
stovyklos sustiprins dabartį, atvers krašto 
ir valstybės ateitį. Taip pirmą kartą sužino-
sime kiek mūsų šiandien yra Klaipėdoje, 
krašte, Lietuvoje ir pasaulyje – ne spėjimą, 
o statistikos tiesą. Projektai ir programos 

atsigrežia į regionines vertybes, kad visa 
Lietuva prasmingai ir vaisingai kitų Eu-
ropos ir pasaulio valstybių kultūriniame 
poliloge kalbėtų.

Susiėjimas šaukiasi susiburti krašto 
žmones ir ne tik mūsų žmone. Šaukiasi 
mylėtojus ir tyrinėtojus iš aukštųjų moky-
klų suolų ir katedrų, valdžios ir politikos 

kėdžių. Šaukiasi broliškai susiburti, pasitarti, 
o gal ir pasiraginti, kad ir vėl sutartinai eiti 
Lietuvos keliu.

Dėkojame visiems bendražygiams ir 
prieteliams šišion Lietuvoje, taipgi Vokieti-
joje, Amerikoje, Australijoje, kur ir šiandien 
skamba giesmė Viešpačiui: Taigi imk mano 
ranką ir vesk mane...

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų 
lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2014 metais. Liepa

1829 07 01 Tilžėje gimė Erdmanas Julius Šyko-
pas, mokytojas, Mažosios Lietuvos kalbininkas.

Mirė po 1901 m. ten pat.
1919 07 02 Kalėnuose (Lauksargių vls., Tilžės 

aps.) gimė Fricas Jonas Skėrys, aktyvus išeivijos 
veikėjas, mokytojas Žemaičių Naumiesčio pra-
džios mokykloje ir Lietuviškoje Vasario 16–osios 
gimnazijoje Vokietijoje, 1974 06 09 ordinuotas 
kunigu diakonu, 1977 01 01 – kunigu. Prižiūrėjo 
lietuvininkų E. Simonaičio, Vydūno, V. Gaiga-
laičio kapus.

Mirė 1994 10 18 Manheime (Vokietija).
1829 07 03 Gumbinėje gimė Johanas Fridri-

chas Francas Šrėderis (Schroeder, Schröder), 
knygų rengėjas ir leidėjas. Studijavo Karaliaučiaus 
universitete, mokytojavo Priekulėje, įsteigė vaikų 
prieglaudą. Išleido kelias dešimtis lietuviškų 
knygų, parengė vadovėlių, kalendorių, skaitinių, 
išvertė įvairios literatūros.

Mirė 1906 05 26 Klaipėdoje, palaidotas Gro-
piškiuose netoli Priekulės.

1994 07 03 Šilutėje ev. liuteronų kunigu įšven-
tintas teologijos magistras Valdas Aušra, g. 1962 
04 01 Klaipėdoje, 1996–1998 m. Vilniaus ev. liute-
ronų parapijos antrasis kunigas, LELB Konsistori-
jos narys (1995–2000). 2001 08 24 paskirtas Ziono 
par. kunigu Čikagoje, 2006–2008 m. ėjo Lietuvių 
liuteronų-evangelikų bažnyčios išeivijoje vyskupo 
pareigas, filos. m. dr. (2010 05 16). Pasaulio lietuvių 

centre Lemonte, netoli Čikagos, 2014 04 25 buvo 
pristatyta knyga „Even So, Come Lord Jesus!“ 
(„Ateik, Viešpatie Jėzau!“). Tai pustrečio šimto 
puslapių mokslinis darbas – disertacija „Ateik 
Viešpatie, Jėzau!: Rusų ortodoksų antropologinės 
kristologijos pažadas šių laikų teologijai“, už kurią 
2010 05 16 Čikagos liuteronų teologijos universite-
te (Lutheran School of Theology at Chicago) kun. 
V. Aušrai suteiktas filosofijos mokslų daktaro 
laipsnis. Knygą anglų kalba 2013 12 06 išleido Vo-
kietijoje įsikūrusi akademinės literatūros leidykla 
Scholars’ Press.

1909 07 06 Tilžėje mirė Vilius Bruožis, li-
teratas. Baigė Karaliaučiaus universitetą, dirbo 
gydytoju. Paskelbė antigermaniškų eilėraščių, 
publicistinių straipsnių.

Gimė 1843 05 17 Gaištautuose (Būdviečių vls., 
Ragainės aps.).

1974 07 08 Klaipėdoje mirė Jonas Jurgis 
Gocentas, teisininkas, literatas, kraštotyrininkas. 
Palaidotas Žemaičių Naumiestyje.

Gimė 1897 12 23 Gardame (Naumiesčio vls., 
Raseinių aps.).

1994 07 08 sugrąžintas Vištyčio ev. liuteronų 
bažnyčios pastatas. 1844 m. pastatyta akmeninė 
bažnyčia. Jos bokštas su kryžiumi ir vėjarodžiu 
pastatytas tik 1917 m. Parapija įkurta 1842 m., 
vėl įregistruota 1993 04 16. 1995 08 20 pirmosios 
pamaldos atgautoje bažnyčioje (sovietmečiu buvo 

traktorių dirbtuvės, sandėlis). Naujai pašventinta 
atstatyta bažnyčia 1998 08 30. Aptarnauja kun. 
Vaidas Klesevičius.

1859 07 12 Mediškiemiuose (Katyčių vls., 
Tilžės aps.) gimė Jonas Gryga (Griga), Mažosios 
Lietuvos religijos ir visuomenės veikėjas, sakyto-
jas, vertėjas, redaktorius.

Mirė 1940 m. Stančiuose (Kretingalės vls., 
Klaipėdos aps.).

1884 07 13 padėtas kertinis akmuo medinei 
Batakių ev. liuteronų bažnyčiai, kuri pašventinta 
1885 10 27. 1884 m. laikomi parapijos įkūrimo 
metais, kai nuo vokiškai kalbančios Skaudvilės pa-
rapijos atsiskyrė lietuviškai kalbantys batakiškiai. 
Aptarnauja joje 2013 08 31 įšventintas į kunigus 
Karolis Skausmenis.

1779 07 15 gimė Karlas Henrikas Vaitas 
(Veit), apželdintojas, dirbo Klaipėdos uosto sta-
tybos inspektoriaus pareigose, savo darbus aprašė 
dviejose studijose.

Mirė 1849 06 19 Klaipėdoje.
1894 07 16 Bitėnuose (Ragainės aps.) gimė 

Elzė Jankutė, Martyno Jankaus vyriausioji dukra, 
Mažosios Lietuvos kultūros veikėja, tautosakos 
rinkėja.

Mirė 1985 09 09 Toronte (Kanada).
1909 07 18 padėtas Pašyšių ev. liuteronų baž-

nyčios kampinis akmuo. 1910 10 20 pašventinta 
mūrinė su bokštu bažnyčia, uždaryta 1964 m. 

Jame įrengti kultūros namai (bokštas nugriautas), 
dabar veikia maisto prekių parduotuvė; parapija, 
įkurta 1903 m., iki šiol nėra atkurta. Po karo para-
pija buvo įregistruota 1948 08 27. Buv. parapijos 
ūkiniame pastate 2013 07 06 LELB vyskupas 
Mindaugas Sabutis pašventino Pašyšių kaimo 
bendruomenės namus. 

1699 07 25 Piktupėnuose (Tilžės aps.) gimė 
Adomas Fridrichas Šimelpenigis, poetas, vertėjas. 
Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. 
Parašė pasaulietinių proginių eilių bei epigramų, 
išvertė Ch. Gillerto pasakėčių, sueiliavo giesmių, 
redagavo Bibliją (1755 m.) ir giesmyną (1750 m.).

Mirė 1763 11 22 Papelkiuose (Mielaukių vls., 
Labguvos aps.).

1714 07 27 Žalvoje (Įsruties aps.) gimė Jonas 
Braškys, 1737–1740 m. vertęs į lietuvių kalbą 
Prūsijos valdžios įsakus. Baigė Karaliaučiaus 
universitetą, mokytojavo, kunigavo.

Mirė 1773 01 12 Rusnėje.
1979 07 28 atidarytas Lietuvos jūrų muzie-

jus–akvariumas Kopgalyje.
1529 07 29 – Špeyerio protestas: kunigaikščiai 

liuteronai užprotestavo Špeyerio seimo nutari-
mus, kuriais buvo siekiama sunaikinti reformaciją, 
dėl to jie pradėti vadinti „protestantais“.

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ
Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius


