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Mažąją Lietuvą suvokiame kaip multikultūrinį paribio regioną, kuriame ryškiausiai
išsiskyrė dominuojanti vietinių krašto gyventojų mažlietuvių ir vokiečių
koegzistencija, susipynusi socialiniais, ekonominiais, kultūriniais, taip pat neretai
dėl ilgaamžės kaimynystės ir su giminystės ryšiais. Mažoji Lietuva negali būti
traktuojama kaip administracinis ar juo labiau politinis vienetas, bet tik kaip
etnografinė teritorija, esanti šiaurinėje Rytų Prūsijos dalyje, kurioje XV-XVI a.
susiformavo etnografinė mažlietuvių grupė. Krašto istorinė praeitis, jos specifinė
geopolitika, demografija ir net psichologija išugdė savitą mažlietuvio mąstyseną ir
gyvenseną1, kuriuos, kaip ir jų nutautėjimo procesą, suvokti ir paaiškinti yra gana
problemiška.
Viena kertinių mažlietuvio egzistencijos problemų siejama su jo identitetu,
kurio suvokimas ypač aktualizavosi nuo XIX a. antros pusės, po Vokietijos Reicho
susikūrimo 1871 m. Mažlietuvių identiteto nagrinėjimas suponuoja nemaža
šalutinių, tačiau labai svarbių potemių: kaip mažlietuviai suprato savo padėtį
Vokietijos imperijos sudėtyje nacionalizmo epochoje, kokie jų kultūrinės veiklos
prioritetai ir aspiracijos, ryšiai su Didžiosios Lietuvos lietuviais.
Didžiausią šaltinių bazę sudaro lietuviška periodika, kurios Mažojoje Lietuvoje
1808-1919 m. buvo išleista 68 pavadinimai2. Iš jų išskirtina vokiečių spaustuvininkų
lėšomis leisti: „Lietuviška ceitunga" (Klaipėda, nuo 1878 m.), „Nauja lietuviška
ceitunga" (Tilžė, nuo 1890 m.), „Tilžės keleivis" (Tilžė, nuo 1883 m.); „Sandoros"
draugijos konservatyvios religinės pakraipos leidinys „Pagalba" (Klaipėda, nuo
1904 m.); mažlietuvių tautinius interesus ginantys ir jų pačių lėšomis leisti
„Niamuno sargas" (Ragainė, Tilžė, 1884-1887 m.), „Saulėteka" (Bitėnai, 19001902 m.), „Byrutė" (Tilžė, 1909-1913 m.), „Prūsų Lietuvos savaitraštis" (TUžė,
1913-1914 m.).
Tyrinėjant temą, remtasi Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos rankraščių
skyriuje saugomais mažlietuvių kultūros veikėjų fondais3, kurių didžiąją dalį sudaro
epistolinis palikimas, atspindintis platų leidybinės veiklos mastą; išskirtini ir
autobiografinio pobūdžio (M. Jankus) rankraščių fragmentai, kultūrinių draugijų
švenčių programos ir įstatai. Istoriografija, kurioje būtų apibendrinta mažlietuvių
vieta Vokietijos imperijos politikoje, jų kultūrinės veiklos aspiracijos, išryškinant
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mažlietuvių identiteto problemiškumą, deja, nėra gausus. Senesnės kartos vokiečių
istorikai W. Hubatsch'as, lietuvė P. Žostautaitė buvo įsprausti į politinius šios
problemos tyrinėjimų rėmus. W. Hubatsch'as kategoriškai teigė, kad neteisinga
būtų vadinti valstybės centralizavimo link vedusius žingsnius Germanisierungswette*,
nes jis akceptavo savaiminį ir savanorišką mažlietuvių germanizavimąsi. Jis nelaikė
jų atskira tautine grupe, o vokiečiais, tik kalbančiais kita gimtąja kalba. P. Žostautaitė mažlietuvius traktavo kaip Vokietijos imperijoje gyvenusią lietuvių tautos
dalį5, niekuo nesiskyrusią nuo didlietuvių, tik politine priklausomybe.
XX a. paskutinį dešimtmetį lietuvių istorikų dėmesio sulaukė mažlietuvių
tautinės padėties6, kultūrinės raiškos formų ir aplinkos7, personalijų8 vaidmens
lietuviškame judėjime tyrinėjimai. Tačiau pasigendama darbų, kuriuose būtų
atskleista mažlietuvių identiteto ir jį nulėmusių politinių, socialinių ir kultūrinių
aplinkybių visumos analizė. Prie tokių tyrinėjimų priskirtinas V. Žalio darbas9,
kuriame bandyta per Mažosios ir Didžiosios Lietuvos politinę integraciją suvokti
mažlietuvio/klaipėdiškio identiteto specifiškumą, suponuotą skirtingų nei Didžiojoje
Lietuvoje istorinių realijų.
Vokiečių istoriografija mažlietuvių identiteto klausimu yra gausesnė. M. Kleinas10 iškėlė naują kultūrinės antropologijos uždavinį - tautinių grupių saviidentifikaciją nagrinėti kultūrų supanašėjimo (akultūracijos) plotmėje. J. Tauberis11
mažlietuvių identiteto savitumą apibrėžia remdamasis autentiškais šaltiniais, pagal
Oral History užrašytais interviu. Ši problema XX-XXI amžių sandūros istoriniame
kontekste atsispindi ir kitų autorių darbuose12.
Kultūrinėje plotmėje mažlietuvis jautėsi esąs vokiškos aplinkos žmogus. Tą
sampratą labiausiai stiprino protestantizmo dvasia, vienijusi vokiečius ir mažlietuvius jau nuo XVI a. pradžios. Tautine prasme mažlietviai sugebėjo išsiskirti
į atskirą grupę, kurios pagrindiniu identifikavimo simboliu tapo gimtoji lietuvių
kalba.
Kodėl kalbant apie mažlietuvių identitetą svarbus 1871 metų chronologinis
atskaitos taškas? Žinoma, ši data yra tik santykinė, žyminti politinio valstybės
darinio pasikeitimą, tačiau ji koregavo mažlietuvių, kaip, beje, ir kitų tautinių
mažumų, laikyseną naujoje politinėje situacijoje. Svarbu išskirti mažlietuvių reakciją į jų atžvilgiu vykdytą politiką „iš viršaus" (Vokietijos Reicho germanizacinė
politika) ir nustatyti kultūrinius-tautinius šioje grupėje vykusius pokyčius, sąlygojusius mažlietuvių identiteto, skirtingo nuo didlietuvių ir adekvataus mozūrams,
formavimą.
XIX a. pradžioje Prūsijos Karalystėje įvykdytos visuomeninio-ekonominio
gyvenimo reformos, iš kurių reikšmingiausia 1807 m. sausio pradžioje Klaipėdoje
paskelbtas ediktas apie baudžiavos panaikinimą13, paspartino valstybės kapitalistinę
raidą, o mažlietuviai „vis labiau integravosi į Prūsijos Karalystės gyenimą, galėdami
naudotis jos plačių visuomeninių reformų vaisiais"14. Tokia integracija veikė
mažlietuvių gyvenimo būdą, mąstyseną, dar labiau tvirtino religijos normomis
grįstus moralės principus, „prūsiškąsias dorybes"15: tvarkingumą, taupumą,
sąžiningumą ir, svarbiausia, darbštumą. A. Juška teigia, jog „XIX a. vidury
Mažojoje Lietuvoje galutinai susiformavo savitas lietuvininko tipas, priartėjęs <...>
16
prie kaimynų vokiečių gyvenimo būdo" . Vokiečių valstybės materialinės ir dvasinės

i

33

Silva Pocytė

kultūros difuziją į mažlietuvių buitį ir aplinką iliustruoja lietuviškos spaudos
puslapiai:
„<...> Kožnuose namuose veik kokį įtaisymą randame, kurio sentėviai ne
pažinti ne pažino, būtent kuliamųjų, akselį supjaunančių [žolės smulkintuvai. S. R], pieną nugriebiančių [separatoriau - S. R], šieną sugrėbiančių, rugius ir
žolę nupjaunančių, lauką ariančių ir kitų padargų"17.
Mažlietuviui didžiulį jį supančios aplinkos pažinimo perversmą padarė
komunikacijų sistemos plėtra. Iki 1816 m. Karaliaučiaus apygardoje nebuvo
18
susisiekimo kelių . 1853 m. buvo baigtas tiesti geležinkelis, jungęs Berlyną su
Karaliaučiumi, 1860 m. pratęstas iki Eitkūnų, 1875 m. nutiestas geležinkelis,
sujungęs Klaipėdą ir Tilžę19. Rašytojo Hermanno Sudermanno „Lietuviškų apysakų"
herojams geležinkeliu atvažiuojąs traukinys yra pabaisa, net baisesnis už Pūkį su
ugnies uodega ar kitą piktąjį, Aitvarą, tačiau, antra vertus, traukinys gali nuvežti
pirmiausia į Įsrutį, paskui į Karaliaučių, tada ir į Berlyną pas patį Kaizerį20.
„Sename laike <...> važiavo senuoju vieškeliu nuo Tilžės ant Klaipėdos pusto
[pašto. - S. R] vežimas, gabendamas ar tai kokią gromatą [laišką. - S. R] iš
vieno į kitą kraštą arba vėliau jau „Keleivį" iš Karaliaučiaus mūsų tėvams
pargabendamas. Nebuvo tuokart dar gelžkelio, o ir nei šasijos <.„>" 2 1 .
XX a. pradžioje: „Ant geležinių vėžių bėga „ugnini" vežimai per mūsų kraštus.
Žmogus pastojo ponas dviejų gamtos jėgų <...>, elektrikos ir garo <...>" 22 .
Akultūracijos tendencijos veržėsi į mažlietuvio virtuvę, kurioje šalia vyravusių
sūrių ir rūgščių atsirado saldžių patiekalų, uogienių, kavos23, tradicinius rankų
darbo drabužius keitė pramoniniu būdu pagaminti moderniški miestietiški rūbai.
Analogiška situacija susiklostė ir tarp mozūrų, kur „bendras socialinis vystymasis,
ypač komunikacijos ir industrijos srityse, 19 a. antroje pusėje sustiprino
asimiliacines tendencijas"24.
Kalbant apie mažlietuvių nutautėjimą, kalbos klausimas buvo vienas iš
svarbiausių laidininkų tarp mažlietuvio ir valstybės, taigi tarp mažlietuviškos ir
vokiškos kultūros. Lietuvių kalba, kuri iš dalies iki XIX a. vidurio mokyklose dar
buvo toleruojama, kuria buvo meldžiamasi bažnyčiose ir kuria XIX a. 3-iojo
dešimtmečio pradžioje buvo pradėti leisti pirmieji lietuviški periodiniai leidiniai,
mažlietuviui suteikė galimybę bendrauti su aplinka, antra vertus, parodė lietuvių
kalbos vartojimo moderniame pasaulyje rezervuotumą, kuris ypač aktualizavosi
po 1871 metų.
Pirmieji lietuviški periodiniai leidiniai, leisti Mažojoje Lietuvoje iki 1878 m.
(iš jų išsiskiria Fridricho Kuršaičio Karaliaučiuje leistas 1848-1880 ra. „Keleivis"),
buvo religinio pobūdžio, stiprino mažlietuvių religingumą, patriotiškumą ir lojalumą
savai vokiškai valstybei, nes ir pirmųjų, ir XIX-XX amžių sandūroje leistų
daugumos lietuviškų laikraščių finansuotoja buvo valstybė. Vadinasi, periodinių
leidinių pasirodymas mažlietuvio pasaulyje jo paties turėjo būti vertinamas kaip
vokiškos kultūros apraiška, kaip vokiškos valstybės rūpinimasis jų interesais ir
kalba.
Šiame kontekste išsiskristalizuoja modernaus pasaulio samprata kaip vokiškosios
arba miestietiškos kultūros pasaulio lygmuo, o mažlietuviai - kaip kaimo, arba
patriarchalinės, kultūros reprezentantai, valstietiška visuomenė, save vadinusi
būrais, neturėjusi „stipresnės ekonominės atramos mieste"25. Mažlietuvių gyvenimas
kaime, regis, turėjo pristabdyti jų - asimiliaciją, nors K. Gudas iškelia visiškai
34
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priešingą mintį, jog dėl diskriminacinės politikos, kuri draudė lietuviams apsigyventi
miestuose, „lietuviai liko atstumti nuo pramoninių verslų, o tai smukdė lietuvių
tautinės mažumos ekonominę padėtį, kultūrą ir kartu jos atsparumą asimiliacijai"26.
Socialinę-ekonominę-techninę krašto raidos analizę siejant su industrializacija,
galima pakoreguoti šį tyrinėtojo teiginį. Lygindami Gumbinės ir Karaliaučiaus
apygardų gyventojų tautinį santykį XIX a. pastebėsime, kad kiek lietuviškesnė
buvo Gumbinės apygarda. Ir tai ne atsitiktinumas, nes Karaliaučius buvo vienas
iš svarbiausių Rytų ir Vakarų Prūsijos ir svarbiausias Rytų Prūsijos pramonės bei
prekybos centrų, XIX amžiuje įgijusio didmiesčio statusą27 ir ypač išsiskyrusio iš
agrarinio krašto kolorito XIX-XX a. sandūroje. „1910 m. 23% abiejų provincijų
visų pramonės darbininkų dirbo Karaliaučiuje, čia veikė 18 įmonių, turėjusių
daugiau kaip po 200 darbininkų"28.
1870 m. duomenimis, Gumbinės apygardoje lietuviškumu išsiskyrė Šilutės ir
Tilžės apskritys. Jose mažlietuviai sudarė daugiau kaip 60% visų kaimo gyventojų29,
o amžių sandūroje Šilutės apskritis buvo vienintelė Rytų Prūsijos apskritis, kurioje
dauguma gyventojų (57,8%) gimtąja kalba laikė lietuvių. Tų skaičių negalima
nesusieti su faktu, kad Šilutėje „1855 m. urbanizacija buvo lygi nuliui"30.
Valstybės modernizacija spartino mažlietuvių akultūracijos procesą, tačiau, kita
vertus, modernėjimo proceso įtakos mažlietuviams, ypač šiaurinėje Mažosios
Lietuvos dalyje, nereikėtų pervertinti. 1871-1900 m. tarp didžiųjų (per 100 000
gyventojų turėjo tik Karaliaučius) ir vidutinio didumo (20 000-100 000 gyventojų)
Rytų Prūsijos' miestų ryški demografinė stagnacija įžvelgiama vienut vienutėliame
mieste - Klaipėdoje31. Tai rodo, jog ekonominiai-ūkiniai Vokietijos imperijos
prioritetai nebuvo siejami su Klaipėdos kaip uostamiesčio plėtra. Dėl to galima
daryti prielaidą apie gana ryškų šiame regione mažlietuvių grupės užsikonservavimą, paremtą senųjų tradicijų laikymusi.
Dci 1871 m. susiformavo pagrindinės mažlietuvių identiteto definicijos: vokiškas
valstybinis ir religinis bei lietuviškas lingvistinis pobūdis. Po 1871 m., kai susikūręs
Vokietijos Reichas pradėjo vykdyti valstybinę germanizacijos politiką, pirmasis
bruožas išlieka nepakitęs, net sustiprėja mažlietuvių orentacija valstybės link,
religinėje plotmėje išsiskiria surinkiminio sąjūdžio suaktyvėjimas, sietinas su
mažlietuvių prioritetu išsaugoti gimtąją kalbą, kuri yra vertinama kaip kultūrinis
tradicijos suponuotas palikimas, bet ne kaip pagrindinė didlietuvius ir mažlietuvius
vienijusi savastis.
Gimtoji kalba buvo pagrindinis mažlietuvių grupės išsiskyrimo nuo vokiečių ar
mozūrų kriterijus, tačiau, skirtingai nei didžiojoje Lietuvoje, kurioje XIX a.
pradžios lingvistinis nacionalizmas padarė pradžią ir evoliucionavusi iki valstybinio
nacionalizmo, Mažojoje Lietuvoje lietuvių kalba buvo tik mažlietuvių saviraiška,
kurios svarbiausias aspektas buvo malda gimtąja kalba už savo valstybę ir valdovą.
Gyvenimas vokiečių monarchų valdomoje valstybėje, mokyklose ir bažnyčioje
diegtas paklusnumas Dievo paskirtai valdžiai buvo gerokai prislopinęs tautinę
savimonę.
XIX a. viduryje pavergtose tautose pradėjęs formuotis politinio savarankiškumo
siekimas, tautinių ekonominių interesų formavimasis daugeliui mažlietuvių buvo
sunkiai suvokiami dalykai. Antai Didžiojoje Lietuvoje XIX a. istorinis romantizmas
atgaivino buvusios Lietuvos valstybės galybės faktą, o mažlietuvių svarbiausias
istorinės raidos per kelis šimtmečius rezultatas tapo savos - lietuviškos valstybės
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atminties neturėjimas. Mozūrai taip pat „laikė save pirmiausia mozūrais, bet jokiu
būdu ne lenkais, nors ir kalbėjo lenkiškai. Jie jautėsi esą glaudžiai susiję su savo
tėvyne (Heimat), su savo religija ir savo gimtąja kalba"32. Mozūrai akceptavo ne
savo „tautinę", bet prūsišką valstybę.
Vokietijos Reicho germanizacinė politika pakeitė Prūsijos Karalystės liberalizmą
tautinių mažumų atžvilgiu. Šios germanizacinės politikos pagrindas - tautinių
mažumų kalbų vartojimo suvaržymai ir jų uždraudimas. Svarbiausios visuomeninio
gyvenimo sritys, kuriose lietuvių kalbos uždraudimas sukėlė didžiausią mažlietuvių
reakciją, buvo mokykla ir bažnyčia. Nuo 1873 m. lietuvių kalba buvo mokyklose
palikta tik tikybai dėstyti ir tik trejus metus. Bažnyčia, jos vadovybė ir kunigai iki
1885 m. dar stengėsi palaikyti lietuviškumą, o nuo 1890 m. vis labiau tolinosi
nuo mažlietuvių, „pradėjo pasisakyti už natūralų vokietėjimą be jokios prievartos"33.
Dėl to lengviau paaiškinamas ir surinkimininkų judėjimo, meldimosi namuose
lietuviškai populiarėjimas.
Prievartinį lietuvių kalbos uždraudimą mažlietuviai suprato kaip netekimą
galimybės melstis gimtąja kalba. Vadinasi, lietuvių kalba buvo religinių apeigų
atlikimo įrankis, kurį Vokietijos valdžia stengėsi iš mažlietuvių atimti.
Germanizacinė politika pradėjo koreguoti mažlietuvių laikyseną vokiškumo
atžvilgiu. Jų lojalumas vokiškai valstybei nebuvo mažlietuvio susitapatinimas su
vokiečiu. Jis buvo Vokietijos valstybės pilietis, bet ne vokietis. Anot J. Tauberio,
„glaudus ryšys su Prūsijos karaliaus rūmais tautinei mažumai buvo svarbi jungtis
su valstybe, kurioje jie gyveno. Valdovą, o ir protestantiškos bažnyčios galvą buvo
galima garbinti ir jam <...> tarnauti, nesijaučiant vokiečiu"34.
W. Hubatsch'o tvirtinimą, jog suvienijus Vokietiją pasienio rajonai buvo sujungti
į vieną stiprų politinį darinį ir jiems suteiktas saugumo jausmas35, patvirtina ir
periodika. Antai „Tilžės keleivis" rašė, jog Vokietijos imperija „rubežiuose
suvienijančią" vokiečių kalbą įvedė ne norėdama mažlietuvius išnaikinti, o imperiją
sustiprinti, kovoti su katalikais lenkais, prancūzais, čekais, kurie, norėdami savo
kalba mokyklose mokyti, sustiprintų Katalikų Bažnyčios galią ir susilpnintų
imperiją36. „Tilžės keleivyje" negailėta teigiamų epitetų ir pirmojo Vokietijos
37
imperijos kanclerio Bismarko adresu . „Nauja lietuviška ceitunga" šio valstybės
38
veikėjo atžvilgiu buvo kritiškesnė , nors lojalumas monarchijai ir valdančiajai
dinastijai, įkūnijusiai visos valstybės galybę, išlieka tiek šiame, tiek kituose kultūrinį
39
tautinį mažlietuvių judėjimą atspindėjusiuose laikraščiuose .
Išsami mažlietuviškų tekstų analizė įgalina tarti, jog jeigu imperijos valdžia
nebūtų uždraudusi vartoti lietuvių kalbą bažnyčiose ir dėstyti ja tikybą mokyklose,
mažlietuvių judėjimas dėl lietuvių kalbos teisių būtų buvęs silpnesnis, nes meldimąsi
svetima kalba jie traktavo kaip nusižengimą ketvirtajam Dievo įsakymui tėvą ir
motiną garbinti gimtąja kalba. „Tilžės keleivis" apgailestavo, kad jeigu ne A. Falko nurodymai (kulto ir švietimo ministro 1874 m. balandžio 8 d. potvarkis,
galutinai sankcionavęs lietuvių kalbos vartojimo ir dėstymo apribojimą), „tai
lietuvininkai ir šiandien pakajingiausi [taikingiausi. - S. P.] padonai [valdiniai. S. P.] būtų" ir „nei viena giminė taip pakajų [taiką. - S. P.] ne myl, ale ir nėra
40
taip narsi kovoje kaip lietuvininkai" . Mažlietuvių kovoje dėl lietuvių kalbos
išsaugojimo reikėtų išskirti du lygmenis. Pirmasis - tai tiesioginis mažlietuvių
komunikavimas (peticijų siuntimas) su imperijos valdžios institucijomis (daugiausia
malonės tikintis iš paties kaizerio), kad jos pakeistų priimtus įstatymus dėl
36
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gimtosios kalbos vartojimo suvaržymų. Čia reikia priskirti ir XIX a. pabaigoje
atsiradusio mažlietuvių politinio judėjimo užuomazgas, siekiant į Reichstagą ir
landtagą išrinkti savo atstovus, galinčius ginti jų pačių ir lietuvių kalbos vartojimo
teises.
Taigi pirmąjį mažlietuvių judėjimo lygmenį galėtume pavadinti ryšiu „mažlietuviai-valdžia", o antrasis lygmuo buvo pačioje mažlietuvių grupėje. Kultūrinių
draugijų veikla, lietuviškų švenčių rengimas, knygų leidimas turėjo atlikti savišvietos
funkciją ir taip stabdyti nutautėjimo tendencijas.
Peticinis sąjūdis tapo pirmąja ir masiškiausia kovos dėl lietuvių kalbos forma,
nors ir nebuvo savarankiškas mažlietuvių41 ir tik jiems būdingas visuomeninis
aspektas42. Nors peticijos nedavė beveik jokių praktinių rezultatų, tačiau padėjo
mažlietuviams organizuotis, žadino jų tautinę savimonę, skatino kitokią kultūrinę
veiklą43, Tačiau nereikia išleisti iš akių Šio judėjimo ryškiausio aspekto - turinio
apolitiškumo, nes mažlietuvių ūkininkai, pripratę prie tvarkos, nekėlė revoliucijų
juolab „savoje" valstybėje ir tikėjo, kad „gerasis kaizeris" įvykdys peticijų
reikalavimus. Mažlietuvių siųstų peticijų tekstai iliustravo jų ištikimybę kaizeriui,
glaudžiai susijusią su pamaldumu, o šiuos bruožus diegti, stiprinti ir išsaugoti,
ypač tarp vaikų, buvo galima tik gimtąja lietuvių kalba. 1879 m. gegužės 11 d.
peticijoje kaizeriui teigiama, jog, mokyklose „atėmus gimtąją kalbą", atšąla ne tik
meilė tėvams ir Dievui, „bet ji tiesiog visiškai išplėšiama iš vaikų širdžių". Jeigu
vaikai mažiau, mylės tėvus, jie mažiau mylės ir Dievą, ir savo krašto valdovą
(Landesvater), ir savo tėvynę (Vaterland). Meilę ir ištikimybę bus galima išsaugoti
ir sustiprinti tik tuo atveju, jeigu vaikams tikyba bus dėstoma gimtąja kalba44.
Dažnai parašų rinkimas po peticijomis tapdavo viena iš pačių vokiečių
rinkiminės politinės kovos formų, siekiant laimėti mažlietuvių palankumą per
rinkimus. 1882 m. pabaigoje Vokietijos konservatorių partijos veikėjai suorganizavo
dvi peticijas dėl lietuvių kalbos vartojimo išplėtimo krašto mokyklose, kurias
pasirašė per 7000 mažlietuvių. Jos sukėlė didžiulį rezonansą valdžios sluoksniuose,
mažlietuvių reikalavimai traktuoti kaip netiesioginė parama „lenkų separatistams"45.
Todėl vienas iš peticijos organizatorių, Klaipėdos apskrities mokyklų inspektorius
F. Šrėderis surinko daugiau kaip 70 mažlietuvių parašų ir pasiuntė „ištikimybės
ir priesaikos laišką kaizeriui Vilhelmui I". Pačių konservatorių spaudžiami
46
mažlietuviai „atsisakė savo reikalavimų" .
Šis pavyzdys rodo, jog tarp mažlietuvių, daugiausia ūkininkų, neturėjusių
šviesuomenės ir inteligentijos, nesusiformavo politinės kultūros tradicijos. Nuo
XIX a. 10-ojo dešimtmečio pradėtos kurti savarankiškos lietuviškos apskričių
rinkiminės draugijos neatnešė pageidaujamų rezultatų, nes vien mažlietuvių balsais
„išrinkti savo kandidato į Vokietijos Seimą niekada nebuvo pavykę"47. Tokia
politiškai konservatyvi atmosfera buvo ne vien dėl mažlietuvių valstietiškumo, bet
ir dėl tarp mažlietuvių išplitusio surinkimininkų judėjimo idėjos, griežtai
pasisakiusios prieš bet kokią pasaulietinę ar politinę veiklą. Net profesorius kunigas
Vilius Gaigalaitis, penkiolika metų (1903-1918) Klaipėdos ir Šilutės rinkėjams
atstovavęs Prūsijos Landtage, mažlietuviams ne visada buvo „savas" kunigas, nes
jiems buvo nepriimtina plati visuomeninė kunigo veikla. I. Simonaitytė rašė, jog
V. Gaigalaitis „išvažiavęs į Berlyną pamatyti karalių, ir niekam tikęs kunigas, nes
politikuojąs"48.
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Kita kultūrinio-kalbinio sąjūdžio forma, aiškiai parodžiusi mažlietuviškos
visuomenės diferenciaciją į konservatyvųjį ir liberalųjį, arba religinį ir pasaulietinį,
polius, tapo draugijų veikla. Pirmoji „Birutės" draugija buvo įkurta Tilžėje
1885 m. Jau pats draugijos pavadinimas49 ir užsibrėžta veikla nuo pat pradžių
turėjo tapti nemenku akibrokštu religingoje mažlietuvių aplinkoje. Tarp „Birutės"
įkūrėjų buvo .Aušroje" bendradarbiavę M. Jankus, J. Miksas, gal todėl ir pats
draugijos pavadinimas buvo inicijuotas „Aušroje" spausdintos poemos „Birutė"
sukelto įspūdžio50. Vienas iš „Birutės" įkūrėjų, M. Jankus, mini, jog buvo siūlytas
51
ir kitas pavadinimas „Rūta", tačiau burtais pasirinkta „Birutė" . Birutininkai
pasinaudojo J. Basanavičiaus parašytais Lietuvių mokslo draugijai (taip ir neįkurtai)
įstatais, kuriuose buvo numatyta „lietuviškąją kalbą atgaivinti, ją šelpti ir joje
įsigyventi", leidžiant mokslines knygas gimtąja kalba, įkuriant lietuvišką knygyną,
skaitant pranešimus draugijos susirinkimuose52.
Kyla pagrįstas klausimas, ar draugijos organizatoriai tapo tik iš šalies padiktuotos iniciatyvos vykdytojai, ar jie buvo to laiko idealistai, pernelyg vertinę
religingos ir pasyvios mažlietuviškos visuomenės aktyvumą ir modernėjimą. Iki
įsikuriant pirmai lietuviškai draugijai tiek Prūsijos Karalystėje tiek Vokietijos
Imperijoje veikė nemažai vokiškų draugijų53. Betgi didžiausią impulsą turėjo suteikti
1879 m. Tilžėje grynai moksliniams reikalams įkurta tarptautinė „Lietuvių
literatūrinė draugija", kurios tikslas buvo lietuvių kaip nykstančios kalbos ir
kultūros fiksavimas ir išsaugojimas ateities moksliniams tyrinėjimams. Tuo tarpu
„Birutė" siekė gimtąją kalbą puoselėti ir gaivinti. Ši draugija buvo grynai kultūrinio,
švietėjiško, pasaulietinio pobūdžio susibūrimas, nekėlęs nei politinių, nei socialinių
reikalavimų, tačiau iš tradicijos rezervuotai laikęsis politinės valdžios atžvilgiu54.
Draugijos pasaulietiškumas negalėjo patraukti į savo pusę religingo mažlietuvio,
nereto surinkimininko, kurie, nors ir pasisakydami prieš suvokietintą Bažnyčią,
nesutiko su birutininkų veikla. Kova dėl lietuvių kalbos, prieš nutautėjimą, bet ne
prieš vokiečių kalbą ar juo labiau prieš Vokietijos Imperijos valdžią, buvo ryškus
birutininkų ir kitų draugijų laviravimas tarp vokiškumo ir lietuviškumo. „Birutės"
veikėjai tikėjo, kad lietuvių kalba bus užtarta „per mūsų širdingus valdonus"55, ir
neužmiršdavo susiėjimų pabaigoje sušukti „aukštai tegyvuoja mūsų Ciesorius"56.
1900 m. rudenį į Tilžę buvo atvykęs kaizeris Vilhelmas II. Jis dalyvavo paminklo
karalienei Luizei atidengimo iškilmėse. Kaizeriui pagerbti buvo suruoštos įvairių
vokiškų organizacijų eitynės, kur greta vokiškų draugijų ėjo birutininkai, juodai
apsirengę, su baltomis pirštinėmis, per petį persijuosę šilkines trispalves (žalia57
balta-raudona) juostas, ir Tilžės giedotojų draugijos nariai .
Nors „Birutei", anot J. Basanavičiaus, nepavyko savo tikslų „kaip reikiant"
įgyvendinti58, tačiau kaip draugijų veiklos pradininkė yra išskirtinis visos lietuvių
kultūros reiškinys. 1895 m. savo 10-mečio proga ji suorganizavo pirmą viešą
lietuvišką šventę Tilžėje su pirmu lietuvišku vaidinimu59, paskatino kurtis ir kitas
lietuviškas draugijas. Jas daugiausia suorganizavo tie patys birutininkai.
Kur kas populiaresnė tarp mažlietuvių buvo 1899 m. iš „Birutės" išaugusi ir
Vydūno suorganizuota Tilžės giedotojų draugija60. Vien tai, kad Vydūnas,
propagavęs Rytų filosofijos mintis ir idėjas, įsitvirtino protestantiškoje terpėje,
rodo akivaizdų mažlietuvių visuomenės modernėjimą. Giedotojų populiarumą
nulėmė ir veiklos modelis, ir formų įvairovė: lietuviškuose vakaruose buvo
giedamos giesmės, dainuojamos dainos, vaidinami scenos veikalėliai, rodomos
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skaidrės. 1901 m. gruodžio 7 d. Tilžėje surengtame dainų vakare buvo parodyta
daugiau kaip 20 „šviesos paveizdų [skaidrių. - S. R] iš Lietuvos ir kitur"61 su
Vydūno komentarais. Iš skaidrių žvelgė Vytautas, kurio valdymo metais Lietuva
buvo tapusi labai galinga, karalienė Luizė, Vokietijos kaizeris ir jo žmona62. Jose
atsispindėdavo ir bibliniai motyvai, būdavo rodomos vietos, pašventintos „paties
mūsų Viešpaties vaikščiojimu po šią pasaulę"63. Draugijos veiklos sėkmę nulėmė
lietuviškų, vokiškų, religinių motyvų jungimas.
Narių gausa išsiskyrė 1904 m. Klaipėdoje įkurta evangelikų liuteronų labdaros
ir kultūrinio švietimo draugija „Sandora". Jos tikslas „Bijokitės Dievo, garbinkit
karalių, mylėkite brolius"64 aiškiausiai atspindi visuomenines ir dorovines nuostatas,
kurioms liko ištikimi dauguma mažlietuvių iki Pirmojo pasaulinio karo.
1885-1914 m. Mažojoje Lietuvoje veikė apie 30 kultūros-švietimo, jaunimo
draugijų, kurias visas vienijo lietuviškumo išsaugojimas. Tačiau jo siekta skirtingai,
dėl ko lengviau paaiškinti konfrontaciją tarp mažlietuvių veikėjų, persikėlusią ir
į draugijų veiklą, spaudos puslapius, nes kiekvienam iš jų savas kelias atrodė
optimaliausias. Antai dažna „Birutės" vadovų kaita atspindėjo vieningos veiklos
strategijos ir taktikos neturėjimą: Vilius Bruožis, Kristupas Voska, Vydūnas norėjo
veikti tik kultūriniu pagrindu, M. Jankaus, J. Vanagaičio veiklos samprata buvo
kovingesnė. Prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą plačiai nuskambėjo „Sandoros" ir
„Santaros" nesutarimai, aiškiausiai rodę dar nuo „Birutės" įkūrimo prasidėjusią
idėjinę mažlietuvių visuomenės poliarizaciją. Sandoriečiai tvirtino, jog lietuviškumas
ligi tol buvo išlaikytas per „tikėjimo įrankius, per dvasiškos įtalpos knygas, per
surinkimus"65, o „Santara", iškėlusi lietuviškos giminystės svarbą, visiškai išeliminavo tikėjimo klausimą.
XX a. pradžioje Vydūnas parašė dviejų veiksmų komediją „Bimtininkai"66.
Joje norėjo parodyti draugijos veikėjų asmenines ydas, jų veiklos trūkumus.
„Birutininkų autoriui neliko skolingas M. Jankus, kontrargumentavęs, esą „Vydūnas
tai buvo pirmasis, kuris pasirūpino draugovę trikdinti", o ir visam kultūriniam
judėjimui daugiausia pakenkė „mūsų pačių žmonės, pasimokinę svetimų mokyklose
<...>. Tie <...> esą akademikai apstabdė visą uolų krutėjimą ir gaivestį,
užversdami savo karmomis (paryškinta mano. - S. P.) ir sielomis, bei krikš67
čioniškumais lietuvišką tautos dvasią" .
Mažlietuvių identiteto problema neatsiejama nuo Mažosios ir Didžiosios
Lietuvos integracijos, arba vienybės, klausimo iškėlimo. Jau minėtų Birutės ar
Vytauto vardų atsiradimas mažlietuviškame kontekste nebuvo vienkartinis, nors ir
ne masinis reiškinys. Jis atspindėjo sudėtingą ir specifišką kultūrinį darinį.
Santykinai nuo XIX a. paskutinio ketvirčio mažlietuvį atrado etnopolitiškumo
netekęs didlietuvis, kuriam buvo būtina pagrįsti savo etnokultūrinę egzistenciją.
Tai kuo puikiausiai įprasmino Mažosios Lietuvos raštija, nuo XVI a. turėjusi
religinės ir pasaulietinės spaudos tradicijas. Mažojoje Lietuvoje didlietuviai rado
palankią dirvą įgyvendinti savo kultūriniams-politiniams planams, visų pirma
susijusiems su lietuviškos spaudos spausdinimu. Čia buvo galima ne tik spausdinti
Didžiojoje Lietuvoje uždraustą lietuvišką žodį, bet ir bandyti kurti mokslo draugiją.
Dar vyskupas Motiejus Valančius su pavydu žvelgė į gyvenimą Prūsuose, kur
„niekas tikėjimo nekušina, niekas katalikų nepersekioja", kur „daug yra žemaičių
katalikų, kurie tačiau gyvena dailiai, šneka žemaitiškai, turi knygų, mokos rašto
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žemaitiško <...>" 68 . Negalima nuneigti Mažosios Lietuvos ir kai kurių mažlietuvių,
daugiausia spaudos darbuotojų įnašo, - pagalbos didlietuviams spaudos draudimo
metais. Tačiau iškyla dilema: kiek šis bendradarbiavimas atspindėjo ar galėjo
atspindėti abipus Nemuno gyvenusių lietuvių integraciją? Ieškant atsakymo,
pravartu panagrinėti 1883 m. Ragainėje pradėtos leisti „Aušros" mintis.
D. Kaunas iškelia „Aušros" laikotarpio istoriografinę problemą, jog yra
„aušrininkų istoriografijoje pernelyg įsišaknijusių vertinimo stereotipų, tradicija
tapusio atgimimo dalyvių beatodairiško idealizavimo <...>" 69 . „Aušra" vadinta
pirmąja apčiuopiama didlietuvių ir mažlietuvių integracine apraiška: spausdinta
Ragainėje ir Tilžėje, joje bendradarbiavo, be didlietuvių kultūros veikėjų, J. Miksas,
M. Jankus. Tačiau svarbiausia išsiaiškinti, kaip vadinamoji integracijos tema
atsispindėjo turinyje. „Aušros" puslapiuose vyrauja kalbinė, aktuali bei prielanki
ir mažlietuviams tematika. „Aušros" veikėjai suvokė, kad ne tik Rusijos imperijoje,
bet ir gretimoje Vokietijoje lietuviai nutautėją70. Šis procesas suprantamas kaip
bendras „kraujo brolių" likimas, kurį galima sustabdyti mokslu ir švietimu, todėl
beveik nuo pirmųjų leidinio numerių gvildenama J. Basanavičiaus proteguota
Mokslo draugijos įkūrimo idėja. Tačiau skaitant „Aušros" puslapius nejučiomis
kyla mintis, jog didlietuviai Mažąją Lietuvą suprato tik kaip palankią dirvą savo
idėjoms įgyvendinti. Tai įrodytų 1883 m. „Aušros" ketvirtajame numeryje esanti
užuomina, jog kai tik Rusijos valdžia leis įkurti tokią draugiją savo imperijoje, jis
bus perkelta iš Mažosios Lietuvos į Kauną ar Vilnių71. Formuojantis moderniai
lietuvių tautai, išplitęs tautinis sąjūdis Didžiojoje Lietuvoje sugebėjo atrasti
Mažosios Lietuvos raštiją, bet ne patį mažlietuvį. Juos vienijo, anot M. Kleino,
„kalba ir kilmės giminiškumas"72, bet istorijos vyksmas suponavo skirtingą socialinęekonominę, kultūrinę aplinką: vienoje Nemuno pusėje lenkišką, kitoje - vokišką,
kuri „etniniu požiūriu formuoja savitą identitetą ir priklausymą"73.
Mažlietuviui baimę broliuotis su didlietuviais kėlė ne tik jo katalikiškumas,
bet ir Rusijos imperijos, kaip atsilikusio, jų akimis, krašto, grėsmė, kadangi
susijungimo su Didžiąja Lietuva atveju galima patekti į rusų jungą ir pavirsti
rusais arba lenkais74. Lenkiškasis veiksnys turėjo nemažą įtaką formuojant
konservatyvią mažlietuvių nuostatą apie Rusijos imperijoje gyvenusius lietuvius,
nes bendradarbiavimas su didlietuviais buvo traktuojamas kaip broliavimasis su
lenkais. Lenkų aspiracijos Vokietijos imperijoje buvo suprantamos kaip valstybės
pamatų ardymas, todėl didlietuvių su polonizacijos idėjomis įtaka mažlietuviams
taip pat galėjo kelti realią grėsmę vokiškos valstybės stabilumui. Tokią
konservatyvią nuostatą Didžiosios Lietuvos atžvilgiu populiarino „Tilžės keleivis",
būgštavęs, jog nerimstantys lenkai stengiasi atgauti „visą savo karalystę", kuriai
priklausytų ir Vakarų bei Rytų Prūsija, Karaliaučius, Tilžė, Klaipėda. Lenkai
norintys į savo kovą įtraukti ir maskolijos lietuvius ir žemaičius, o pastaruoju
metu ir Prūsijos lenkus, kašubus, mozūrus ir lietuvininkus, tačiau „prie mūsų
lietuvininkų lenkai <...> meilės ir paguodos ikšiol nerado". „Birutės" draugija
vadinta tiesiog žemaičių draugija, siekiančia ištikimus lietuvininkus supriešinti su
vokiečiais ir vokiečių valdžia, kad jie prisijungtų prie „didžiosios valnosios Lietuvos
bei Lenkijos"75.
Įvertinti mažlietuvio santykį su didlietuviu kategorijomis „savas" ir „svetimas"
gana kebli užduotis. Didžiajai Lietuvai spausdintas „Varpas" XIX a. pabaigoje
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tesuprantama; apie krutėjimą Maskolijos Lietuvoje čionai teip-pat mažai težino"76.
Šioms mintims pritarė „Saulėteka", XX-XX a. sandūroje rašiusi:
„Kas pažįsta arčiaus prūsų pusės lietuvius, tas gerai mato, kad maskoliškoji
Lietuva su savo gyventojais yra visai nepažįstama jiems šalis; jie jos ir nenori
pažinti, nelaikydami tų, kaip jie vadina „žemaičių" ne per savo viengenčius; jų
akyse žemaitis, tai tiek, ką maskolius ar lenkas"77.
Bendrauti trukdė mažlietuvių politinis ir religinis, ne tiek liuteronų bažny78
čios kiek surinkimininkų sąjūdžio veiktas „antikultūrinis" konservatyyizmas .
79
Mažlietuvių inteligentijos „labai plonas" sluoksnis taip pat ribojo jų veiklą, nes
jų „būriškas" mentalitetas bet kokį pakilimą socialinio statuso laipteliais,
neatskiriamą nuo išsimokslinimo lygio, siejo su tapimu vokiečiu.
Kita vertus, mažlietuvių veikėjai, daugiau reprezentavę pasaulietinę kryptį, taip
ir netapusią visuotine, norėdami pagrįsti savo kultūrinio judėjimo ir vienybės
prieš nutautėjimą svarbą, daugiausia rėmėsi Didžiosios Lietuvos istorijos ir kultūros
simboliais: lietuvių kova su kryžiuočiais (dažniausiai minimi Durbės ir Žalgirio
mūšiai), stipri Vytauto Didžiojo Lietuvos valstybė, piešiami narsių Lietuvos moterų
Birutės,' Onos, Gražinos paveikslai, cituojami Simono Daukanto raštai. Sie herojai
ir temos išsiskiria „Birutės", „Lietuvininkų susivienijimo Prūsuose" (1901-1906,
Tilžė), jaunimo draugijų, pradėjusių kurtis 1911 m. ir veikusių ik! Pirmojo
pasauUnio karo, „Santaros" susirinkimuose jų skaitytuose pranešimuose. Reiktų
paminėti lietuviškose šventėse skambėjusias Maironio, P. Vaičaičio eues, dainuotas
S. Šimkaus Č. Sasnausko melodijas. Toks didlietuviškų simbolių „pasiskolinimas"
pirmiausia susijęs su tuo, jog mažlietuviai neturėjo savos lietuviškos valstybes
atminties Anot „Prūsų Lietuvos savaitraščio", kovoti su nutautėjimu reikia
naikinant per amžius iškilusių kultūros sieną tarp abiejose valstybėse gyvenančių
lietuvių „vienširdžiai savo kultūros auklenimu besirūpinant"80.
Tačiau kalbant apie mažlietuvių ir didlietuvių bendradarbiavimą, reikia išskirti
du labai svarbius dalykus. Pirma, konservatyviajai mažlietuvių daugumai, užaugusiai
vokiškos valstybės ir kultūros aplinkoje, tokia didlietuviška tematika buvo svetima
ir nepriimtina81. Antra, iki pat Pirmojo pasaulinio karo Uko iš viso nediskutuota
politinio integralumo idėja. Šią mintį pabrėžia ir didUetuviškai tematikai daug
vietos skyrusi spauda, apibendrindama, jog reikia labiau vienytis meno srityje
„poUtikoje ramiai palikdami istorijos tarp mūsų trauktąjį [susiformavusi. - S. P.]
rubežių ir besirūpindami kiekvieni savo krašto medžiagine gerove .
IŠVADOS
Nuo XIX a paskutinio ketvirčio mažlietuvių visuomenėje vyko sudėtingi
kultūriniai, socialiniai procesai, kuriuos veikė Vokietijos imperijos vykdyta
germanizavimo politika. Nors nuo XIX a. 8-ojo dešimtmečio pabaigos tarp
mažlietuvių pastebima modernėjimo elementų daugiausia susijusių su mdustriahzacijos ir komunikacijos sistemos plėtra (akultunzacųos, arba kultūrų
supanašėjimo, procesas), tačiau mažUetuviai, daugiausia кашеi žmones, netapo
modernia tauta, juos galima laikyti tik tautine grupe Mažketuvius vienijo
kolek^vin s identitetas, besiremiantis sociokultūriniu bendrumu, bendros kilmes
„KoieKtyvmis
laentiteias, овъи
: š s k v r i m u « (j. Tauber). Kuriantis Vokietijos
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tautinei valstybei, jie sudarė tautinę mažumą tiek statistine išraiška, tiek vertinant
santykius tarp tautinių - daugumos ir mažumos - grupių. Vykstant prievartinei
germanizacijai, pasigendama mažlietuvių etninio mobilumo, jų vieningo įsitraukimo
į kultūrinį judėjimą prieš sąmoningą diskriminaciją". Ši specifika suprantama tik
atsižvelgus į mažlietuvių identiteto ypatybes: ištikimybė ir lojalumas monarcho
institucijai, kaip savos valstybės valdovui; „vienijanti" evangelikų liuteronų religija
ir išplitęs surinkimininkų sąjūdis stiprino pamaldumą ir Dievo siųstos valdžios
garbinimą; savo lietuviškumą jie siejo su lietuvių kalbos, kaip pagrindinio įrankio
religinėms apeigoms atlikti, išsaugojimu; suartėjimą su Didžiosios Lietuvos lietuviais
trukdė istorijos vyksmo suponuotos skirtingos politinės-valstybinės, religinėskultūrinės tradicijos, skirtingas Mažosios ir Didžiosios Lietuvos ekonominis ir
socialinis lygis.
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Silva Pocytė
Identitätsprobleme der Kleinlitauer 1871-1914
Zusammenfassung
Kleinlitauen begreifen wir als ein multikulturelles Grenzgebiet, indem die Koexistenz der
lokalen Einwohnerschaft, der Heinlitauer und der Deutschen hervortreten, die durch
soziale, ökonomische, kulturelle und nicht slten auf Grund der langjährigen nachbarschaft
auch durch familiäre Bande in Verbindung standen.
Bis zur Gründung des Deutschen Reiches 1871 identifizierten sich die Kleinlitauer durch
drei hauptsächliche Kategorien: die litauische Sprache, den deutschen Staat und den
evangelisch-lutherischen Glauben. Die litauische Sprache funktionierte nur als eigener
Ausdruck, dessen wichtigster Aspekt das muttersprachliche Gebt für den Staat und seinen
Herrscher darstellte.
Durch die Germanisierungspolitik korrigierte sich die Haltung der Kleinlitauer hinsichtlich
des Deutschtums zu korrigieren, denn ihre Loyalität zum deutschen Staat war nicht
adäquat zur Identifizierung der Kleinlitauers mit dem Deutschen. Der Kleinlitauer fühlte
sich als Bürger des deutschen Staat, aber nicht als Deutscher. Die engen Beziehungen
zum preußischen Königshaus waren für die nationale Minderheit ein wichtiges Bindeglied
zum Staat, in dem er lebte.
Der Erhalt der litauischen Sprache, der Erhalt des Volkstums bedeuteten
Gottesfürchtigkeit, galten als Garant zum Erhalt der kleinlitauischen Gruppe und waren
verbunden mit der Verbreitung der Selbstbildung. Diesem Ziel sollten die von 1885
gegründeten Kulturvereine dienen. 1885-1919 gab es etwa 30 kulturelle Bildungs- und
Jugendvereine, die keinerlei politischen und sozialen Forderungen erhoben. Alle Vereinte
einte ein Ziel - die Bewahrung der litauischen Sprache, was jedoch durch verschiedene
Formen erreicht wurde. Einzig die Tätigkeit der weltlichen Vereine (Birutė, Lietuvininkų
susivienijimas Prūsuose [Kleinlitauische Vereinigung in Preußen], Santara), die unter den
religiösen Kleinlitauern existierten, war doch um die Jahrhundertwende die
Versammlungsbewegung sehr ausgeprägt, assoziierte sich mit der Verbreitung des
Katholizismus aus Großlitauen. Gehörig populärer waren unter den Kleinlitauern die
Vereine, wo sich litausiche Sprache, Gott und Loyalität für den Kaiser miteinander
verbanden. (Tilžės giedotojų draugija [Tilsiter Sängerverein], Sandora).
Die Kleinlitauer stellten im deutschen Imperium eine Minderheit dar. Zur Zeit der
Zwangsemanzipation wurde die ethnische Mobilität und der einheitliche Kampf für den
Erhalt der litauischen Sprache vermißt. Das beeinflußte die soziale Struktur der
Kleinlitauer, deren Mehrheit aus Dorfbewohnern bestand (unter der Selbstbezeichnung
„Būrai") und kaum über Vertreter in der Intelligenzschicht verfügten. Die Annäherung
an Großlitauen stoppte die sich über Jahrhunderte herausgebildeten unterschiedlichen
politischen und kulturellen Traditionen, es herrschte verschiedenes wirtschaftliches und
Sozialniveau.
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