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tiškai yra filosofinė, moksli-
nė jungtis tarp Vydūno palikimo 
ir nūdienos realijų XXI amžiaus 
Lietuvoje. 

Kaip žinote, Vacys Bagdona-
vičius visą savo gyvenimą pa-
šventė Vydūno idėjoms inter-
pretuoti, tautiškumo idėjų kil-

ninkas yra dr. V. Bagdonavičius, 
jų fundamentalūs darbai turėtų 
tapti moksliniu branduoliu 
kitoms iniciatyvoms Lietuvoje 
propaguojant Vydūno kūrybinį 
palikimą, taip pat ir Klaipėdos 
universitete? 

- Mano nuomone, jeigu Klai-
pėdos universitetas vydūnisti-
kos propagavimo srityje imasi 
naujos iniciatyvos „Vydūnas – 
Tautai ir valstybei“, suteikia ba-
zę Vydūno kūrybiniam paliki-
mui propaguoti, tai, be abejo, 
reikia tuo naudotis. Nuoširdžiai 
sveikinu ir palaikau. Tik aš no-
rėčiau pabrėžti, kad Vydūnas ne 
vien tik Mažosios Lietuvos, 
Klaipėdos krašto, bet ir visos 
Lietuvos, visos lietuvių tautos 
dvasinis vedlys. 

Vilniaus universitetas vydū-
nistikos srityje drauge su dr. V. 
Bagdonavičiumi atliko labai di-
delį ir svarbų darbą. Taip pat ir 
Kauno Vytauto Didžiojo univer-
siteto tikrai svarus įdirbis pro-
paguojant Vydūno idėjas. 

Galbūt ne taip svarbu, kuria-
me Lietuvos mieste yra propa-
guojamos Vydūno idėjos, jo kū-
rybinis palikimas. 

Bet kokia nauja iniciatyva 
Klaipėdos universitete yra svei-
kintina ir aš mielai prisidėsiu, 

nes tokio pobūdžio kultūrinė, 
mokslinė, švietėjiška veikla ne-
abejotinai prasminga ir naudin-
ga. 

- Tikiuosi, jog Klaipėdos 
universiteto Mažojoje auloje 
pradedant renginių ciklą „Vy-
dūnas – Tautai ir valstybei“ 
nebūsite pasyvus stebėtojas, 
bet aktyvus dalyvis, ir mes 
drauge, pasiraitoję rankoves, 
minkysime tą pačią „vydūnie-
tišką tešlą“? 

Tą „tešlą“ aš minkau visą 
savo gyvenimą nuo pat vaikys-
tės, o pastaruosius dvidešimt 
metų netgi labai aktyviai min-
kiau. Ir tikrai nežadu mažinti 
savo aktyvumą šioje srityje. 
Vydūnistikos žaizdrą Lietuvoje 
būtina nuolat nenuilstamai 
pūsti, kalti geležį, kol karš-
ta!.. 

- Tačiau neatmetate galimy-
bės sugrįžti į Klaipėdos alma 
mater?

- Aš visą laiką sakiau, kad 
mano kūnas Vilniuje, bet siela 
liko Klaipėdoje. Norėčiau vėl 
sujungti sielą su kūnu.

- Dėkoju už pokalbį. Teisin-
go apsisprendimo ir kūrybinės 
jums sėkmės, pratęsiant „vy-
dūnietiškos tešlos“ minkymą 
Klaipėdos universitete. 

Lapkričio 22 d. 17 val. Klaipėdos universitete, Mažojoje 
auloje, pradedamas kultūros renginių ciklas „Vydūnas – Tau-
tai ir valstybei“. Pirmojo renginio metu bus pristatyta Vaclovo 
Bagdonavičiaus ir Aušros Martišiūtės-Linartienės monografija 
„Vydūnas”, dalyvaujant knygos autoriams, taip pat Klaipėdos 
universiteto chorui „Pajūrio aidos“, meno vadovas ir dirigentas 
doc. Algirdas Šumskis. 

organizatoriai: Klaipėdos universitetas, Vydūno draugija, 
Seimo nariai prof. Algimantas Kirkutis ir Dainius Kepenis.

Kviečiame patriotiškai nusiteikusius tautiečius, studentiją 
ir senjorus aktyviai dalyvauti diskusijose. Įėjimas laisvas.

Dr. Vacio BAGDONAVIČIAUS s  unikalus įdirbis vydūnistikos 
srityje – išties rimtas mokslinis pagrindas Vydūno kūrybiniam 
palikimui propaguoti, pasitelkiant meninės raiškos formas.

mei ir svarbai šiuolaikiniam gy-
venimui išaiškinti. Man asme-
niškai jo fundamentalūs moks-
liniai darbai labai daug padėjo 
Klaipėdos universitete brandi-
nant Sveikatos mokslų fakulte-
to idėją. 

Būtent dr. V. Bagdonavičius 

man padėjo aiškiau 
suvokti pagrindinius 

vydūnistikos postulatus – kas 
yra žmogaus sveikata, koks tai 
gyvenimo būdas ir pan. Dr. V. 
Bagdonavičius padeda mums 
geriau suprasti Vydūną savo 
moksliniais darbais. 

Jis, kaip profesionalus moks-
lininkas interpretatorius, giliai 
išstudijavo Vydūno raštus. Ge-
riausias pavyzdys – tarp tautie-
čių populiari Vydūno knygelė 
„Sveikata, jaunumas, grožė“, 
palydima V. Bagdonavičiaus ko-
mentarais, išsamiai paaiškinan-
čiais Vydūno teiginių reikšmę, 
jų aktualumą bei svarbą. 

Netgi dabar, Klaipėdos uni-
versitete telkiantis bendram 
darbui į pilietinį judėjimą „Vy-
dūno keliu“, organizuojant ren-
ginių ciklą „Vydūnas – Tautai ir 
valstybei“, dr. Vacio Bagdona-
vičiaus unikalus įdirbis vydū-
nistikos srityje – tai išties rim-
tas mokslinis pagrindas Vydūno 
kūrybiniam palikimui propa-
guoti, pasitelkiant meninės 
raiškos formas.

- Reziumuojant – esate šau-
niai pasidarbavęs moksliniu-
akademiniu lygmeniu propa-
guodamas Vydūno idėjas Klai-
pėdos universitete įsteigėte 
Sveikatos mokslų fakultetą, 
štai jau dvidešimt metų akty-
viai dalyvaujate kasmet kovo 
pabaigoje Klaipėdoje rengia-
mose tarptautinėse mokslinėse 
konferencijose „Už skaidrią 
būtį ir sveiką gyvenseną Vy-
dūno keliu“. Turbūt ne vien 
tik man vertėtų įsiklausyti į 
jūsų ekspertinę nuomonę, kad 
žmonės, susitelkę į Vydūno 
draugiją, kurios garbės pirmi-
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Mažosios Lietuvos 
raštija padarė 
didelę įtaką 

bendrinės lietuvių kalbos 
raidai ir įnešė didžiulį indėlį 
į lietuvių tautos kultūrą. Tai 
buvo tinkama vieta, nes ten 
nebuvo uždrausta spauda. 
Buvo galima laisvai spaus-
dinti, skaityti, rašyti ir moky-
tis lietuvių kalbos. 

Jūratė ZIEDELYTĖ 

Šis Lietuvos regionas ypatin-
gas tuo, jog čia išleista pirmoji lie-
tuviška knyga – tai Martyno Maž-
vydo „Katekizmas“ (1547 m.). 

Tautos pasididžiavimu tapo 
Kristijono Donelaičio kūrinys 
„Metai“, kuriame aprašomi to 
krašto lietuvių papročiai, tikėji-
mas ir buitis, o nuo 1883 m., 
kuomet buvo uždrausta lietuviš-
ka spauda, išleisti svarbiausi lie-
tuviško tautinio atgimimo leidi-
niai „Aušra“ ir „Varpas“. 

Svarbu paminėti ir pirmosios 
lietuvių kalbos gramatikos, ku-
rios autorius buvo lietuvininkas 
Danielius Kleinas, išleidimą 
1653 metais. 

Taip pat pirmą kartą Jono 
Bretkūno į lietuvių kalbą buvo 

Mažosios Lietuvos kultūrinis savitumas
išversta ir visa Biblija (1579–
1590 m.) Biblijos vertimas į lie-
tuvių kalbą taip pat turėjo dide-
lę įtaką visai to meto kultūrai. 

Mažojoje Lietuvoje pasirodė 
ir pirmasis lietuvių grožinės li-
teratūros kūrinys – Ezopo pasa-
kėčių vertimas, parengtas Teo-
filio Šulco 1706 m. 

Tad pirmosios knygos ir 
pirmosios gramatikos bei 
kitų leidinių reikšmė tautos 
kultūrai buvo labai didelė.

Politiniai, ekonominiai, reli-
giniai ir demografiniai pokyčiai 
neišvengiamai veikė lietuvinin-
kų, senųjų Mažosios Lietuvos 
gyventojų, tapatumo suvokimą 
ir su tuo glaudžiai susijusią dva-
sinę kultūrą.

Dar XX a. pr. Kalėdos Mažo-
joje Lietuvoje buvo suvokiamos 
kaip senųjų metų palydos ir nau-
jųjų sutikimas. XX a. Mažosios 
Lietuvos Kalėdos – išimtinai 
krikščioniška šventė. 

Šią dieną lietuvininkai iš ry-
to eidavo į bažnyčią, ten giedo-

eitynės. 
Tradiciškai vykdavo persi-

rengėlių vaikštynės, kiekvieno-
je gyvenvietėje su sodybos šei-
mininku buvo keičiamasi tam 
tikromis žodinėmis formuluotė-
mis ir juos apdovanojant. 

Persirengėlių vaišinimas ir 
apdovanojimas maistu turėjo 
maginės apeigos pobūdį. Šiupi-
nio šventė – mažlietuvių repre-
zentacinis renginys, nes šio pa-
tiekalo ruošimas atliko savotiš-
ką ritualą. 

Tuo tarpu Velykos buvo labai 

graži ir sakrali šventė – iš vaka-
ro ruošti gražūs lizdai iš sama-
nų, šieno ir padėti lauke, alyvų 
ar serbentų krūmuose. 

Lizdas būtinai turėjo būti 
gražiai išpuoštas, jo link ėjo 
smėliu pabarstytas takelis. 

Takelio pakraščiai būdavo iš-
dėliojami kankorėžiais, kad Ve-
lykų zuikis rastų kur padėti gra-
žių ir margų kiaušinių. 

Mažojoje Lietuvoje jau nuo 
XVI a. buvo paprotys velykai-
čius dovanoti vieni kitiems, lin-

kėti sveikatos, laimės, džiaugs-
mo. Toks kiaušinis buvo saugo-
mas, kad nesudužtų, ir laikomas 
per visus metus. Taip pat išskir-
tina ir vidurvasario šventė. Ti-
krasis šventės pavadinimas ne-
žinomas. 

Pirmenybė teiktina Kupolei, 
reiškiančiai vešėjimą, brandą, 
žydėjimą. 

Jaunimas mėgo Joninių vaka-
rą išplaukti luotais, kurių pirma-
galyje įstatydavo senus 
puodus ar dube

davo giesmes. 
Vėliau Naujieji metai buvo 

švenčiami tyliai, be jokio triukš-
mo. 

Sausio pirmosios rytą visi 
stengėsi pamatyti baltą arklį, 
nes tai simbolizavo gerų metų 
pradžią. 

Per Tris karalius buvo toks 
paprotys: kas pirmas atsikelda-
vo – ant durų užrašydavo Trijų 
karalių vardų inicialus. Atėjus 
Užgavėnėms būdavo rengiami 
pasivažinėjimai ir persirengėlių 19
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Mažoji Lietuva – savitas etnokultūrinis regionas, 
kuriam priklauso Jurbarko rajono, nusidrieku-
sio nuo Dubysos iki Karšuvos girios, vakarinė 

dalis – Smalininkų ir Viešvilės apylinkės. Vokiškosios 
kultūros paženklintas šio krašto materialinis ir dva-
sinis paveldas po II pasaulinio karo buvo brutaliai 
naikinamas, dabar mokslininkų po kruopelytę 
rankiojamas ir dedamas į storas studijas. 

Kraštas, kurį vis dar reikia atrasti

Tačiau labai svarbu, kad šį pa-
veldą pažintų ir tausotų šio kraš-
to žmonės.

Po 1923 m. sausio 15 d. įvy-
kusio Klaipėdos sukilimo nedide-
lė istorinės Mažosios Lietuvos 
dalis, vadinama Klaipėdos kraštu, 
susijungė su Didžiąja Lietuva. 

Mažąja arba Prūsų Lietuva 
XVI a. vokiškose kronikose va-
dinta rytinė Prūsijos dalis, kurio-
je gyveno lietuviškai kalbantys 

nauskienė prisimena savo ma-
mytę sakius, jog tas žodis lietu-
vininkams turėjęs neigiamą ats-
palvį.

Prie Didžiosios Lietuvos po 
1923 m. sausio 15-osios sukilimo 
prijungtame Klaipėdos krašte vy-
ravo dvikalbystė, buvo ryški vo-
kiška kultūra. 

Prasidėjus II pasauliniam ka-
rui šis kraštas vėl atiteko Vokie-
tijai. „Po II pasaulinio karo dar 
kartą pasikeitė Mažosios Lietu-
vos etnosas – vietiniai buvo pri-
versti bėgti į Vokietiją, daugelis 
neišvengė Sibiro tremties. 

Į ištuštėjusį Klaipėdos kraštą 

suvažiavo žmonės iš įvairių Lie-
tuvos vietų, dabar čia gyvena jau 
antroji atvykusiųjų karta – jie yra 
Mažosios Lietuvos gyventojai, ga-
lintys puoselėti krašto istorinį pa-
likimą.

Ryškiausias išlikęs Mažosios 
Lietuvos materialinio paveldo 
akcentas – vokiškos architektū-
ros statiniai. Nors ir neišvengė 
laiko ir žmonių padarytų poky-
čių, tie vokiški pastatai kuria sa-
vitą, kitokį nei kitų rajono mies-
telių, Smalininkų ir Viešvilės 
vaizdą. 

Vakarinėse Jurbarko rajono 
apylinkėse išlikę daug senų kapi-

žmonės. XVIII a. pradžioje Ryt-
prūsius nusiaubė maras, į ištuš-
tėjusias lietuvių sodybas iš svetur 
atsikėlė vokiečiai. 

Viešajame gyvenime įsigalėjo 
vokiečių kalba ir kultūra, lietuvi-
ninkai savąją saugojo ir puoselėjo 
tik šeimose.

Prūsijos lietuviai, ypač nuo 
XIX a. pab., save vadino lietuvnin-
kais. Šį pavadinimą išpopuliarino 
Jurgis Zauerveinas eilėraščiu 
„Lietuvninkai mes esam gimę“, 
kuris su kompozitoriaus Stasio 
Šimkaus 1908 m. parašyta melo-
dija laikomas neoficialiu Mažosios 
Lietuvos himnu. 

naičių su geležiniais kryžiais, kal-
tinėmis tvorelėmis ir gotišku šrif-
tu užrašytais antkapiais. Mažojo-
je Lietuvoje kitokie net miškai – 
su ąžuolų ir kitų šimtamečių me-
džių alėjomis.

Mažosios Lietuvos žalia balta 
raudona vėliava naudota jau XVII-
XVIIIa. kaip Prūsijos valstybės 
Lietuvos provincijos ženklas. Vė-
liau ją naudojo Mažosios Lietuvos 
lietuviškos draugijos ir vėliava ta-
po šio krašto simboliu. Žalias bal-
tas raudonas juosteles ant rankų 
ryšėjo ir Klaipėdos sukilimo da-
lyviai.

Prūsijos lietuvių kultūra, dva-

sinis gyvenimas, papročiai ir tra-
dicijos formavosi veikiamos pro-
testantų bažnyčios. 

Ir dabar čia yra dvi – katalikų 
ir evangelikų liuteronų – bažny-
čios ir dvi tikinčiųjų bendruome-
nės, puoselėjančios senas ir skir-
tingas tradicijas. 

Viešvilė, Smalininkai – pasie-
nio vietovės, tai irgi lėmė tam ti-
krus kultūrinius ypatumus. 

Didžiąją ir Mažąją Lietuvą 
skyrė siena, ėjusi Šventosios upe, 
tačiau pasienio žmonių gyvenimai 
buvo susiję.

Pagal laikraštį „Šviesa“ 
parengė Gediminas TAUTKUS

Vėliau termi-
nas „lietuvininkai“ 
įsigalėjo kaip spe-
cifinės etnografinės 
grupės, kuri skyrėsi 
nuo lietuvių tikėjimu, 
papročiais, dialektu, pa-
vadinimas.

Kartais Mažosios Lietu-
vos gyventojai vadinami maž-
lietuviais, tačiau lietuvininkų pa-
likuonė smalininkietė Rūta Iva-

Mažosios Lietuvos kultūrinis savitumas
nis su degutu. Tai 

simbolizavo artėjantį 
rudeninį vasaros virsmą į žie-
mą.

Mažojoje Lietuvoje gyvavo 
senovės baltams būdinga kaimo 
tradicinė architektūra: mediniai 
pastatai, gana padrikos sodybos 
ir gyvenvietės. 

Mažosios Lietuvos gyvento-
jai dažniau nei Didžiosios Lietu-
vos lietuviai namų stogus puošė 
iš medžio pjaustytais žirgeliais-
paukščiais. Žemdirbių sodybose 
puošniausias pastatas būdavo 
klėtis. 

Stogo kraigą vainikuodavo 
arklelių (žirgelių) pora. Pa-
jūrio žvejų sodybos pasižy-
mėjo kuklumu, palyginti su 
žemdirbių sodybomis. 

Kai kur būdavo išlikę gan sa-
votiškų archajiškų dūminių tro-
belių – būdingų pajūrio senovei, 
su savotiška plano struktūra. O 
pamario žvejai gyveno santyki-
nai geriau nei pajūrio žvejai, su-
klestėjo pastatų puošyba. 

Nemuno deltos sodybose 
statytos įrankinės žvejybos 
įrankiams susidėti, tvarteliai 
gyvuliams. Ten vyravo medi-
niai bei vėlesni mūriniai pas-
tatai. Stogus dengdavo neto-
liese augusiomis nendrėmis, 
vėliau plito raudonos kerami-
nės čerpės. 

Kopininkai, gyvenę Kuršių 
nerijoje, užsiimdavo ir dailiai-
siais amatais, plito medinių pas-
tatų dažymas. 

Pelkininkai vertėsi iš vieti-
nių gamtos išteklių (durpių ka-
simo, uogų rinkimo, žoliavimo). 
Durpynuose pelkininkai statėsi 
tik medinius pastatus, kad sta-
tiniai neprasmegtų į pelkės gel-
mes. 

Mažosios Lietuvos tradicinė 
kaimo architektūra išsamiau 
apibūdinta XVI a. C. Hennen-
bergerio, kuris aprašė Įsruties 
apylinkių lietuvininkų sodybas, 
kur gyvendavo po 20–50 asme-
nų. 

Tuomet visi valgydavę vie-
noje dūminėje pirkioje, o kie-
kviena sutuoktinių pora gyven-
davusi atskiroje medinėje klė-
telėje. Ši būdavo suręsta iš ap-
valių sienojų, pakelta ant pa-
klėčio, buvusi belangė ir tik su 
vieneriom durim. 

Lietuvininkų sodybose dar 
būdavo daug atskiros paskirties 
mažų trobesių: vienur maldavo 
grūdus, kitur kepdavo duoną, 
skalbdavo žlugtą, darydavo alų, 
maudydavosi ir kt. 

Tačiau XX a. pradžios 
krašto modernizacija turėjo 
įtakos ir kaimo architektūrai. 
XX a. pradžioje baltiškiausio-
mis vietovėmis išliko Klaipė-
dos, Šilutės, Tilžės apylinkės, 
Kuršių marių rytinė pakran-
tė. 

Ten daugiausia būta senes-
niems laikams būdingų lietuvi-
ninkų pastatų ir sodybų. Maža-
jai Lietuvai nebuvo būdinga 
kažkuri viena bendra kaimo ar-
chitektūros kryptis. Tą įvairovę 
lėmė:
• krašto gamtinės sąlygos;
• vakarietiškoji kolonizacija 

atskirose krašto dalyse;
• savaiminė kaimų ir jų sodybų 

raida;
• skirtingos etnokultūrinės tra-

dicijos;
• skirtingų epochų paveldas;
• didelė socialinė diferenciaci-

ja;
• lokaliniai savitumai – kaimo 

architektūros mados, vieti-
nių meistrų įgūdžiai ir įpro-
čiai;

lietuvių raštijos gimtinė
Mažoji Lietuva – lietuvių 

raštijos gimtinė, kurioje buvo 
sudarytos sąlygos bei steigtos 
slaptos spaudos platinimo drau-
gijos lietuviškam žodžiui skleis-
ti ir lietuvių tautos kultūrai 
puoselėti. 

Išskirtinas pirmosios lietu-
viškos knygos – Martyno 
Mažvydo „Katekizmo“ – 
pasirodymas bei pirmosios 
lietuvių kalbos gramatikos 
išleidimas. 

Pirmosios knygos ir pirmo-
sios gramatikos reikšmė tautos 
kultūros vystymuisi buvo labai 
didelė.

XV–XX a. pr. Mažosios Lie-
tuvos kalendorinių švenčių tra-
dicijos – savitas lietuviškosios 
kultūros reiškinys, susijęs su 
šio krašto istorine, politine, vi-
suomenine, religine raida. 

Kūčių ir Kalėdų šventėse 
svarbus veiksnys – tikėjimo iš-
pažinimas. 

Tuo tarpu Mažosios Lietu-

vos archajiškosios Užgavėnių 
šventės apeigoms būdingi se-
nieji šventės elementai: pasiva-
žinėjimai, laistymasis vandeniu, 
gausios vaišės. 

Geriausiai archajiškieji Ve-
lykų šventės elementai atsi-
skleidžia XX a. lietuvininkų 
bendruomeninio pobūdžio apei-
gose – lizdų ruošimas, kiauši-
nių marginimas ir dovanojimas 
kitiems linkint gero. 

Galų gale Joninių svarbiau-
sias akcentas buvo ugnis, pluk-
doma valtimi, kaip virsmo sim-
bolis – iš gyvybingos vasaros 
link žiemos.

Mažosios Lietuvos kaimų 
tradicinės architektūros bruo-
žai atpažįstami pagal kiekvie-
nos konkrečios vietovės senųjų 
pastatų ypatybes, jos pobūdį (ar 
ten gyveno laukininkai, žvejai, 
pievininkai ar kiti) bei į lokali-
nes senesnių statybų ypaty-
bes. 

Taip pat galima pastebėti, 
kad dėl istorinių, gamtinių ir 
kitų aplinkybių Mažosios Lie-
tuvos tradicinė kaimo archi-
tektūra pasižymėjo didesne 
įvairove nei kituose Lietuvos 
etnokultūriniuose regionuo-
se;

tekstupalepe.lt nuotr.
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