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– Kaip ir minėjau, Telšių Žemaitės dramos tea-

trą „pažinau“ aktorinių studijų metais, kai su ben-
dramoksliais buvome atvykę į Žemaitijos sostinę 
rodyti savo kurso vaidinamų spektaklių. Tąsyk, 
užėjus į 2 aukšto balkoną, esantį priešais Masčio 
ežerą, kaip ir sukirbėjo kažkas viduje, mintis, kad 
vieną dieną aš dar čia sugrįšiu. Aišku, kad tokia for-
ma, kaip dabar, tada aš nė neįtariau, bet šiandien 
džiaugiuosi turėdamas privilegiją vadovauti šio 
miesto teatrui, nes jame sutikti žmonės man jau 
ne kartą įrodė, jog reikiamais momentais mes visi 
galime būti komanda ir susitelkti bendrai veiklai. 
Galbūt skamba pragmatiškai, bet šio teatro istoriją 
ir jau kitus esminius faktus apie jį sužinojau kan-
didatuodamas į teatro direktoriaus poziciją, o ir 
šiomis dienomis mane vis dar kas nors nustebina, 
pvz., kad ir neseniai sužinotas faktas, jog maestro 
Juozas Miltinis būtent Telšiuose vietoje dabartinio 
mūsų teatro norėjo įkurti Žemaičių teatrą, kuriam 
rinktųsi aktorius iš Žemaitijos regiono ir statytų 
žemaitišką dramaturgiją, tiesiogiai įtraukdamas ją 
į teatro repertuarą.

– Džiaugiamės, kad vėl Telšių Žemaitės dra-
mos teatrui vadovauja ne tik kultūros žmogus. Ko-
kios priežastys lėmė, kad ryžotės iš Kauno važiuoti 
dirbti į Telšius?

 
– Dėkoju už Jūsų įvardijimą, kad Telšių Že-

maitės dramos teatrui vadovauja ne tik kultūros 
žmogus ir kartu bandau suprasti, ką turėjote ome-
nyje sakydama „ne tik“? Nurodant priežastis, ko-
dėl Telšiai, o ne Kaunas ar Vilnius, galima pami-
nėti keletą. Pirmiausiai, ko gero, reikėtų pasakyti 
tai, kad šio miesto grožį įsidėmėjau dar studijų 
metais (apie 2006–2008 m.). Šio teatro likimas 
mane domino jau senokai, nes vaizdavausi, kad jo 
turima bazė ir joje esantys žmogiškieji resursai gali 
suteikti galimybę ne vienam kūrėjui pradėti žengti 
pirmuosius žingsnius, atsiskleisti ar save realizuoti 
teatre. Lygiai tą patį galėčiau pasakyti ir apie save: 
sukaupta patirtis kituose Lietuvos teatruose supo-
navo vidinę mintį, jog turėčiau realizuoti save nebe 
kaip kūrėjas, bet ir kaip vadybininkas, nepriklau-
somai nuo kitų vadovų vizijų, norų ar interesų jų 
vadovaujamuose teatruose. 

– Klausiate, ką reiškia tas „ne tik“. Šiuo 
atveju Jūs jau iš dalies tai paaiškinote: žino-
me, kad esate ne tik aktorius, bet ir žmogus, su-
kaupęs gana nemažą organizacinio, vadybinio 
darbo patirtį. Be abejo, tai taip pat susiję ir su 
Jūsų darbu kultūros srityje. Pasakėte, kad Telšių 
Žemaitės dramos teatro likimas Jus domino jau 
jau senokai. Taigi, ką apie šį teatrą žinojote, prieš 
kandidatuodamas į jo vadovus? 

PAGRINDINIS NAUJOJO TELŠIŲ ŽEMAITĖS 
DRAMOS TEATRO VADOVO SIEKIS, KAD 
ŽEMAITIJOS SOSTINĖJE BŪTŲ SUFORMUOTAS 
PROFESIONALUS TEATRAS

2021 m. spalio mėnesį Telšių Žemaitės dramos 
teatrui pradėjo vadovauti naujas direktorius – 
DEIVIDAS RAJUNČIUS. Su juo apie pirmuosius 
darbo mėnesius teatre, artimiausius planus 
kalbėjosi DANUTĖ MUKIENĖ.

Telšių Žemaitės dramos teatro direktorius Deividas Rajunčius 
sutinka svečius prieš spektaklio „Meilė ir pinigai” (rež. B. Tsere-
diani) premjerą. Fot. Mindaugas  Drimba.
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(Nukelta į 4 p.)

– Kokią savo veiklos programą kandidatuoda-
mas į teatro vadovo pareigas buvote pasirengęs?

– Kandidatuodamas buvau numatęs keletą ker-
tinių veiklų, kurias po truputį jau ir įgyvendiname. 
Pirma, tai profesionalaus teatro atsiradimas šioje 
šiaurės vakarų Lietuvos dalyje arba, kitaip tariant, 
įdirbis, kad Telšių Žemaitės dramos teatrui būtų 
suteiktas profesionalaus teatro vardas, kurį teatras 
turėjo nuo 1940-ųjų iki 1949-ųjų. Antra – profesio-
nalios aktorių trupės suformavimas, paraleliai su-
darant galimybę teatre darbuotis  čia veikiančioms 
vaikų ir jaunimo studijoms bei mėgėjų aktorių 
trupei (šiems kolektyvams dabar vadovauja teatre 
dirbantys režisieriai ir choreografai). Trečia – Lie-
tuvoje ir užsienyje kuriančių režisierių pritraukimas 
į Telšių teatrą, naujų spektaklių ir jų žanrų pasiūla, 
naujų teatrinių formų paieškos bei kūrybinio teatro 
potencialo auginimas. Ketvirta – žmogiškųjų resur-
sų ir techninės bazės atnaujinimas, teatro vadybinės 
struktūros pertvarkymas pagal šiuolaikinius kultū-
ros įstaigų standartus / modelius. Penkta – platesnis 
bendradarbiavimas su kitomis kultūros ir švietimo 
įstaigomis, verslo subjektais, užsienio ir vietiniais 
partneriais, savanorystės programos sukūrimas bei 
daugelis kitų strateginių elementų teatre.

– Kaip buvote sutiktas Telšių miesto ir rajono 
kultūros žmonių ?

 
– Na, į šį klausimą būtų gana sudėtinga viena-

reikšmiškai atsakyti, nes tų pozicijų tikrai buvo ir, 
matyt, yra labai skirtingų. Iš pradžių aš mažai pa-
žinojau vietinius kultūros žmones ir apskritai šio 
regiono gyventojus, tačiau visi tie, su kuriais susipa-
žinau, mano požiūriu, buvo itin draugiški, paslau-
gūs, besišypsantys ir nuteikiantys pozityviam bei 
konstruktyviam darbui Telšių kultūros lauke. 

 
– Jau spėjote susipažinti su telšiškių teatro pa-

skutiniųjų metų darbu. Kokias čia buvusias veiklos 
tradicijas planuojate tęsti, ką esate numatęs keisti?

  
– Taip, paskutiniųjų metų Telšių Žemaitės dra-

mos teatro svarbiausius darbus iš dalies jau mačiau, 
nors dar ne visus, nes tai padaryti sutrukdė vis dar 
siaučiantis COVID-19 virusas. Visos veiklos, ku-
rios iki šiol buvo įgyvendinamos šiame teatre, yra 
reikšmingos ir tikrai svarbios ne tik mūsų teatrui, 
bet ir visam Telšių kultūros laukui, ypač tuo, kad 
kuriamo ir realizuojamo teatro šiame regione nėra 

ypatingai daug, nėra didelės konkurencijos, todėl 
visos vykdomos teatro veiklos – tiek spektakliai, 
tiek festivalių organizavimas, tiek kiti renginiai 
šioje įstaigoje ar mieste kuria ypatingą pridėtinę 
vertę žmonėms. Dėl pokyčių – kardinalių tai tikrai 
nesu numatęs, bet kaip minėjau, norisi, kad mieste 
atsirastų ne tik jau turima teatro mėgėjiška linija, 
bet ir profesionalaus teatro pasiūla, planuose yra ir   
keletas naujų festivalių.

– Kaip vertinate Telšių Žemaitės dramos teatro 
aktorių trupės sudėtį (amžiaus ir gebėjimų prasme), 
ar planuojate ją atnaujinti, ar tam Telšiuose matote 
potencialą?

 
– Matote, net nežinau kaip tai vertinti, nes 

reikėtų pakonkretinti, ką turite omenyje „tea-
tro aktorių trupė“? Jeigu kalbėtume apie mūsų 
turimą mėgėjų aktorių trupę, kurios nariai nėra 
mūsų teatro darbuotojai, bet teatrinė saviraiška 
užima nemažą dalį jų gyvenime, tai turiu pasa-
kyti, kad šie žmonės mums yra svarbūs ypatingai, 
nes didžioji dalis esamo teatro repertuaro yra šių 
žmonių nuopelnas ir juos drąsiai galima vadinti 
mūsų aktoriais, kad ir ne oficialiai dirbančiais 
teatre. Kita aktorių grupė – mūsų teatre veikian-
čios Vaikų ir jaunimo studijos SAVI bei Choreo-
grafijos studijos nariai. Tai mūsų jaunųjų aktorių 
ir atlikėjų besiskleidžiantis žiedas. Jie yra ne tik 
puikiai užaugę ar augantys mūsų teatro scenoje, 
bet ir atidavę nemažą dalį savo kūrybos visam 
Telšių miestui ir jame vykstantiems renginiams. 
Na, o trečioji linija – tai mūsų naujoji kryptis – 

Telšių Žemaitės dramos teatro logotipas
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profesionalių aktorių trupė, kurioje kol kas turi-
me tik vieną profesionalią aktorę bei sutartiniais 
pagrindais kviečiamus profesionalius aktorius 
ar atlikėjus, kurių reikia statant spektaklius tea-
tre. Vadovaujantis dabartine teatro veiklos stra-
tegija, planuojame artimiausiu laiku papildomai 
pritraukti porą jaunų profesionalių aktorių, o 
ateityje tas jų skaičius dar             turėtų padidėti. 
Jaunieji aktoriai sudarys ir formuojamos teatro 
profesionalios aktorių trupės, kuri dirbs teatre, 
pagrindą. Na, o potencialas visada matomas, kai 
į regioną atvyksta kurti jauni ir darbo ieškantys 
specialistai.

– Kas suponavo Jūsų siekį Telšiuose atkurti pro-
fesionalų teatrą?

 
– Kaip jau mi nėjau, mano veiklos programoje 

profesionalaus teatro įkūrimas buvo įrašytas pir-

muoju numeriu. Tai iš dalies susiję su tuo, jog aš 
pats esu profesionalaus teatro atstovas, studi-
javęs ir dirbęs profesionalaus teatro aplinkose. 
Mano tikslas yra ne atkurti senąjį, o suformuoti 
naują, perspektyvų ir konkurencingą profesionalų 
teatrą šiame regione. Atkurti galime tik teatro 
vardą, bet tokį teatrą, kuris buvo 1940–1949 m., 
vargu bau ar pavyktų praktiškai, nebent užgim-
tų jau koks antrasis Juozas Miltinis iš Dabikinės 
ar Juozas Vaičkus iš Zastaučių (kaimai Žemaiti-
joje, Mažeikių rajone).

– Ar Telšių rajone yra sąlygos, kad čia veiktų pro-
fesionalus teatras (šiuo atveju aktualiausias finansų 
klausimas, nes profesionalaus teatro branduolį su-
daro profesionalūs aktoriai, kuriems už darbą reikia 
mokėti)?

 
– Sąlygos profesionaliam teatrui tikrai yra, 

nes miestas turi puikią teatro bazę, kurioje yra ir 
nemažai žmogiškųjų resursų tam, jog toks teatras 
funkcionuotų ir jame būtų statomi spektakliai, 
organizuojami renginiai, vyktų koncertai, paro-
dos ir pan. Na, o finansai – tai kitas, kad ir gana 
opus klausimas, kuris, manau, einant laikui turė-
tų būti išsprendžiamas. Šiame etape mes turime 
3–4 etatus profesionaliems aktoriams, kuriems 
už darbą galime mokėti gerokai didesnį bazinį 
atlyginimą, nei yra minimali mėnesinė alga mūsų 
šalyje. Toks atlyginimas jaunam aktoriui jo gyve-
nimo ir kūrybinio darbo pradžioje – tikrai didelė 
paskata būti ir kurti šiame mieste. Kitas dalykas – 
tai trupės dydis, kuris privalo būti ne mažesnis kaip 
4 profesionalūs aktoriai tam, kad teatras galėtų 
tapti profesionaliu. Kai suformuosime tokią tru-
pę, tada kalbėsime apie reikalingus papildomus 
finansus didesnės profesionalios teatro trupės su-
formavimui. 

– Kas iš rajono valdžios žmonių labiausiai pa-
laiko Jūsų siekį Telšiuose suformuoti profesionaliai 
veikiantį teatrą?

 
– Profesionalaus teatro Telšiuose idėja, kaip jau 

ir Jūs pati minėjote, sklandė ne vienerius metus ir ra-
jono savivaldybės kuluaruose, ir kitose kultūros bei 
švietimo įstaigose. Manau, kad pavardėmis vardin-
ti, kas palaiko šią idėją, o kas ne, nebūtų etiška. 
Labiausiai tokio teatro atsiradimu suinteresuo-
ti profesio naliąja kultūra besidomintys rajono 

Buvusio Telšių teatro režisieriaus, meno vadovo ir aktoriaus 
Romualdo Juknevičiaus (1906–1963) biustas Telšių Žemaitės 
dramos teatre. Skulptorius Romualdas Kvintas (1953–2018). Fot. 
Danutė Mukienė     
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žmonės. Pragmatiškai sakant, tai visas miesto in-
telektualų ratas. Dabar tokio teatro įkūrimo klausi-
mai dažniausiai aptariami ir sprendžiami bendrau-
jant su Telšių rajono savivaldybės meru, vicemeru, 
administracijos direktoriumi, Kultūros ir turizmo 
skyriaus vedėja bei Vilniaus dailės akademijos Tel-
šių fakultetu. 

– Telšių Žemaitės dramos teatre jau apie du 
dešimtmečiai statomi spektakliai žemaičių kalba. 
Kaip šią tradiciją vertinate ir ar planuojate ją tęsti? 

– Labai puiki tradicija, kuri tikrai turėtų išlik-
ti, nes kas kitas, jeigu ne mūsų teatras, kuriam yra 
suteiktas pačios rašytojos Žemaitės ( Julijos Beniu-
ševičiūtės-Žymantienės) vardas, gali žemaičiams ir 
visiems regionams pasiūlyti tokį turinį? Manau, 
kad kol mūsų režisieriai, aktoriai gali kurti, vaidin-
ti spektaklius žemaičių kalba, jie privalomi teatro 
repertuare.

– Kokie artimiausi teatro planai: kokius naujus 
spektaklius šiuo metu statote , kas juos režisuoja?

 
– Šiuo metu teatras ruošiasi būsimai prem-

jerai  – „Žaidimų aikštė, arba Visi nori gyventi“. 
Spektaklį režisuoja teatro vyr. režisierius Donatas 
Žilinskas, o vaidina teatro aktorių (mėgėjų) ko-
lektyvas. Ši premjera dienos šviesą turėtų išvysti 
2022 m. kovo 27-ąją – Tarptautinę teatro dieną. 
Planuojame tos dienos proga mūsų žiūrovams, 
svečiams, teatro žmonėms bei miesto bendruome-
nei surengti gražią teatro šventę. Esame pradėję ir 
naujo spektaklio, kurį režisuoja mūsų teatre dir-
bantis kartvelų (gruzinų) režisierius Badri Tsere-
diani, skaitymus. Premjera yra numatyta šių metų 
gegužės pabaigoje–birželio pradžioje. Vasarą pra-
dėsime rengtis mūsų teatro tradiciniam festivaliui 
„TEATRradimai“.

– Su kokiomis kultūros įstaigomis (rajone ir vi-
soje Lietuvoje, kitose pasaulio šalyse) teatras bendra-
darbiauja, koks yra šio bendradarbiavimo turinys?

– Rajone bendradarbiaujame su daugeliu 
kultūros įstaigų – Telšių kultūros centru, Telšių 
rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės vie-
šąja biblioteka, Varnių, Viešvėnų, Luokės, Tryš-
kių, Nevarėnų, Ryškenų kultūros centrais, kitomis 
kultūros ir turizmo įstaigomis, tarp jų ir Žemai-

Šventė Telšių mieste. Dešinėje – Telšių Žemaitės dramos teatro 
pastatas. Fot. Danutė Mukienė

čių muziejumi ALKA, Telšių Menų inkubato-
riumi, Žemaitijos turizmo informacijos  centru. 
Palaikome glaudžius ryšius su Mažeikių, Skuodo, 
Plungės, Kretingos, Klaipėdos, Priekulės mėgėjų 
teatrais, profesionaliais Kelmės, Šilutės, Utenos 
teatrais. Na, o mano paties asmeninės pažintys bei 
buvusios veiklos sudaro galimybę teatrui pradėti 
partnerystę ir su nacionaliniais bei  valstybiniais 
Lietuvos teatrais, tokiais kaip Nacionalinis Kauno 
dramos teatras, Klaipėdos dramos teatras, Valsty-
binis Šiaulių dramos teatras, Juozo Miltinio dra-
mos teatras ir kt. Bendradarbiavimas vyksta ir su 
Telšių rajono miestų partnerių, esančių kitose pa-
saulio šalyse, kultūros institucijomis. Tai ir Saint-
Égrève miestelis (Prancūzija), Mestija gyvenvietė 
(Sakartvele/Gruzijoje), Mińsk Mazowiecki mies-
tas (Lenkijoje). Palaikome ryšius ir su šių vietovių 
teatrų atstovais. Bendradarbiavimo turinys su šio-
mis įstaigomis yra labai panašaus pobūdžio: spek-
taklių pristatymai, kito kultūrinio turinio patei-
kimas tiek Telšiuose, tiek ir minėtuose miestuose 
organizuojamuose renginiuose, festivaliuose ir t. t. 
Nuolat vyksta pokalbiai, susitikimai su Lietuvoje 
veikiančių kitų kultūros įstaigų atstovais. Jų metu 
aptariame tolesnio bendradarbiavimo, bendrų 
projektų vykdymo galimybes, kartu dirbame lėšų 
paieškos srityje, nes, norint realizuoti naujas idėjas, 
projektus, reikalingas papildomas finansavimas. 

 Dėkoju už pokalbį!
Sėkmės ir žemaitiškos stiprybės Jums!
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2021 m. spalio 15 d. Telšių Žemaitės dramos 
teatro direktoriaus pareigas pradėjo eiti Deivi-
das Rajunčius. Tąsyk telšių rajono savivaldybės 
paskyros facebook portalo puslapyje (adresas 
https://www.facebook.com/telsiaisavivaldybe/
posts/3988981507897374/) buvo pateikta tokia 
svarbiausia informacija apie naująjį teatro vadovą:

„D. Rajunčius prieš keliolika metų baigė ak-
torines bakalauro studijas ŠU Menų fakultete, o 
prieš keletą metų ir meno vadybos magistro studi-
jas VU Kauno fakultete. 2006– 2009 m. buvo ak-
tyvus Šiaulių dramos teatro savanoris, 2009–2015 
m. dirbo Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro 
aktoriumi (tame tarpe ir kultūrinių projektų va-
dovu), 2015–2020 m. antruosius namus atrado 
Nacionaliniame Kauno dramos teatre, kuriame 
ėjo administratoriaus, o vėliau Vadybos skyriaus 
vadovo pareigas. Be šių patirčių Lietuvos teatruose 
turėjo galimybę pažinti ir techninę, ūkinę įstaigų 
veiklą, kas padėjo dar giliau pažinti bei supras-
ti teatro vaidybos, vadybos ir valdymo principus. 
2020–2021 m. prisidėjo prie Kauno miesto ir 
Kauno rajono kultūrinio virsmo bei šiuolaikiško 
sąmoningumo skatinimo. Paskutinė karjeros sto-
telė – VšĮ „Kaunas 2022“ (Kaunas Europos kultū-
ros sostinė 2022) komanda ir kultūros partnerys-
čių programa, kurioje vykdė koordinavimo darbus 
su beveik 80-čia Kauno ir kitų Lietuvos miestų 
kultūros operatoriais. 

„Kadangi tai buvo puiki patirtis derinant skir-
tingus daugelio asmenybių bei organizacijų intere-
sus – tai naujajame darbe Žemaitės teatre pagrindi-
nis mano tikslas kadencijos laikotarpyje – grąžinti 
teatrą žmonėms: lankomumo gerinimas, žanrų 
įvairovė, teatro regioninės svarbos akcentavimas 
ir profesionalaus teatrinio požiūrio formavimas 
visuomenėje. Džiaugiuosi suteikta galimybe tapti 
Jūsų mylimo ir ypatingo kultūros židinio, Telšių 

TELŠIŲ ŽEMAITĖS 
DRAMOS TEATRO 
DIREKTORIUS DEIVIDAS
RAJUNČIUS

Žemaitės dramos teatro vadovu“, – pristatydamas 
keliamus siekius kalba D. Rajunčius.“

Papildydami svarbiausius naujojo Telšių 
Žemaitės dramos teatro direktoriaus gyvenimo 
faktus, pridedame, kad D. Rajunčius gimė 
1986 m. liepos 24 d. Kupiškyje. Konkursą į šias 
pareigas laimėjo 2021 m. rugsėjo 30 d. Jo antroji 
pusė – dainininkė ir muzikos pedagogė Renata 
Varnagirytė. Jie kartu augina dukrytę Edeirą.

Telšių Žemaitės dramo  Deividas Rajunčius. Fot. Ernesta Dačkevičienė                   

Naujausio Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklio „Žaidimų 
aikštė, arba Visi nori gyventi“, pastatyto pagal H. Levino pjesę, 
plakato fragmentas
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„VISADA  NORISI, KAD 
SPEKTAKLIS TURĖTŲ SAVO 
GYVAVIMO LAIKOTARPĮ – 
SAVO GYVENIMĄ, KAD 
NEBŪTŲ VIENKARTINIS...“          

– Su Telšių Žemaitės dramos teatru bendradar-
biaujate nuo 2017 metų. Jau režisavote nemažai 
spektaklių. Kurie, Jūsų paties supratimu, labiausiai 
pavyko, kaip juos įvertino žiūrovai ir mėgėjų teatro 
specialistai?

– Kiekvienas spektaklis man labai brangus, 
todėl įvertinti, kuris labiau pasisekęs, kuris ne, 
negalėčiau. Bet kuriuo atveju, visada norisi, kad 
spektaklis turėtų savo gyvavimo laikotarpį – savo 
gyvenimą, kad nebūtų vienkartinis, kad jis aug-
tų, aktoriai įsigyventų į kuriamus personažus ir tą 
spektaklį vis vystytų, pildytų naujomis spalvomis.

Spektaklio kūrimo procese vadovaujuosi tokia 
samprata: „Ką sukūrei (pastatei) iki premjeros die-
nos, tą ir palik, bėgant laikui iš esmės nieko nebe-
keisk. Tegu spektaklis gyvena savo gyvenimą“. O 
kiek jis gyvuos, priklauso nuo daugybės faktorių, 
bet pagrindinis ir svarbiausias – jei eina žiūrovas, 
spektaklis ir gyvena. Todėl kartais, kai žiūriu savo 
režisuotą spektaklį, pats pajaučiu, kad dabar dary-
čiau kitaip. Bet tuo teatras ir žavus, gyvas. 

Per penkerių metų darbą Telšių Žemaitės dra-
mos teatre, pastačiau šiuos spektaklius: K. Sajos 
„Anapilin, arba Kvailybės gravitacija, pagal P. Cvirkos 
romaną „Frank Kruk“ – „Šventųjų gyvenimas“, K. 
Ostrausko „Vaižgantas“, vaikams skirtą muzikinį 
spektaklį – V. Kupšio „Voro galybė“, bendradar-

Jau daugiau negu penkeri metai Telšių Žemai-
tės dramos teatre kuria režisierius ir aktorius 
DONATAS ŽILINSKAS, prieš tai dirbęs Kretingos 
Egidijaus Radžiaus teatre. Apie naujausius ir 
anksčiau Žemaitijos sostinėje pastatytus spek-
taklius, sukurtus vaidmenis, darbą Kurmaičių 
(Kretingos r.) mėgėjų teatre su juo kalbėjosi 
DANUTĖ MUKIENĖ

Donatas Žilinskas. Nuotrauka iš D. Žilinsko asmeninio archyvo

biaudamas su režisieriumi B. Tserediani – „Nepri-
klausomybės diena“, skirtą Lietuvos ir Sakartvelo 
Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui, publi-
cistinį vaidinimą „Žemaitės Lietuva“, kuris buvo 
parodytas Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Var-
dan tos…“ vykusioje Teatro dienoje „Sau, tautai, 
žmonijai“. 

XVI Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegy-
vuoja teatras“ mano režisuotas spektaklis (K. Os-
trausko „Vaižgantas“) buvo apdovanotas diplomais 
nominacijose „Ryškiausias vyro vaidmuo“ ir „Ryš-
kiausias režisieriaus darbas“. Už ryškiausio vyro 
vaidmenį buvau pripažintas šios šventės laureatu. 

Spektaklis K. Sajos „Anapilin, arba Kvailybės 
gravitacija“ ir pagal P. Cvirkos romaną „Frank 
Kruk“ pastatytas „Šventųjų gyvenimas“, buvo ap-
dovanoti diplomais Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų 
teatrų apžiūrose-šventėse „Atspindžiai“. 

Sulaukiame gražių atsiliepimų ir dalyvauda-
mi mėgėjų teatrų šventėse, kurios vyksta kitose 
Lietuvos kultūros įstaigose. Stengiamės palaikyti 
glaudžius ryšius su Lietuvos mėgėjų teatrais, ypa-
tingai Žemaitijos regione.

(Nukelta į 8 p.)                     
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– Telšių Žemaitės dramos teatre ne tik režisuojate 
spektaklius, bet ir kuriate vaidmenis. Tad klausimas 
panašus į pirmąjį: kokie vaidmenys Jums labiausiai 
pavyko, kokie arčiausiai širdies?

– Visi Telšių Žemaitės dramos teatre mano pa-
ties sukurti vaidmenys nebuvo sukurti dėl to, kad aš 
labai veržčiausi į sceną. Taip jau yra, kad mėgėjų tea-
tre kartais tai vienas, tai kitas aktorius dėl objekty-
vių priežasčių negali vaidinti. Tada situaciją visada 
tenka gelbėti režisieriui. Taip Telšių teatre atsitiko 
ir man. Tik K. Ostrausko spektaklyje „Vaižgantas“ 
nuo pat pradžių jame kūriau vaidmenį, nes teatras, 
bendradarbiaudamas su Telšių rajono savivaldybės 
Karolinos Praniauskaitės viešąja biblioteka, spek-
taklio pastatymui buvo numatęs tik du mėnesius. 
Kadangi terminai buvo labai glausti, jaunąjį Vaiž-

gantą vaidinau pats, o jau vyresnį – aktorius A. Nekra-
šius. Prasidėjus pandemijai, kadangi kviesti aktorius į 
repeticijas negalėjome, tai su teatro darbuotojais pasta-
tėme vaikišką muzikinį spektaklį V. Kupšio „Voro galy-
bė“. Jame man teko vaidinti Vorą. 

Taip jau yra, kad mano atveju tie vaidmenys dėl 
įvairių aplinkybių, o ne dėl to, kad pats noriu juos 
sau pasiskirti, tiesiog ateina savaime. 

Telšių Žemaitės dramos teatre spektakliai stato-
mi ir profesionalaus teatro pagrindais. Šiuo atveju 
man tenka padėti režisieriui B. Tserediani ir vaidin-
ti jo režisuojamuose spektakliuose.

 
– Kas iš aktorių trupės statant spektaklius yra di-

džiausi Jūs pagalbininkai?
    
– Statant spektaklį neišskiriu nė vieno aktoriaus, 

kiekvienas jų kuriamas vaidmuo – kūrybinio proce-
so dalis. Per sukauptą penkerių metų darbo patir-
tį Telšių Žemaitės dramos teatre, manau, atsirado 
didesnis aktorių, techninio personalo ir režisieriaus 
tarpusavio pasitikėjimas, nusistovėjo darbiniai-kū-
rybiniai santykiai. Tuo labai džiaugiuosi.

Žinoma, negaliu nepaminėti patyrusių, ilgą 
aktorinę, režisūrinę patirtį turinčių Žemaitės dra-
mos teatro aktorių: A. Nekrašiaus, J. Kneitienės, 
V. Bartkaus, V. Butkaus, jaunesnės kartos atstovų 
A. Jaramavičiaus, K. Sutkienės, A. Korkadinovai-
tės-Šiaudkulienės ir tų, kurie aktorių trupę papildė 
jau man dirbant teatre: R. Maco, R. Stanevičiūtės, 
R. Birkantaitės, M. Vaurės.

Skirtingos aktorių profesijos, pasaulėjauta, gy-
venimiška ir aktorinė patirtis. Visa tai stengiamės 
plėtoti, apjungti bendrai kūrybinei teatro veiklai 
Telšiuose, o tai ir yra ta nepamatuojama pagalba.

– Kokie svarbiausi, labiausiai pavykę jų sukurti 
vaidmenys ir kaip šių aktorių vaidybą Jūs galėtumėte 
apibūdinti?

– Ma no tikslas, kad visi aktorių sukurti vaidme-
nys būtų geri ir tai turbūt yra svarbiausias režisieriaus 
ir aktoriaus tarpusavio kūrybinio bendradarbiavimo 
tikslas. Žinoma, yra skirtingos kūrybinio darbo sce-
noje patirtys, skirtingi gebėjimai, dramaturgija, lai-
kas, kurį aktorius gali skirti spektaklio pastatymui ir 

D. Žilinskas Žemaitės dramos teatro spektaklyje Kosto. Ostrausko 
„Vaižgantas“. Fot. Siga Gailiuvienė
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t. t. Kaip režisierius stengiuosi, kad kiekvienas akto-
rius tobulėtų, augtų, tačiau puikiai suprantu, kad tas 
augimas priklauso ir nuo manęs paties. Manau, kad 
kuo daugiau išbandysime skirtingas dramaturgijas, 
aktorinės vaidybos mokyklas, žanrus, tuo tas augi-
mas bus labiau jaučiamas. Ar augimas yra? Į šį klusi-
mą gali atsakyti tik žiūrovai, teatro kritikai.

(Nukelta į 10 p.)

Scena iš Žemaitės dramos teatro muzikinio V. Kupšio spektaklio „Voro galybė“ (rež. D. Žilinskas). Iš kairės: M. Bladženauskaitė, D. 
Žilinskas, A. Korkadinovaitė-Šiaudkulienė,  M. Vaurė. Fot. Siga. Gailiuvienė

– Pasiekė žinia, kad šiuo metu statote naują spek-
taklį. Koks jis (pavadinimas, autorius)? Kada į jį pla-
nuojate pakviesti žiūrovus?

– Dabar pagal H. Levino pjesę statome spek-
taklį „Žaidimų aikštė, arba Visi nori gyventi“.

Scena iš Žemaitės dramos teatro spektaklio „Šventųjų gyvenimas“, pastatyto pagal P. Cvirkos romaną „Frank Kruk“ (rež. D. Žilinskas). Iš 
kairės: J. Kneitienė, A. Nekrašius, A.  Korkadinovaitė-Šiaudkulienė, R. Macas, A. Jaramavičius, R. Stanevičiūtė, V. Bartkus, V. Butkus. Fot. 
Siga Gailiuvienė

(Nukelta į 10 p.)
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H. Levinas (1943–1999) – rašytojas, poetas, 
dramaturgas ir režisierius, daugybės Izraelio ir 
įvairių užsienio šalių premijų laureatas. Jis parašė 
daugiau negu 50 pjesių, kurios statomos visame 
pasaulyje. Spektaklio premjera numatoma Tarp-
tautinę teatro dieną (kovo 27-ąją) Telšių Žemaitės 
dramos teatre.

Šiais metais planuojame žiūrovus pakviesti dar 
ir į K. Harding spektaklio „Dvi seserys“ premjerą. 
Jame vaidins J. Kneitienė ir R. Stanevičiūtė.

– Kokie aktoriai kuria vaidmenis spektaklyje 
„Žaidimų aikštė, arba Visi nori gyventi“ kuria?

– Šiame spektaklyje vadina: R. Macas – baro-
nas Pozna; K. Sutkienė – Poznos žmona Pozna-
bucha; A. Nekrašius – Poznos tėvas; J. Kneitie-
nė – Poznos mam a; V. Butkus – mirties angelas 
Maveckis ir šlubius; V. Bartkus – gailestingumo 
angelas ir kuprius; A. Korkadinovaitė-Šiaudkulie-
nė – mirties angelo pavaduotoja Gulgulevičienė; 
M. Vaurė – mirties angelo pavaduotojos dukra 
Gulgalė ir Poznos dukra Poznamartė; R. Birkan-
taitė – Poznos dukra Poznamartė ir mergaitė; 
R. Stanevičiūtė – aktorė Cici; R. Narmontas – 
Poznos vergas Bamba.

– Kokia šio spektaklio pagrindinė mintis – kokią 
žinutę(-es) jo metu iš scenos transliuosite žiūrovui?

– H. Levinas savo kūryba nuolat kritikavo vi-
suomenę ir šalies konformistines ideologijas, pa-
liesdamas egzistencinius gyvenimo ir mirties klau-
simus. Jo pjesės persmelktos humoro, jose lyg per 
didinamąjį stiklą parodomos tamsiosios, dažnai 
nuvertinamos ir nepastebimos, absurdiškiausios, 
silpniausios, bet kartu bendražmogiškos žmogaus 
sielos pusės.  Ši dramaturgija pasirinkta neatsitik-
tinai, nes galima rasti daug paradoksalių sutapi-
mų šių dienų gyvenime: visuomenės susiskaldy-
mas, pasaulinė pandeminė situacija, Rusijos karas 
Ukrainoje. Tokiomis aplinkybėmis visuomenės 
nariai tampa lyg žaidimų aikštelės dalyviai  – „fi-
gūros“, kuriomis manipuliuojama, siekiant sunkiai 
suprantamų tikslų. Mirties samprata šiandien kar-
tais kai kurių asmenų suvokiama tik kaip statistikos 
dalis, kuri vis papildoma skaičiais. Na o svarbiau-
sia kova vyksta pačiame žmoguje: tarp nustatytų 
(krikščionybės ar kitos religijos) normų – Dievo – tas 
kas aukščiau visų; žmogiškosios (biologinės) pri-
gimties – gundymų, naudos, manipuliavimo doro-
vinėmis vertybėmis.

Spektaklis kviečia mąstyti apie žmogų, o žmo-
gus – labai sudėtingas sutvėrimas. Lyg ir turime 
krikščionybėje, kitose religijose nustatytas elgesio 
normas, tačiau ne visada jų laikomės ir tai turbūt 
natūralu, nes tokia žmogaus prigimtis. Užduokime 
žmogui klausimą: „Ar nori gyventi?“ Visi nori ir 
tokia žmogaus prigimtis – gyventi. 

– Ankstesniais metais bndradarbiavote ir su 
Kretingos kultūros centro Kurmaičių skyriaus mėgė-
jų teatru, ten statėte spektaklius, kūrėte vaidmenis.   
Ar šį bendradarbiavimą tęsiate ir šiuo metu, jei taip, 
kaip įmanoma suderinti tai su darbu Telšių Žemai-
tės dramos teatre? Ar dirbti į Telšius vis dar važinė-
jate iš Kretingos?

– Kretingos rajono kultūros centro Kurmai-
čių skyriuje meno vadovu dirbu nuo 2010 metų. 
Čia įkūriau suaugusiųjų dramos kolektyvą, kuriam 
vadovauju ir dabar. Kurmaičiuose 2011 m. pagal 
I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių liki-
mas“ pastačiau pirmąjį savo spektaklį (diplominį 
darbą) „Urtė“. Per vienuolika savo gyvavimo metų 
šis kolektyvas žiūrovus pakvietė į penkių spekta-
klių premjeras. 2018 m. teatras dalyvavo Lietuvos 

Scena iš Žemaitės dramos teatro muzikinio spektaklio – V. Kup-
šio „Voro galybė“ (rež. D. Žilinskas). Iš kairės: A. Korkadinovaitė-
Šiaudkulienė, D. Žilinskas, M. Vaurė. Fot. Siga Gailiuvienė
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šimtmečio dainų šventėje, jam yra suteikta mėgėjų 
meno kolektyvų I kategorija. 

Kūrybinis darbas Telšių Žemaitės dramos teatre 
yra intensyvesnis negu Kretingos rajono kultūros 
centro Kurmaičių skyriaus suaugusiųjų dramos ko-
lektyve, todėl suderinti darbą pavyksta. Esant gali-
mybei, spektaklius, kuriuos pastatau Telšių Žemaitės 
dramos teatre, parodome Kurmaičių scenoje. 

Profesorius P. Bielskis yra pasakęs: „Kad bet 
kurį Lietuvos miestelį ar kaimą, kuris neturi teatro, 
reikėtų apmėtyti bulvėmis“. Iš dalies dėl to kuriu ir 
gimtinėje – Kurmaičiuose. Nesinorėtų, kad Kur-
maičiai būtų tarp apmėtomųjų...  Į Telšius vis dar 
važinėju iš Kretingos. Ten ir gyvenu.

– Kokius spektaklius šiuo metu režisuojate Kur-
maičių miestelio scenos mėgėjų teatre ir kada pla-
nuojate į juos pakviesti žiūrovus?

Kretingos rajono kultūros centro 
Kurmaičių skyriaus suaugusiųjų 
dramos teatro kolektyvas, 
Agluonėnuose vaidinęs spektaklį 
„(Ne) Laimės smūgis“, pastatytą 
pagal E. Untulio pjesę (rež.  
D. Žilinskas). Iš kairės:  
V. Endriekus, R. Janušienė,  
V. Brazdauskienė, R. Pipiras,  
R. Žilinskienė, L. Jančiauskienė,  
V. Gedvilas. Fotografas nežinomas. 
Nuotrauka iš Agluonėnų kultūros 
namų archyvo

Kretingos rajono kultūros centro 
Kurmaičių skyriaus suaugusiųjų 
dramos kolektyvas minint 10 
metų kūrybinės veiklos jubiliejų. 
Nuotraukoje  įamžinti vaidmenis 
spektakliuose kūrę aktorių trupės 
nariai. Fotografas  
D. Žilinskas

– Kaip jau minėjau, darbas Kurmaičiuose nėra 
labai intensyvus, ypač paskutiniaisiais metais, kai 
siaučia COVID-19 virusas. Praėjusiais metais Kur-
maičiuose atšventėme suaugusiųjų mėgėjų teatro 
10-ties metų jubiliejų, žiūrovams parodėme pagal 
E. Untulio pjesę pastatytą spektaklį „(Ne) Laimės 
smūgis“. Apie artimiausią premjerą dar negalvoju, 
bet minčių turiu. Svarbiausia, kad yra kolektyvo 
branduolys, o kai toks yra, galima kurti.

Šiuo metu Kurmaičių suaugusiųjų dramos ko-
lektyve vaidina dešimt vietinių aktorių mėgėjų. Jie  
dalyvauja Lietuvos mėgėjų teatrų šventėse-apžiū-
rose „Atspindžiai“ ir jose sulaukia žiūrovų bei sce-
nos specialistų gerų atsiliepimų. Smagu, kad ir šis 
kolektyvas Lietuvoje yra matomas bei vertinamas.

Dėkoju už pokalbį! Linkiu sėkmės ir naujų, gra-
žių kūrybinių sumanymų, spektaklių!
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Kretingiškiai šiemet, po dviejų metų pertrau-
kos, pradėję rengtis jubiliejinei (trisdešimtajai) ko-
medijų šventei „Vėinė joukā“, žinojo, kad ji gali ir 
neįvykti dėl siaučiančio COVID-19 viruso, tačiau 
net nenujautė, kad ją temdys vasario 24 d. prasi-
dėjęs Rusijos karas su Ukraina. Renginys, kad ir 
tokiomis aplinkybėmis, vis dėlto įvyko. 

Visą vasario 26-osios popietę Kretingos rajo-
no kultūros namuose buvo vaidinami komedijos 
žanro spektakliai, pastatyti pagal lietuvių litera-
tūros klasikų kūrinius. Žiūrovai pirmiausiai buvo 

Kretingos Egidijaus 
Radžiaus teatre – 
spektaklio „Žemės 
ar moters“ premjera

Gintautė ŽEMAITYTĖ

Ugnės Zalogienės 
nuotraukose – Kretingos 
Egidijaus Radžiaus 
teatro spektaklio „Žemės 
ar moters“ premjeros 
akimirkos. Vaidina: 
Loreta Jonutytė, Liuda 
Grikpėdienė,Vida Slavinskė, 
Rolandas Metlovas, Rolandas 
Normanas, Valdas Slavinskas



13

Ž E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   4 S P E K T A K L I Ų  P R E M J E R O S

pakviesti į Telšių Žemaitės dramos teatro spekta-
klį „Šventųjų gyvenimas“, pastatytą pagal Petro 
Cvirkos romaną „Frank Kruk“. Jo režisierius – iš 
Kurmaičių (Kretingos r.) kilęs, anksčiau ir Kre-
tingos Egidijaus Radžiaus teatre spektaklius statęs   
Donatas Žilinskas. Šį kolektyvą teatro scenoje pa-
keitė Utenos kamerinis teatras, suvaidinęs Ketura-
kio komediją „Amerika pirtyje“ (rež. Šarūnas Ku-
nickas). Tretieji į sceną išėjo Kretingos Egidijaus 
Radžiaus teatro aktoriai. Jie žiūrovus nudžiugino 
spektaklio „Žemės ar moters“, pastatyto pagal Juo-
zo Tumo-Vaižganto pjesę-komediją, premjera (rež. 
Nerijus Gedminas).

2022 m. kovo 4 d. Kretingos kultūros 
centre scenos mėgėjus nudžiugino šio centro 
Vaikų ir jaunimo teatras „Atžalynas“, savo 
gerbėjus pakvietęs į spektaklio „Haroldas 
ir Modė“, pastatyto pagal Koleno  Higinso 
ir Žano Klodo Karjero pjesę, premjerą (rež. 
Auksė Antulienė).

Teatras, anonsuodamas šį spektaklį, pa-
žymi, kad „Netikėtas maištaujančio aštuo-
niolikmečio Haroldo susitikimas su aštuo-
niasdešimtmete Mode perauga į nuoširdžią 
draugystę. Šokiruojančiais „prisistatymais“ 
bandantis atkreipti į save mamos dėmesį Ha-
roldas įtraukiamas į smagių nesusipratimų, 
keistų išradimų, jaudinančių ir gilių Modės 
minčių kupiną pasaulį.

„Pasauliui nebereikia sienų, statykime kuo 
daugiau tiltų“, – sako Modė. 

Atžalyniečiai spektaklyje „Haroldas ir 
Modė“ tiesia tiltus į savo žiūrovų širdis.

Šis spektaklis buvo vienas iš šiais metais 
kovo 4 d. organizuotų   „Jaunimo metų 2022 
“ atidarymo renginių.

Kretingos kultūros centro informacija

Kretingos kultūros 
centro Vaikų ir jaunimo 
teatro „Atžalynas“  
spektaklis „Haroldas 
 ir Modė“ 
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Vengalis  Bonifacas
Bonifacas Vengalis – fizikas, gamtos mokslų dak-

taras (1980 m., VU),  docentas (2000 m.,  VGTU), 
pedagogas, Vilniaus žemaičių kultūros draugijos na-
rys, fotografas.  Jis gimė 1951 m. Plungėje. Mokėsi 
Plungės I vidurinėje mokykloje. 1973 m. su pagy-
rimu baigęs studijas Vilniaus valstybinio universi-
teto (VU) Fizikos fakultete,  buvo paskirtas dirbti 
mokslinį-tiriamąjį darbą Vilniaus Puslaidininkių 
fizikos institute (PFI). 1976–1979 m. buvo išsiųs-
tas į tikslinę aspiratūrą Leningrado Jofės vardo Fizi-
kos-technikos institute. 1980 m. apgynęs fizikos-ma-
tematikos kandidato (dabar gamtos mokslų daktaro) 
disertaciją tema „Daugiafazė legiruotų puslaidininkių 
būsena“, tęsė mokslinį-tiriamąjį darbą Vilniuje – PFI, o 
2010–2019 m. – Fizinių ir technologijos mokslų cen-
tre (FTMC), kuris buvo įkurtas 2010 m. sujungus 4 
mokslinio tyrimo institutus. 1991–1992 m. kva-
lifikaciją kėlė mokslinėje stažuotėje  Stokholmo 
Karališkojo technologijos instituto Medžiagų 
mokslo departamente, 2003 m. – Dublino Švč. 
Trejybės kolegijoje. 

Dirbdamas mokslinį darbą ėjo įvairias vado-
vaujančias pareigas: 1994–2012 m. buvo Aukšta-
temperatūrio superlaidumo laboratorijos vadovas,   
2006–2010 m. – PFI direktoriaus pavaduotojas,  
(2013–2019 m . FTMC Plonųjų sluoksnių fizikos 
ir technologijos laboratorijos vadovas, 1996–
2016 m. ėjo antraeiles docento pareigos Vilniaus 
Gedimino technikos universitete (VGTU).

Tyrinėjo naujas medžiagas, reikalingas nau-
jiems elektronikos prietaisams gaminti, plėtojo 
jų plonųjų sluoksnių bei darinių technologijas. 
B. Vengaliui vadovaujant Lietuvoje buvo pradėti 
aukštatemperatūrių superlaidininkų bei feroma-
gnetinių mangano oksidų tyrimai.

B. Vengalis paskelbė daugiau negu 150 moksli-
nių publikacijų Lietuvos ir kitų pasaulio šalių   refe-
ruojamuose moksliniuose žurnaluose. Jis yra paren-
gęs ir skaitęs paskaitų kursus  „Medžiagų mokslas“, 
„Elektronikos medžiagos ir jų taikymai“, „Puslai-
dininkių ir jų darinių technologijos“, „Superlaidi-
ninkų fizika“, „Fizikinė medžiagotyra“, „Puslaidi-
ninkiai ir puslaidininkinių prietaisų technologijos“ 

PFI, VU, FTMC doktorantams, Kauno technologi-
jos universiteto (KTU) bei VGTU magistrantams.

Jam  vadovaujant buvo apgintos 6 mokslų dak-
taro disertacijos. 

Parengė mokymo metodikos darbą „Kristalo-
grafijos įvadas“ (Vilnius, 2000). Lietuvos Technikos 
ir Lietuvos Visuotinėje enciklopedijose yra išspaus-
dinta 15 jo parengtų populiarių straipsnių.

B. Vengalis 1994–2010 m. buvo Puslaidinin-
kių fizikos instituto mokslinės tarybos narys, 
2002–2020 m. – VU-PFI ir VU-FTMC jungtinių 
doktorantūros komisijų narys, 2002–2020 m. – Lie-
tuvos Fizikos Žurnalo redkolegijos narys, šio leidinio, 
kelių kitų tarptautinių mokslinių žurnalų recenzentas. 
Yra ėjęs 1999 m. įsteigtos Lietuvos medžiagų tyrinė-
tojų asociacijos (Lt-MRS) viceprezidento pareigas. 
1998–2006 m. buvo Lietuvos mokslininkų sąjungos 
sekretoriato narys. Taip pat yra ėjęs Lietuvos technikos 
ir Lietuvos visuotinės enciklopedijų eksperto bei kon-
sultanto, Lietuvos valstybės mokslo ir studijų fondo 
eksperto pareigas. Nuo 2018 m. yra Vilniaus žemaičių 
kultūros draugijos sekretoriato narys.

2004 m. kartu su S. Balevičiumi apdovanotas 
Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Sparčiųjų 
vyksmų tyrimas chalkogeniduose, superlaidžiuo-
siuose kupratuose ir manganituose“.

Pomėgiai: turistinės kelionės pėsčiomis, baida-
rėmis, dviračiais, žvejyba, gamtos vaizdų, įvykių fo-
tofiksacija, meninė fotografija.

Žmona – Gražina, dukra – Eglė, sūnūs: Rokas 
ir Ignas.

Bonifacas Vengalis. Nuotrauka iš B. Vengalio archyvo
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Apie fotografavimo 
džiaugsmą 
Bonifacas VENGALIS

Platelių ežeras

Fotografuoju jau daugelį metų. Šis mano lais-
valaikio pomėgis atsirado baigus studijas Vilniuje, 
kai su draugais, bendraminčiais pradėjau keliauti 
po mažai civilizacijos paliestus kraštus – Kareliją, 
Kolą, Uralą. Labai jau norėjosi tų kraštų grožį, jų 
magiškus kalnų tolius, žydinčių tundrų platybes, 
dangaus ir ežerėlių žydrynes, krikštolinių upokšnių 
spindesį kaip galima ilgiau išsaugoti atmintyje ir 
matytais vaizdais bei patirtais įspūdžiais pasidalin-

ti su artimaisiais. Tie mano norai pradėjo pildytis 
tada, kai kuprinėje atsirado pigus, bet patikimas fo-
toaparatas „Smena-2“,  su kuriuo esu „pripleškinęs“ 
nemažai įspūdingų juodai baltų kelionių vaizdų. 

1982 m. pavasarį su grupe bendraminčių ke-
liavome dviračiais po Karaliaučiaus kraštą. Grįžę 
dalijomės įspūdžiais su geru to krašto žinovu lite-
ratūros istoriku Vincu Kuzmicku. Jis, eilę metų va-
žinėdamas motociklu po šį karo audrų nuniokiotą 
kraštą, buvo sukaupęs gausią negatyvų kolekciją. 
Kartą, praėjus gal kokiam pusmečiui nuo šio mūsų 
susitikimo, jis man paskambino ir sako: 

– Mačiau turėjai nufotografavęs Lazdynėlius 
(K. Donelaičio tėviškė). Norėčiau, kad leistum tą 
nuotrauką panaudoti savo baigiamoje rašyti knygo-
je „Kristijonas Donelaitis“. 

– Kodėl gi ne, – sakau, – tik bijau, kad ji nela-
bai kokybiška, nes fotografavau su „Smena“.

– Tiks, tiks, – patikino jis.    Tik noriu papra-
šyti, kad pats ją nuneštum į redakciją. 

Tik vėliau sužinojau, kad tuo metu rašytojas jau 
sunkiai sirgo ir, deja, savo knygos pasirodymo ne-
besulaukė. Giliai atmintin įstrigo tas mūsų paskuti-
nis pasikalbėjimas, o ta lyg ir niekuo neišsiskirianti 
nuotraukėlė man tapo lyg ir paskatinimu, gal net 
įpareigojimu ateičiai.

 Tarp autoritetų, kurie yra paskatinę mano kū-
rybinius ieškojimus, labiausiai esu dėkingas dviems 

(Nukelta į 16 p.)
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„kietiems“ žemaičiams. Vienas jų – Šilalės krašte 
gimęs legendinis kovotojas už Lietuvos laisvę, ne-
nuilstantis mūsų gyvenimo metraštininkas  Albi-
nas Kentra, kitas – šviesios atminties prof. Ignas 
Končius (1886–1975 m.). Albiną įsidėmėjau dar 
studijuodamas Vilniuje. Vėliau matydavau jį apsi-
karsčiusį fotokameromis ir fotoaparatais Sąjūdžio 
mitinguose ir svarbiausiuose viešuose renginiuose.  

Be kuprinaitės su fototechnika mačiau jį tik vieną 
vienintelį kartą – prieš trejetą metų perpildytoje 
Vilniaus universiteto Vinco Krėvės auditorijoje, kai 
buvo pažymimas jo garbingas devyniasdešimties 
metų jubiliejus. Su fiziko ir etnografo prof. I. Kon-
čiaus veikla susipažinau visai neseniai perskaitęs jo 
atsiminimų rinktinę „Mano eitasis kelias“. Netikė-
tai suradau, kad profesorius yra daug kuo man arti-
mas. Jis gimęs Purvaičiuose (tik už 6 km nuo mano 
gimtosios Plungės). Jis kaip ir aš fiziką studijavo 
Petrapilyje. Važinėdamas dviračiu po Žemaitiją 
I. Končius prieš daugelį metų yra nufotografavęs 
daugybę kryžių ir koplytėlių. Jis žavėjosi Minijos 
ir Babrungo slėniais, Gondingos piliakalniu ir jos 
apylinkėmis, šias vietas yra vaizdingai aprašęs. Šis 
Žemaitijos kampelis man yra pats brangiausias – 
ten yra prabėgusi mano vaikystė. 

Nuo 2015 m pradėjau lankytis Vilniaus Mo-
kytojų namuose vykstančiuose Vilniaus žemaičių 
draugijos renginiuose. Buvau maloniai nustebintas, 
kad tarp tų Vilniaus žemaičių yra daug iškilių,  kul-
tūrai nusipelniusių žmonių ir net kraštiečių, apie 
kuriuos iki to laiko mažai ką buvau girdėjęs. Neat-
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sitiktinai daugelis jų „pakliuvo“  į mano objektyvą. 
Žmonių portretai – viena iš daugelio mano mėgta-
mų fotografijos žanrų.

Esu fotografas mėgėjas, tokiu šioje veiklos srity-
je noriu ir likti, fiksuoti ir dalintis su kitais visomis 
spektro spalvomis, kurias tik Dievulis dovanoja. 
Kaip anksčiau, taip ir dabar labiausiai įkvėpimo 
semiuosi iš nuostabios Lietuvos gamtos, kuri mūsų 
beprotiškai skubančiame pasaulyje padeda pristab-
dyti laiką ir kartais aptikti sunkiai paprastais žo-
džiais nusakomus širdį džiuginančius dalykus, pvz., 
tylą, džiaugsmą, draugystę. Esu pastebėjęs, kad 
patys gražiausi dalykai gyvenime dažniausiai būna 
laikini ir trapūs, beje kaip ir pats mūsų gyvenimas. 
Tad smagu, kad fotografuodamas tas nepakartoja-
mas akimirkas galiu įamžinti...

Bonifaco Vengalio nuotraukos                   

Vilniaus žemaičių kultūros draugijos nariai. Viršuje (iš kairės į 
dešinę): vertėjas Alfonsas Tekorius ir dainininkė Aušra Liutkutė. 
Apačioje (iš kairės į dešinę): dailininkas Anicetas Jonutie, poetas , 
redaktorius Justinas Kubilius ir fotografas Albinas Kentra
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Prieš keletą metų dalyvaudama Mažosios Lie-
tuvos kultūros žmonių susirinkime, patyriau, kad 
jie brėžia aiškią liniją tarp Žemaitijos ir Mažosios 
Lietuvos krašto, nenori būti tapatinami su žemai-
čiais. Nieko čia keisto, nes Žemaitija ir Mažoji Lie-
tuva – du skirtingo etnografiniai regionai, tačiau 
po Antrojo pasaulinio karo keletą dešimtmečių riba 
tarp jų nebuvo oficialiai deklaruojama. Tuo laikotar-
piu daug žemaičių persikėlė gyventi ne tik į Klaipė-
dą, bet ir į kitas šio krašto gyvenvietes, dirbo žemę, 
kurią dažnai ir ne savo noru buvo palikę senieji šio 
krašto gyventojai. Čia žemaičiai gyveno, kūrė šeimas, 
dažnai etniniu požiūriu mišrias, čia jie augino vaikus, 
leido juos į mokslus. Taip išaugo karta, kuriai takos-
kyros tarp Žemaitijo s ir Klaipėdos krašto nebuvo.

Šiandien visų penkių Lietuvoje esančių istoriš-
kai susiformavusių etnografinių regionų pavadini-
mai yra įtvirtinti 2016 m. priimtame Etninės kultū-
ros valstybinės globos pagrindų įstatyme. Prie jų jau 
pripratome, kaip ir prie Mažosios Lietuvos jaunimo 
lūpose atgyjančios gražiai skambančio klaipėdiškių 
„šišioniškių“ kalbos. Toks atgimimas, kaip ir stiprus 
Mažosios Lietuvos kultūros, meno ir mokslo žmo-
nių kultūrinis judėjimas, noras atkurti savo krašto 
identitetą yra sveikintinas reiškinys.

Na o kad sunkiausiais laikais šviesiausi šių 
regionų žmonės galėjo būti, dirbti ir kurti kar-
tu bei nejausti minėtos takoskyros, rodo 1936– 
1945 m. gyvavusio Žemaičių rašytojų sambūrio 
ir Klaipėdos krašto rašytojos Ievos Simonaitytės 
(1897–1978) bei iš Šilutės rajono Jonaičių kai-
mo kilusio rašytojo, publicisto, filosofo, Lietu-
vos kultūros veikėjo Vydūno (Vilhelmas Storos-
ta, 1868–1953) bendradarbiavimas.

XX a. 4 deš. Lietuvoje jau žinomi žemaičių 
jaunieji rašytojai Stasys Anglickis, Pranas Genys, 
Stasys Santvaras ir kt. buvo pažįstami su Klai-
pėdoje tuo metu gyvenusia ir savo kūryba Klai-
pėdoje bei Tilžėje spausdinamuose leidiniuose 

                               

skelbusia I. Simonaityte bei Vydūnu, kuris 1920, 
1923 m. buvo gyvenęs ir dirbęs Telšiuose, dėstęs 
Palangoje vykusiuose kursuose.

Pradėjus kalbą apie Vydūną, verta prisiminti 
2013 m. sausio 20 d. laikraštyje „Mokslo Lietuva“ 
išspausdintą Klaipėdos garbės piliečio, Vydūno 
draugijos garbės nario fotografo Bernardo Alekna-
vičiaus (1930–2020) straipsnį „Vydūnas – žemai-
tis“ ir pacituoti kai kuriuos jo teiginius.

B. Aleknavičius rašo:
„Į vakarus nuo Vyžių pagal kalbinę tarmę Klai-

pėdos krašto mažlietuviai – žemaičiai.  Tai liudija 

Kas siejo Ievą Simonaitytę, Vydūną ir 
Žemaičių rašytojų sambūrį  

Knygos „Aukštujų Šimonių likimas“ (2011 m., leidėja „Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla) viršelis



19

Ž E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   4 K U L T Ū R O S  I S T O R I J A 

ir 1990 m. Čikagoje išleistas Jono 
Užpurvio (1891–1992) veikalas 
„Trys kalbinės studijos“. […] 

Vydūnas didžiavosi, kad jis 
yra ne lietuvininkas, bet lie-
tuvis-žemaitis. Tai vaizdžiai 
atsispindi ir 1938 m. Kaune 
išleistame literatūriniame al-
manache „Žemaičiai“ .

Nors Vydūnas augo Pilkalny-
je, lietuvių kalbos vakarų aukš-
taičių kalbinėje terpėje, bet jį 
nuolat traukė ir žemaičiai. Todėl 
nenuostabu, kad filosofas, kurį 
laiką stengėsi pagyventi ir tarp 
žemaičių. Ir tokia galimybė pa-
sitaikė. 1920 m. Telšių „Saulės“ 
gimnazijos direktorius kun. An-
tanas Simaitis (1887–1959) pa-
kvietė Vydūną dirbti į savo vado-
vaujamą gimnaziją. Šį kvietimą 
Vydūnas su malonumu priėmė. 
Dirbdamas tarp žemaičių Vydū-
nas daug dėmesio skyrė bendravi-
mui su mokiniais, vadovavo gim-
nazijos chorui, o ir viena pirmųjų 
jo Telšiuose diriguojama daina 
buvo „Sunku akmenėliu ant kelio 

Knygos „Aukštujų Šimonių likimas“ (1984 m., 
leidėja „Vaga“) viršelis

Knygos „Aukštujų Šimonių likimas“ 
(1986 m., leidėja „Šviesa “) viršelis

Knygos „Aukštujų Šimonių likimas“ 
(1976 m., leidėja „Vaga“) viršelis

gulėti“. […] Nors Vydūnas Tel-
šiuose dirbo tik epizodiškai, bet 
tarp gimnazijos mokinių paliko 
didžiulius pėdsakus. O svarbiau-
sia tai, kad Vydūnas savo veikla 
Telšių „Saulės“ gimnaziją išvedė iš 
sustingimo, nurodė veiklos kryptį. 
Suprantama, jog Telšiuose Vydū-
nas surado ir savo pasekėjų. Vienas 
jų buvo iš Sedos kilęs gimnazistas 
Antanas Krausas, kartu su Ra-
polu Serapinu leidęs ir vydūnie-
čių „Šaltinį“. Neabejingi Vydūno 
idėjų skleidimui buvo ir būsim 
asis dailininkas Liudas Truikys 
bei poetas Pranas Genys, bolševi-
kų 1952 m. nukankintas Macikų 
koncentracijos stovykloje. Ir Vy-
dūnui Telšiai paliko gerą įspūdį, 
todėl žemaičių sostinės niekada 
nepamiršo. Lankėsi čia ir 1923m. 
per medelių sodinimo šventę. 
Vaikščiojo tarp medelių sodintojų, 
vieną kitą pakalbindamas, o ne-
kuriems ir medelį padėdamas pa-
sodinti. Džiaugėsi Vydūnas, kad 
su pasodinta kaštonų alėja atgyja 
ir Lietuva, kad jau ir Kla pėdos 
kraštas autonomijos teisėmis pri-
sijungė prie savo tautos kamieno, 
kad „augdami spręstume“ gyve-
nimo uždavinį, savo gyvenimo ir 
visos tautos“, – sakė Vydūnas.

Gyvendamas Telšiuose Vydū-
nas nepamiršo ir Tilžės. Artėjo 
Tilžės lietuvių giedotojų draugijos 
25 metų jubiliejus. Vydūnas šiai 
sukakčiai Telšiuose parašė triveiks-
mę pasaką-dramą „Žvaigždžių 
takai“. O ir kūrinį parašyti paska-
tino darbas Telšių „Saulės“ gimna-
zijoje.1920 m. lapkričio 8d. veikalo 
įžangoje Vydūnas rašė: „Mačiau 
Telšiuose gimnazistų pasistengimus 
ką nors geresnio statyti savo vaka-
ruose. Maniau, toks, kaip šis, veika-

(Nukelta į 20 p.)
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las galėtų jiems tikti. Lai bus jiems širdingas sveikini-
mas.“ Vėliau „Žvaigždžių takus“ su savo vaidintojais 
pastatė ir Telšių „Saulės“ gimnazijos scenoje.

Telšiai – maža Vydūno aktyvios veiklos kruope-
lytė. Rūpėjo filosofui visa tauta abipus Nemuno. Ir 
ėjo jis per ją nenuleisdamas rankų, nepavargdamas, 
tikėdamas, kad „su Lietuva tikrai dar žmonija, kaip 
gyvu stebuklu pasveiks visa“.

1936 m., kai lapkričio 14–15 d. Šiauliuose 
vyko ten mokytojavusio rašytojo ir  vertėjo Stasio 
Anglickio (1905–1999) surengtas literatūros va-
karas bei konferencija, skirta kuriamos Žemaičių 
rašytojų  draugijos (sambūrio) veiklos struktūrai 
ir žemaičių poezijos ir prozos antologijai parengti, 
I.Simonaitytė ir Vydūnas jau buvo plačiai žinomi.

Ieva Simonaitytė, iki pat 1935-ųjų kaip kū-
rėja buvusi pripažinta tik tarp savo rato žmo-
nių, 1936-aisiais lietuvių literatūros padangėje 
sužibo ryškia žvaigžde – 1936-aisiais jos 1935 
m. išleistas pirmasis romanas „Aukštujų Šimo-
nių likimas“ Lietuvoje buvo paskelbtas geriau-
sia metų knyga, o pati rašytoja apdovanota vals-
tybine literatūros premija.

Taigi, atsitiko taip, kad tąsyk Šiauliuose tarp 
visų į minėtą konferenciją kviestų ir į ją atvykusių 
rašytojų I. Simonaitytė buvo labiausiai tituluota 
kūrėja. Kartu su ja, S. Anglickiu renginyje (jis tuo 
metu konventu vadintas) dalyvavo Pranas Genys, 

Juozas Butkus-Butkų Juzė, Liūnė Janušytė, Petras 
Gintalas, Statys Santvaras, Fabijonas Neveravičius, 
Stasius Būdavas. Šiauliuose

Literatūrologė prof. Viktorija Daujotytė yra 
pažymėjusi, kad „S.Anglickis davė didelį postū-
mį regioninei lietuvių literatūrai, kultūriniam 
žemaitiškumui […].“ Žemaičius rašytojus, tarp 
jų ir I. Simonaitytę, Vydūną, burtis į draugiją 
skatino tuo metu tvyrantis germanizacijos pa-
vojus. Žemaičiai suprato, kad jie gali kurti ne 
tik bendrine, bet ir gimtąją motinos kalba, kad 
rašytojų susikoncentravimas tik į bendrinę lie-
tuvių kalbą slopina jų kalbos turtus.

Minėtame 1936 m. Šiauliose įvykusiame 
žemaičių rašytojų konvente S. Anglickis buvo 
išrinktas planuojamos išleisti žemaičių poezijos 
ir prozos antologijos sudarytoju ir redaktoriu-
mi. Knyga buvo išleista 1938 m. Kauno „Saka-
lo“ spaustuvėje. Be jau minėtų Šiaulių konfe-
rencijoje dalyvavusių autorių, joje išspausdinta 
ir Mykolo Vaitkaus, Sofijos Kymantaitės-Čiur-
lionienės, Vydūno, Mykolo Linkevičiaus, Jono 
Šimkaus, Nelės Mazalaitės, Klemenso Dulkės 
kūrinių bei šių autorių atsiųstos biografijos. 

I. Simonaitytės ir „Žemaičių“ problematiką 
1996 m. Šiauliuose įvykusioje antologijos „Žemai-
čiai“ išleidimo šešiasdešimtmečiui skirtoje konfe-
rencijoje yra analizavusi literatūrologė prof. Elena 
Nijolė Bukelienė. Jos pranešimas paskelbtas šių 
metų el. žurnalo „Žemaičių žemėje“ pirmajame 
numeryje (žr.      https://zemaitiuzeme.lt/wp-con-
tent/uploads/2022/01/ZZ_2022_1_4_6.pdf ).

Iš išlikusių literatūros istoriko Ričardo Pakal-
niškio užrašų, pastabų, kurias jis buvo pasižymėjęs 
planuodamas rašyti knygą apie S. Anglickį, su-
žinome, kad rengiant spaudai minėtą antologiją 
S. Anglickiui sunkiausiai buvo surinkti žemaičių 
rašytojų biografijas (informaciją jo vadinamiems 
„Gyvenimo bruožams“). Pasak leidinio sudary-
tojo, rengdamas savo gyvenimo aprašymą, bene 
labiausiai paplušėjo Vydūnas.  I. Simonaitytė? Au-
tobiografija, kurią ji atsiuntė, pasak S. Anglickio, 
buvo panaši į lyrikos kūrinį, kuris turi savo herojų– 
pačią autorę. „Gyvas žodynas, gyva šnekamoji kal-
ba, gyvi herojai, štai koks žmogus buvo I. Simonaity-
tė!“, – taip jis kalbėjo apie bendravimą su rašytoja 
antologijos rengimo spaudai laikotarpiu. Akivaiz-
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du, kad S. Anglickis I. Simonaitytės charakteriu, 
darbštumu ir jos talentu tiesiog gėrėjosi. Tuo 
metu jis dažnai nuvykdavo į Klaipėdą, nes ten 
mokėsi jo žmona Janina. Esant galimybei ap-
lankydavo ir rašytoją. Pasak S. Anglickio, ji 
„niekada nesiskųsdavo. Ji visada būdavo pilna 
kažkokio žemaitiško humoro, po kuriuo, deja, 
galėjo būti pasislėpęs ir liūdesys“.

Su rašytoja S. Anglickis susipažino dar 
prieš 1936-uosius Žemaitijoje ir uostamiestyje 
vykusiuose literatūros vakaruose. Ta pažintis 
prasitęsė ir vėliau, jau po Šiaulių konvento. Ap-
lankydavo ją ir Kaune, kai ten I. Simonaitytė 
apsigyveno vokiečiams atplėšus Klaipėdą nuo 
Lietuvos. Su ja ryšius palaikė ir kiti žemaičiai 
rašytojai. Visi žinojo apie jos negalią, morališ-
kai ją rėmė. Dažnai dalyvauti žemaičių rašytojų 
literatūros vakaruose buvo ne I. Simonaitytės 
sveikatai, tačiau rašytoja džiaugėsi, kad žemai-
čiai kūrėjai ją laiko sava, domėjosi jų veikla.

Žemaičių rašytojų sambūris (draugija) vei-
kė iki 1945-ųjų metų pavasario (karo pabaigos). 
Per tą laiką buvo surengta kelios dešimtys žemai-
čių literatūros vakarų, susitikimų su rašytojais. 
Jie vyko  Kuršėnuose, Mažeikiuose, Palangoje, 
Plungėje, Rietave, Sedoje, Salantuose, Skuode, 
Šiauliuose, Žemaičių Kalvarijoje, Telšiuose, kai 
kuriuose kituose didesnėse Žemaitijos gyvenvie-
tėse. Net karo metais jie dažnai sutraukdavo po 
kelis šimtus klausytojų. 1942 m. rugsėjo 26 d. lai-
kraštis „Žemaičių žemė“ rašė, kad „visur žemai-
čiai rašytojai buvo sutinkami nepaprastai nuošir-
džiai, visur salės lūžo nuo žmonių, visur žemaičiai 
savo rašytojų klausėsi susijaudinę ir gėrėjosi išgirdę 
literatūros žodį žemaitiškai“.  1937 m. Telšiuose 
veikusiame Žemaičių muziejuje „Alka“ įvykusį 
Žemaitijos rašytojų kūrybos vakarą transliavo Lie-
tuvos radijas.  Tuo laikotarpiu į sambūrio veiklą 
įsitraukė daug jaunų kūrėjų, tarp jų ir Vytautas 
Mačernis, Paulius Jurkus, Stasė Niūniavaitė, Sta-
sys Butkus-Širvys, Jurgis Baltrušaitis, Augustinas 
Gricius, Petras Butkus ir keletas kitų. 1944 m. 
vasario 7 d. Mažeikiuose įvyko trisdešimtasis 
šio sambūrio kūrybos vakaras. 1944 m. vasario 
19 d. B. Novaiša jau minėtame laikraštyje „Že-
maičių žemė“ rašė, kad  tai yra didelis Žemaičių 
kultūrinis judėjimas, kuris mūsų tautiniam atgi-

mimui padarė labai teigiamą reikšmę.
 Draugijos veikla paskutiniaisiais Antrojo pa-

saulinio karo metais nutrūko, nes jai nebebuvo są-
lygų veikti, sovietinė valdžia draugijos tikslams ir 
uždaviniams nepritarė. Be to, paskutinieji karo me-
tai dalį žemaičių rašytojų išblaškė po platų pasaulį, 
atsitiktinė karo skeveldra Žemaičių Kalvarijoje pa-
čioje jaunystėje pakirto V. Mačernį. Dar anksčiau 
mirė M. Linkevičius. Atsidūrus Sibiro lageriuose, 
nutrūko S. Niūniavaitės poetinė giesmė. 1947 m. 
žuvo Butkų Juzė. P. Genys jau pirmaisiais pokario 
metais buvo uždarytas į Šilutės-Macikų kalėjimą 
ir ten 1952 metų rudenį mirė. Iš Lietuvoje liku-
sių sambūriečių meniniu požiūriu svariausius kū-
rinius sovietinės valdžios metais parašė Vydūnas,     
S. Anglickis, I. Simonaitytė, S. Čiurlionienė-Ky-
mantaitė, kurios žemaičių kalba parašytų kūrinių 
savo meistriškumu ilgą laiką niekas nebuvo pralen-
kęs. Plačiai žinoma paskutiniaisiais Antrojo pasau-
linio karo metais į užsienį pasitraukusių žemaičių 
sambūriečių kūryba, ypač Stasio Santvaro, Mykolo 
Vaitkaus, Nelės Mazalaitės, Pauliaus Jurkaus. 

                    

Ieva Simonaitytė. 1950 m. Fotografas nežinomas.  
Fotokopija iš RKIC archyvo 

Parengė Danutė Mukienė
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 Ramunė LENKIMAITĖ

Šiais metais Regionų kultūrinių iniciatyvų 
centras įgyvendina projektą „Rašytojos Sofi-
jos Tyzenhauzaitės RAŠTŲ leidyba“. Projektą 
remia Lietuvos kultūros taryba, Akademinio 
žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“, 
Rokiškio krašto muziejus. 
Šio projekto tikslas – sudaryti galimybę vi-
suomenei lietuvių kalba skaityti vienos iš 
pirmųjų istorinės Lietuvos moterų rašytojų 
Sofijos Viktorijos   Tyzenhauzaitės prancū-
zų kalba parašytas ir išleistas knygas. Tuo 
tikslu šiais metais jau užbaigtas iš prancūzų 
į lietuvių kalbą išversti šios autorės 1875 m. 
parašytas istorinis romanas „Gertrūda. Gra-
faitė Komorovska. Grafienė Potocka, grafo 
Felikso Potockio žmona“. Vykdant projek-
tą bus sudaryti ir spaudai parengti du S. 
Tyzenhauzaitės  „Raštų“ tomai, įtraukiant į 
juos penkias iš originalo prancūzų į lietu-
vių kalbą išverstas knygas. Jos bus išleistos 
lietuvių kalba, platinamos Lietuvoje, esant 
poreikiui, ir kitose šalyse.
Numatyta, kad pirmąjį „Raštų“ tomą sudarys 
„Reminiscencijos“, istorinis romanas „Hali-
na Oginskytė, arba Švedai Lenkijoje“, antrą-
jį – istoriniai romanai „Vladislovas Jogaila ir 
jadvyga, arba Lietuvos sąjunga su Lenkija“, 
„Barbora Radvlaitė“,  „Gertrūda. Grafaitė Ko-
morovska. Grafienė Potocka, grafo Felikso 
Potockio žmona“, trečiąjį – istoriniai romanai 
„Lenkas Santo Dominge, arba Jaunoji kreo-
lė“, „Politikos nykštukas“, „Litanijos“ ir kt.

Projektas 
„Rašytojos Sofijos 
Tyzenhauzaitės 
„Raštų“ leidyba

Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitës de Šuazel-Gufjė portretas (dailininkas  
Johanas Baptistas Lampis (jaunesnysis). Portretas saugomas Žemaičių  
muziejuje „Alka“

RAŠYTOJA 
SOFIJA VIKTORIJA 
TYZENHAUZAITĖ DE       
ŠUAZEL-GUFJĖ                     
Jurga Palangytė

Rašytoja Sofija Viktorija Tyzenhauzaitė de Šu-
azel-Gufjė (1790–1878) – viena pirmųjų istorinės 
Lietuvos moterų rašytojų. Ji prancūzų kalba pa-
rašė ir išleido 7 knygas: „Lenkas Santo Dominge, 
arba jaunoji Kreolė“ (1818); „Barbora Radvilai-
tė“(1820 m.); „Vladislovas Jogaila ir Jadvyga, arba 
Lietuvos sąjunga su Lenkija“ (1824 m.); „Politikos 
nykštukas“ (1827 m.); „Halina Oginskytė, arba 
Švedai Lenkijoje“ (1831 m.); „Reminiscencijos“ 
(1862 m.); „Gertrūda. Grafaitė Komorovska. Grafienė 
Potocka, grafo Felikso Potockio žmona“ (1875 m.) ir 
nedidelės apimties giesmių leidinėlį „Litanijos“ 
(1878 m.). Šios autorės knygos XIX–XX a. buvo 
populiarios Europoje, Rusijoje, dalis jų išversta į 
lenkų, vokiečių, anglų, rusų kalbas, šiandien jau 
yra tapusios antikvarinėmis vertybėmis (kai ku-
rių iš jų Lietuvoje iš viso nėra, o užsienio šalyse tik 
dalį jų įmanoma rasti bibliotekose, ten jos saugo-
mos kaip vertingas kultūros palikimas, ribojamas 
prieinamumas net prie jų skaitmeninių versijų, 
pvz., prie knygų „Barbora Radvilaitė“, „Politikos 
nykštukas“). S. Tyzenhauzaitės knygos – svarbi 
ir vertingaLietuvos kultūros paveldo ir grožinės 
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Sofija TYZENHAUZAITĖ

Liūdnos dramos, kurią netrukus skaitysite, siu-
žetas paimtas ne iš istorinio romano, bet iš kelių 
pono Kraševskio romanų bei kitų jo kūrinių, labai 
vertinamų Lenkijoje, pasakojimo, o Kraševskis rė-
mėsi naujais neginčytinais dokumentais, kuriuos 
pats surinko ir ištyrinėjo. 

Įvykiai, apie kuriuos kalbama, vyko tūkstantis 
septyni šimtai septyniasdešimtais – tūkstantis sep-
tyni šimtai septyniasdešimt ketvirtais metais. 

Pasakojama apie Lenkijai pražūtingą laikmetį. 
Šalį iš vidaus draskė įvairiausių pakraipų ginkluo-
tų konfederatų vaidai, visi jie teigė ketinantys ginti 
šalies sienas nuo kaimynų užkariavimų, bet nieka-
da nesutarė tarpusavyje, kokios gerovės nori tėvy-
nei, o nesiliaujančios peštynės tik patvirtino žino-
mą tiesą: „Bet kuri tarpusavyje besidraskanti šeima 
pražus.“ Ji taps galingų kaimynų, atidžiai sekančių 
jos nelaimes ir nesėkmes bei sugebančių jomis pa-
sinaudoti, grobiu. Kornelis rašė: „Ką jis gali pada-
ryti prieš tris? Mirti !“

Lenkija kovojo su Rusija, Austrija, Prūsija. 
Lenkija mirė. 

Potockių šeima, žinoma nuo XII amžiaus, buvo 
laikoma viena garsiausių Lenkijoje. Tuo metu jos 
galva buvo Kijevo vaivada Pranciškus Salezijus Po-
tockis, jo milžiniškos valdos buvo ne mažesnės nei 
Olandijos karalystė. Deja, pajamos neatitiko valdo-
mų dvarų dydžio ir tesiekė milijoną aštuonis šimtus 
tūkstančių frankų per metus. Pelnas galėjo būti de-
šimteriopai didesnis, jei būtų pasinaudota agrono-
mijos mokslo pasiekimais, bet tada to dar nemokėta. 

literatūros, parašytos užsienio kalbomis, dalis. Li-
teratūrologė, Vilniaus universiteto prof. Brigita 
Speičytė yra pažymėjusi, kad „Tyzenhauzaitės de 
Šuazel-Gufjė istorinių romanų komunikacinė stra-
tegija pasižymi visų pirma kultūrinės diplomatijos 
siekiu – tarptautiniame literatūros lauke populia-
rinti Lenkijos ir Lietuvos istoriją. [...] Moteriškoji 
perspektyva ir emocinės patirties problematika au-
torės romanuose yra ta reikšmių plotmė, kurioje la-
biausiai išryškėja požiūris į istoriją kaip pasaulio 
kaitą. [...] Autorės kūryba ypač įdomi dėl distan-
cijos ir paveldėtų bei naujų gyvenimo formų at-
žvilgiu. Kaip rodo rašytojos biografinės nuotrupos 
ir literatūriniai pėdsakai, toks aristokratės skepsis 
palaikė jos pačios religinę sąmonę, tačiau iš pana-
šios senojo visuomenės elito žmonių jausenos bei 
kultūrinių resursų formavosi ir modernių vizionie-
rių, visuomenės kritikų pozicijos, ir literatūrinės 
estetikos meniniai atradimai [...]“.

Iki 2004 m. šios rašytojos knygų lietuvių kalba 
nebuvo išleista, nors ji didžiąją jų dalį parašė gy-
vendama Lietuvoje (Rokiškio, Kairėnų dvaruose, 
Vilniuje ir Plateliuose). 2004 m. S. Tyzenhauzai-
tės knygas versti į lietuvių kalbą pradėjo Regionų 
kultūrinių iniciatyvų centras (toliau – RKIC). Jis 
2004m. lietuvių kalba išleido „Reminiscencijas“, o 
2006m.– „Haliną Oginskytę, arba Švedas Lenkijo-
je “. Kadangi vėlesniais metais niekas iš kitų leidyklų 
šios rašytojos knygų vertimu į lietuvių kalbą neužsi-
ėmė, 2016–2021 m. RKIC išvertė dar tris šios rašy-
tojos knygas: „Lenkas Santo Dominge, arba Jaunoji 
kreolė“, „Barbora Radvilaitė“, „Vladislovas Jogaila, 
arba Lietuvos sąjunga su Lenkija“ ir 2021 m. iš-
leido dvi – Lenkas Santo Dominge, arba Jaunoji 
kreolė“ bei „Vladislovas Jogaila ir Jadvyga, arba 
Lietuvos sąjunga su Lenkija“. RKIC planuoja iki 
2023m. vidurio į lietuvių kalbą išversti visas liku-
sias šios autorės knygas. 2004, 2006 m. išleistos S. 
Tyzenhauzaitės knygų jau išplatintos daugiau kaip 
prieš dešmtmetį, Lietuvos bibliotekose jų nėra 
daug. Na o skaitytojai šių leidinių ieško, 

S. Tyzenhauzaitės knygos – nedidelės apimties 
(nuo 80 iki 190 puslapių), todėl, planuojant seniau ir 
naujai į lietuvių kalbą išverstų knygų leidybą, atsižvel-
giant į skaitytojų poreikius, planuojama 2022–2024 
m. užbaigti į lietuvių kalbą versti žinomą S. Tyzenhau-
zaitės rašytinį palikimą ir išleisti tris jos „Raštų“ tomus 
(du pirmuosius – 2022 m., trečiąjį – 2024 m.).

          

Gertrūda. Grafaitė 
Komorovska
Grafienė Potocka, grafo Felikso 
Potockio žmona

Iš prancūzų į lietuvių kalbą vertė 
Virginijus BARANAUSKAS

(Nukelta į 24 p.)
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Mūsų tragiškoje istorijoje šis magnatas suvai-
dino apgailėtiną vaidmenį. Jis gyveno kaip sava-
rankiškas nedidelės karalystės valdovas didelėje 
gražioje Kristinopolio pilyje Bugo pakrantėje. Pi-
lis deramai reprezentavo garsaus savininko turtus 
ir prabangą. Buveinė turėjo du didelius kiemus, 
apsodintus šimtamečiais medžiais, kiemus supo 
daugybė pastatų, juose gyveno vaivada, jo šeima ir 
pulkas tarnų. Į pilį buvo galima patekti per dide-
lius grotuotus vartus, kuriuos dieną naktį saugojo 
vaivadai tarnaujantys kazokai ir dragūnai. Kitose 
valdose vaivada dar išlaikė įtvirtintas pilis, kurių 
patrankos saugojo nuo svetimšalių ir vidaus prie-
šų antpuolių, taip pat atitinkamą kiekį samdomų 
karių. Jų vadai Kristinopolio šeimininko pasiun-
tiniams įteikdavo ataskaitas, skirtas vaivadai. Tais 
laikais kunigaikštis Radvila įsakinėjo dešimčiai 
tūkstančių karių, surinktų jo didžiulėse valdose. 

Daug kunigaikščių ir didikų namų taip pat 
buvo saugomi karių, turėjusių juos ginti anais 
tarpusavio vaidų laikais. Karių kiekis buvo pro-
porcingas valdomam turtui. Taip gyveno feoda-
linė lenkų aristokratija. Kas iš to liko šiandien? 
Tik prisiminimas. Karai ir revoliucijos viską su-
tvarkė ir sulygino žmonių gyvenimus. 

Vadinamojo Kristinopolio karaliuko dvare 
buvo apstu ne vien turtingesnių bajorų, bet ir 
plikbajorių, gyvenančių iš galingo globėjo pini-
gų. Dragūnų garbės sargybos vadas buvo grafas 
Sierakovskis, buvęs saksų kariuomenės kari-
ninkas, juo turintis garbingų titulų, išdidusis 
vaivada įsivaizdavo esąs lygus valdovams, ypač 
Lenkijos karaliui, nes Potockis tikrai galėjo sė-
kmingiau siekti karūnos nei paprastas bajoras 
Stanislovas Poniatovskis, kurį lenkams primetė 
įsimylėjusi imperatorė Kotryna. 

Vaivadai nepatiko naujos Varšuvos dvare pa-
plitusios prancūziškos mados, jis liko ištikimas 
didingam savo tautos apdarui: baltas arba ryškių 
spalvų žiustokoras, krintantis žemiau kelių, akso-
minis apsiaustas plačiomis rankovėmis, susegtas 
dideliu deimantu, raudoni arba geltoni tymo ba-
tai, skirti avėti namie, kepuraitė, apvedžiota kiau-
nės kailiuku ir puošta garnio plunksnos egrete, 
ratu nuskusta galva – tokį jo portretą nutapė ka-
raliaus dailininkas Bačiarelis. Ryškūs bruožai: at-
sikišusi kakta, tankūs antakiai, griežtas, valdingas 

žvilgsnis – įgimto išdidumo ir neįveikiamo užsis-
pyrimo įspaudas. Besisvečiuojančiam garsiajam 
dailininkui teko pildyti visus didingus vaivados 
sumanymus. Neapsieita ir be nervingų jo žmonos 
įnorių. Jos kilmingasis vyras buvo jai ypatingai 
prielankus ir ją garbino. Vaivadienė buvo aukšta, 
tvirta moteris, dažniausiai vilkėjo aviečių spalvos 
aksominę suknelę, puoštą šermuonėlio kailiuku, 
sekdama karalienės Marijos Leščinskos mada, ant 
galvos ryšėjo nėriniuotą skarelę. Jos veide atsispin-
dėjo išdidumas ir puikybė, jame nebuvo nieko 
švelnaus, moteriško. Ją nuolatos supo, jai tarnavo, 
jai meilikavo pulkas moterų, merginų, kurioms ji 
nurodinėjo ir kurių dorą saugojo ypatingai griež-
tai. Vargas neatsargiajai, išdrįsusiai atsipalaiduoti – 
ją tuoj pat atleisdavo iš tarnybos arba nuplakdavo 
rykštėmis. Vaivadienė, užuot auginusi mylimus šu-
niukus, priglaudė porelę dvynių neūžaugų – brolį 
ir seserį, tie savo kilmingos šeimininkės labui dirbo 
demonišką darbą: būdami neaukšto ūgio šnipinė-
jo, rausėsi, paslapčiomis klausėsi ir savo šeiminin-
kei pateikdavo teisingą arba melagingą informaciją 
apie tai, ką matė ar girdėjo. Vienos didelės pilies 
salės palėpėje nykštukams įrengė būstą. Vaivadie-
nė ir pati naktimis dažnai atsikeldavo ir patamsyje 
klausydavosi už durų. Kartą vaivadienė užklupo 
neatsargų Kristinopolio sargybinių vadą, išeinantį 
po pasimatymo su jauna panele, kurią ketino vesti. 
Jam dar neperžengus slenksčio, kurio nė vienas vy-
ras neturėjo teisės peržengti, pasigirdo griausmin-
gas vaivadienės balsas: „Kas ten?“

Potockiai turėjo vienintelį sūnų ir keturias 
ištekėjusias arba tekintinas dukras. Sūnus, nelai-
mingas tragiškos dramos herojus, aprašomu metu 
buvo dvidešimtmetis. Jis augo po motinišku vai-
vadienės sparneliu, nors motina ir labai jį mylėjo, 
pavertė savotišku vergu, nedrįstančiu nė išsižioti 
arba ko nors imtis be motinos žinios. Jai turėjo at-
siskaityti už menkiausias išlaidas iš kuklių jam pa-
skirtų tūkstančio dviejų šimtų frankų per metus. 
Nei charakteriu, nei išvaizda jis nepanėšėjo į savo 
tėvus. Jaunasis Feliksas nuo pat mažų dienų įpra-
to neprieštaraudamas paklusti, iš prigimties buvo 
švelnaus būdo ir geros širdies, nemokėjo pūstis, 
niekinti kitų, nebuvo garbė troška, kaip jo tėvas ir 
motina – jis išties buvo malonus jaunuolis. Aukš-
tas, kilnios išvaizdos, tamsiaplaukis juodomis aki-
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mis, beje, vos pažvelgęs į svetimą moterį, akis nu-
durdavo į žemę, jaunasis Potockis buvo aprengtas 
puošniai pagal karaliaus Stanislovo dvaro madą, o 
pastarasis derinosi prie karaliaus Liudviko XV ir 
didžiavosi, kad mėgdžioja jo manieras. 

Jaunojo grafo dvasinis aukl ėjimas buvo patikė-
tas garbingajam tėvui priorui Volfui, pagarsėjusiam 
erudicija ir nepriekaištingu elgesiu. Jis įdiegė savo 
mokiniui pagarbą tikėjimui, įskiepijo meilę arti-
mui, puoselėjo moralines vertybes, sąžiningumą 
ir mokė būti teisingą gausiems pavaldiniams, kurie 
kada nors jam atiteks. Be Volfo, jaunąjį grafą dar 
auklėjo keletas guvernierių ir meno bei gero tono 
žinovų, bet jo išsilavinimas vis dėlto liko paviršuti-
niškas, nes jaunasis mokinys nuo pat mažų dienų 
motinos buvo arba griežtai komanduojamas, arba 
paikinimas, tad liko visiškai išglebęs ir be iniciaty-
vos. Stebuklą kurią nors dieną galėjo padaryti tik 
meilė, tačiau ir ji vargu ar galėjo įveikti visas kliūtis. 

Sulaukus dvidešimties metų jaunojo grafo 
auklėjimas buvo baigtas ir vaivada patikėjo savo 
sūnaus priežiūrą globėjui, grafui Sierakovskiui, 
dvidešimt metų ištikimai tarnavusiam vaivadai ir 
pelniusiam jo pasitikėjimą. 

Tačiau kasdieniame Felikso gyvenime nie-
kas nepasikeitė. Jis slapta dūsavo, norėdamas 
ištrūkti iš to rato, kurio nedrįso nei peržengti, 
nei sutraukyti, nes jungą jam užkrovė rūpestin-
ga motina. Jis jautėsi jaunas, turtingas, norėjo 
būti laisvas, pažinti pasaulį, keliauti. 

Kristinopolio kaimynystėje, už šešių ljė nuo 
jo, gyveno gausi šeima. Ji kilme nė kiek nenusi-
leido Potockiams, tik turėjo daug mažiau turtų. 
Tai buvo grafo Komorovskio, Sanoko kašteliono, 
gausaus vaikų būrio tėvo, šeima. Kadangi abi re-
zidencijos, Kristinopolio ir Sušnos, buvo netoli 
viena kitos, kilmingos didikų Potockių ir Komo-
rovskių šeimos dažnai bendraudavo. 

Sierakovskis išprašė iš vaivadienės leidimą su 
jaunuoju grafu Feliksu lankytis Sušnoje, kur globė-
jas ir mokinys būdavo kuo mandagiausiai priimami 
pagal lenkiškas vaišingumo tradicijas, arba leistis 
į medžioklę, kad jaunuolis prasiblaškytų ir atsikra 
tytų savo įprastos apatijos. Sėkmė vainikavo jo lū-
kesčius. Vieną dieną, arba tiksliau vieną vakarą, po 
didelių vasaros karščių grafą Feliksą ir jo globėją prie 
senos Sušnos pilies vartų užklupo baisi audra. 

Nors trankėsi perkūnas, ponas Komorovskis 
išgirdo trypiant ir žvengiant žirgus. Jis atpažino 
jaunąjį grafą Potockį bei jo medžiotojų palydą ir iš-
ėjo pakviesti ją nuo vėtros šėlsmo prisiglausti savo 
vaišingoje pastogėje. Feliksas Potockis atsiprašė, 
kad negali priimti pakvietimo ir šeimos ponioms 
pasirodyti vilkintis medžioklės drabužiais. Kašte-
lionas sugalvojo kitą būdą, kaip įveikti mandagų 
jaunojo grafo atsisakymą. Tas būdas garantavo 
sėkmę. Vietoj kašteliono priebutyje pasirodė bal-
ta suknele vilkinti jo dukra Gertrūda. Tikrai dan-
giška būtybė, išnirusi tarp žaibų, tai nušviesdavu-
sių jos nuostabų veidelį, tai panardindavusių jį į 
neįžvelgiamą tamsą, bet toji tamsa trukdavo per 
trumpai, kad Felikso akys nustotų žavėtis. Jis pa-
skubėjo nusėsti nuo žirgo, kad žavingajai mergi-
nai netektų eiti per lietaus užtvindytą kiemą ir 
prie grotuotų vartų pakartoti tėvų pakvietimo. 

Paskui Gertrūdą į vestibiulį įėjęs Feliksas ir 
jo kilmingas palydovas nusimetė medžioklės ap-
siaustus. Kaštelionas palydėjo jį į saloną, čia jo 
laukė grafienė Komorovska. Būdamas gerai išau-
klėtas jaunasis Feliksas vėl ėmė atsiprašinėti po-
nių, kad jų akivaizdoje pasirodė vilkintis netinka-
mais drabužiais.

Tada prakalbo kaštelionas:
– Esu tikrai laimingas, mano jaunasis drauge, 

kilmingasis pone, priimdamas jus po savo stogu ir 
tapus liudininku mūsų džiaugsmo sugrįžus mūsų 
brangiai dukrai Gertrūdai, kurios ką tik sulaukė-
me, nes ji, didžiam mūsų džiaugsmui, baigė lavin-
tis vienoje geriausių Vienos įstaigų.

Po tokios trumpos kalbos abu jaunuoliai buvo 
supažindinti.

Blyksint žaibams Feliksą Gertrūdos grožis 
apakindavo tik trumpam, o dabar, šviečiant sa-
lono žvakėms, jis buvo dar įstabesnis. Atrodė, 
kad pirmą kartą gyvenime mato moterį. Jo širdį 
ir žvilgsnį pabudino pirmosios dvidešimtmečio 
meilės pajautos. Tai jau nebebuvo pasyvus, apa-
tiškas jaunuolis; jis pasikeitė!

Šiandien šalyje pripažįstama, kad jaunoji Ger-
trūda Komorovska buvo graži, talentinga ir išsila 
vinusi. Liekna, aukšta aštuoniolikmetė spindėjo 
jaunyste ir buvo puikios sveikatos. Jos ilgi, šviesūs 
pelenų atspalvio plaukai garbanojosi, juodos akys 

(Nukelta į 26  p.)
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spindėjo švelnumu ir išmintimi. Gertrūdos žavesys 
buvo sunkiai nusakomas. Viskas joje buvo gražu: 
ir begalinis grakštumas, dar primenantis vaikystės 
naivumą, ir jaunatviška elegancija.

Tačiau patyręs stebėtojas, geras fizionomis-
tas, gal ir būtų įžvelgęs tos nuostabios būtybės 
žvilgsnyje ir šypsenoje kažkokią sunkiai nusa-
komą lemtį, nors visų akys matė tik kilmingą 
merginą, kurios laukė nepaprasta ateitis. Žmo-
nės klydo, jos laukė visiškai kitokia lemtis!

Grafienė Komorovska žinojo, kad grafas 
Feliksas mėgsta muziką, todėl panoro parody-
ti, kokia talentinga jos dukra, ir paprašė Ger-
trūdos padainuoti. Mergina pakluso ir išsirin-
ko keletą ištraukų iš Haidno ir Mocarto, kurio 
genialumas dar nebuvo pasiekęs aukštumų, bet 
jau buvo galima nuspėti, kad jis kurs šedevrus. 

Melodingas balsas ir puikus Gertrūdos atli-
kimas dar labiau sužadino Felikso entuziazmą ir 
pakerėjo net senąjį jo globėją. Šis pirmasis atitoko 
nuo muzikos kerų ir priminė jaunajam grafui, kad 
jau vėlu, audra baigėsi, nuo Sušnos iki Kristino-
polio nemenkas kelio gabalas, o ponas vaivada ir 
ponia vaivadienė greičiausiai labai nerimauja, kad 
jie taip ilgai negrįžta. Jo išvedžiojimų Feliksas Po-
tockis klausėsi nuleidęs galvą. Kaštelionas gyvai 
užprotestavo ir pareiškė, kad neišleis į naktį alka-
nų svečių. Prie vyro prašymų prisidėjo ir grafienė, 
o gražioji Gertrūda tik žvilgtelėjo į Sierakovskį 
savo aksominėmis akimis ir nusišypsojo gražio-
mis rausvomis lūpytėmis. Sierakovskis šį bei tą 
sumąstė. Jis pieštuku parašė žinutę į Kristinopolį, 
nupasakojo, kas įvyko vakare ir kad jis bijo rizi-
kuoti jaunojo grafo gyvybe jojant nakčia. 

Po vakarienės kaštelionas nuvedė juos į jiems 
skirtą kambarį. Kambarys buvo paprasčiausiai iš-
baltintas kalkėmis, jį puošė tik keletas rytų raštais 
išmargintų audeklo gabalų virš lovų, sukaltų iš len-
tų. Jas dengė miškuose sumedžiotų laukinių žvėrių 
kailiai ir stori užtiesalai. Tais laikais plunksnomis 
kimšti čiužiniai buvo laikomi pernelyg moteriškais 
ir netinkamais tikriems vyrams, patogūs tik mote-
rims ir nugeibusiems seniams. 

Kaštelionas dar pasiūlė vengriško vyno, vadi-
namąją taurelę prieš miegą, ir išėjo, palinkėjęs savo 
svečiams labos nakties. Jam išėjus ir uždarius duris 
Feliksas Potockis įsiaudrinęs puolė Sierakovskiui 
ant kaklo: 

– Šiandien aš jaučiuosi gyvas! Ach, koks gražus 
gyvenimas!

Sierakovkis nustebęs žiūrėjo į savo jaunąjį mo-
kinį, o tasai blizgančiomis akimis ir pagyvėjusiu 
veidu nesiliovė kartojęs:

– Argi ji negraži, panelė Gertrūda?
– Žinoma,– atsakinėjo Sierakovskis – žino-

ma. – O pats galvojo: „Pagaliau mano jaunasis 
Telemachas rado savąją Eucharitę . Kas iš to išeis, 
Dieve mano?“

Išaušus globėjas savo Telemachui pasiūlė tuč-
tuojau iškeliauti, neleido jam atsisveikinti ir padė-
koti šeimininkams, tik negalėjo uždrausti išgerti 
karšto gėrimo – alaus su kiaušiniais ir grietine, ku-
rio pasiūlė prieš sėdant ant žirgų. 

Nors žirgai buvo eiklūs, joti teko tolokai, tačiau 
Feliksui kelias neprailgo. Jis nesiliovė žavėjęsis gražią-
ja Gertrūda. Sierakovskis pritardamas linkčiojo savo 
lenkiška mada skustą galvą. Tokią savotišką tonzūrą 
lenkams pasiūlė popiežius Jono Kazimiero vienuo-
liškų įžadų prisiminimui . Šis, prašomas valdinių, o 
Šventojo tėvo atleistas nuo duotų įžadų, tapo Lenki-
jos karaliumi, paskui vedė Mariją de Gonzagą.

Feliksas rado savo kilmingus tėvus sukilusius, 
jie jau mėgavosi pusryčiais ir gėrė gardžią kavą su 
grietinėle; tas gėrimas jau buvo paplitęs Lenkijoje. 

Pabučiavo ranką ir atliko padam do nog (puolu 
po jūsų kojomis) ceremonialą; jį privalėjo atlikti jau-
nesnis prieš vyresnį, sūnus prieš tėvą, taip buvo reiš-
kiama pagarba, nusilenkti tekdavo taip žemai, kad 
rankos nusileistų iki sveikinamojo kelių aukščio. 

Feliksas karštai išpasakojo praėjusio vakaro 
nuotykius. Apie audrą užteko vienintelio žodžio, o 
apie netikėtą susitikimą su Gertrūda Komorovska 
jų prireikė begalės. 

– Jūs ją pamatysite, gerbiama mamyte, ji šim-
tą kartų gražesnė už savo seseris. O koks talentas, 
koks nuostabus balsas, jūs būsite sužavėta. 

Mėgaudamasi kavos aromatu ir kramsnodama 
cukruotą skrebutį, vaivadienė gana šaltai nepaten-
kinta stebėjo Feliksą, jį vos galėjo atpažinti, toks 
jis buvo gyvas ir smagus. Vaivada pūtė dūmų ka-
muolius, traukdamas ilgą turkiško jazmino pypkę 
ir tik šypsojosi į pilkus tankius ūsus. Kalba sukosi 
tik apie Gertrūdą, jos žavesį, talentus. 

Vyriausioji vaivados dukra tekėjo už jaunojo 
grafo Briulio, Saksonijos pasiuntinio karaliaus 
Stanislovo dvare sūnaus, karaliaus favorito, tad 
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ūžė visas Kristinopolis, nes ruošos darbų buvo 
marios. Beje, sklido ir keisčiausių gandų, mat 
vedybų diena buvo paskirta tik po ilgų derybų 
ir išankstinių abiejų didikų šeimų susitarimų, o 
tada į Kristinopolį ėmė plūsti minios giminai-
čių, kilmingų svečių, atvyko kunigų lydimi keli 
vyskupai, vaivados, kaštelionai, užsienio šalių 
ambasadoriai Varšuvoje. Kaip draugus ir kaimy-
nus pakvietė ir Komorovskius. Vaivadienė itin 
palankiai sutiko jaunąją Gertrūdą, nusprendė, 
kad ji nuostabi visais atžvilgiais. Ją labai išgyrė ir 
paprašė būti vyriausiąja pamerge. Kadangi Felik-
sas turėjo būti vyriausiasis pabrolys, suprantama, 
koks džiaugsmas jį apėmė, nes tokia draugystė 
arba bičiulystė žadėjo artimą bendravimą su vy-
riausiąja pamerge. Vestuvių dieną visi svečiai, jų 
priekyje jaunavedžiai, patraukė į Kristinopolio 
miesto bernardinų bažnyčią. Procesija žengė rau-
donu kilimu. Pabūklų salvė paskelbė tuoktuvių 
ceremonijos pradžią. 

Sugrįžus iš bažnyčios prasidėjo prabangi puo-
ta, tostai keitė vienas kitą, liejosi vengriški vynai 
po dešimt luidorų už butelį, triukšmingai griežė 
orkestras, labai įkyrėdamas abiem nelaimingiems 
jaunavedžiams, kurie turėjo nuolat stotis ir dėko-
ti. Per visą tą triukšmą jie vos rado galimybę tarti 
vieną kitą žodelį į ausį, o juk tie gražūs jaunuoliai 
mylėjo vienas kitą. 

Nevarginsiu skaitytojo aprašinėdama didžiulį 
nuotakos kraitį. Mūsų šykščioje epochoje pakak-
tų lengvų audinių, papuošalų, niekučių, Šamberi, 
Šantiji gazo, permatomų audinių ir šilko. O nuota-
kos skryniose buvo pridėta storų, tvirtų medžiagų, 
perduodamų iš kartos į kartą, skirtų puošti bažny-
čioms, auksu ar sidabru atausto brokato, mezgi-
nių, venecijietiškų ir ispaniškų nėrinių, jau nekal-
bant apie įvairiausius papuošalus, karolius, kuriuos 
padovanojo jaunasis – tai buvo Tūkstančio ir vie-
nos nakties pasaka. O kokiais turtais puikavosi ši 
pusiau karališka šventė! Buvo išdėlioti milžiniški 
sidabriniai servizai, nuo jų svorio linko ąžuoliniai 
stalai, jų pakaktų pamaitinti visą pulką. Pokylio 
salių sienos buvo nukabinėtos nuostabiais rytietiš-
kais bei Liono fabrikų kilimais.

Pilies kiemuose džiūgavo dykaduoniai, kaip sa-
kydavo tais laikais. Visi kimšo kiek telpa, maukė 
vyną, alų. Gėrybės liejosi kaip iš gausybės rago. 

Nuaidėjus pirmajam patrankos šūviui, suskam-

bo orūs ir švelnūs polonezo, savotiško menueto, 
garsai. Vaivada, vilkintis puošniais, deimantais 
puoštais purpuro spalvos aksominiais drabužiais, 
nuėjo prie dukros, o jaunasis padavė ranką savo 
garbingajai uošvei vaivadienei, pasipuošusiai ilga 
violetinės spalvos damasko suknele, atausta sidabri-
nėmis gėlėmis. Paskui juos pokylio salėje, puikiai 
apšviestoje vaškinių žvakių šviesos, išsirikiavo 
penkiasdešimt porų kilmingų svečių. Dalis va-
karo buvo skirta iškilmingam pasivaikščiojimui 
po visas pilies galerijas; jaunimui tai buvo dide-
lė kančia. Pagaliau buvo duotas ženklas ir orkes-
tras užgrojo gyvą , širdį pavergiančią mazurką. 
Feliksas Potockis buvo geras šokėjas. Jis puolė 
ieškoti gražiosios pamergės, kurios geidavo jau 
nuo pokylio pradžios. Jis pasikvietė Gertrūdą iš 
būrelio merginų. Beje, joms toks jauno kilmin-
gojo Potockių šeimos paveldėtojo prielankumas 
ir pasirinkimas džiaugsmo nesukėlė. 

– Kaipgi, – pašaipiai šnibždėjosi jos pusbal-
siu, – argi ta mažylė iš Vienos internato moka 
šokti mazurką?

Mein liber wate (tiek jau to). Jos visiškai nusi-
vylė, nes Gertrūda šoko kuo puikiausiai. Pokylio 
įkarštį nutraukė nuostabūs sproginėjantys ir ugnis 
žarstantys fejerverkai. Visi puolė prie langų, į so-
dus, į kiemus, skubėjo pasigėrėti Deibelio de Ha-
merano, karūnos artilerijos karininko inžinieriaus, 
pirotechnikos šedevrais. 

Neaprašinėsiu tų efemeriškų prašmatnybių, 
sudegusių per akimirksnį, tų džiaugsmo ugnelių, 
tik priminsiu, kad tai tebuvo girliandų ir astra-
galų pynės. Beje, tos atmintinos šventės išlaidos 
siekė 150 000 frankų – labai didelę sumą tais lai-
kais. Nekalbėsime ir apie jaunavedžių suguldymo 
ceremoniją, vieno iš prelatų palaimintą vedybinę 
lovą. Tokios detalės puikiai žinomos iš Liudviko 
XIV laikų Sen Simono memuarų.

Feliksas Potockis pasinaudojo atokvėpio die-
nomis, stojusiomis po švenčių triukšmo, ir, be abe-
jo, senosios vaivadienės nuovargiu, tad pasistengė 
ištrūkti iš jį slegiančios motinos priežiūros ir sus-
kato gana dažnai lankytis Sušnos pilyje. Kartais jį 
lydėdavo ištikimasis globėjas, kartais keliaudavo 
vienas, bet Komorovskių šeima jį visada pasitikda-
vo draugiškai ir, turime tai pripažinti, gražioji Ger-
trūda nebuvo jam abejinga. 
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Namų sekliai perspėjo vaivadą apie jausmus ža-
dinančias jo sūnaus iškylas, bet vaivada nei suneri-
mo, nei supyko.

– Ką tai įrodo? Kad mano sūnus turi akis ir 
jausmus? Tai natūralu jo amžiui, tai tik šiaudų lau-
žas, kuris užges, kai tik aš panorėsiu. Komorovskiai 
bus pakankamai išmintingi ir neleis sukompromi-
tuoti savo dukters. 

Dar daugiau, vaivada savo informatoriams 
pagrasino, kad jie užsitrauks jo nemalonę, jei ne-
siliaus kvaršinę jam galvos dėl įvairiausių niekų, 
ypač uždraudė ką nors pasakoti vaivadienei, ku-
rios sveikata buvo labai sumenkusi, o ir nuotaika 
nuolat kaitaliojosi, tad jai reikėjo geros priežiūros 
ir atjautos. 

Padrąsintas slapto tėvo pritarimo, Feliksas Po-
tockis apsimesdavo, kad keliauja tikrinti sargybos 
postų, stengėsi apsieiti be majoro Sierakovskio, 
kuris būtų nepagailėjęs jam protingų patarimų, ir 
nuolat užsukdavo ten, kur jį traukė širdis. Vis kai-
triau liepsnojo jausmai po pasimatymų su žavingą-
ja Gertrūda. Pagaliau, įkvėptas meilės, tos didžios 
jaunystės valdovės, nebegalėdamas suvaldyti savo 
aistros, jis puolė ant kelių prieš Gertrūdą ir prisie-
kė jai Dievu ištikimybę ir meilę visam gyvenimui. 
Tokios priesaikos greitai pamirštamos, jos tėra tik 
smėlio pilys.

Būdama išmintinga dukra, Gertrūda apie tai 
pranešė savo tėvams. 

Pastarieji džiūgavo, kad jaunasis Potockių pa-
veldėtojas turi tokių ketinimų, nes tai žadėjo jų du-
krai nuostabią ateitį. Jie pranešė, kad neprieštarau-
ja, taip pat neprieštarauja ir Gertrūda, tik paprašė, 
kad tai iškilmingai patvirtintų ir Felikso tėvai. 
Drąsiai prakalbęs apie savo aistrą, bet, bijodamas 
tėvo valdžios, kuriai jis nė nemanė priešintis, varg-
šas jaunuolis suprato, kad padarė didelę klaidą. Jis 
paprašė laiko, kad galėtų apie tai pranešti savo tė-
vams, ir jam nebuvo atsakyta. Tačiau linksmos ir 
laimingos dienos bėgo. Feliksas nesiliovė drebėjęs 
nuo minties, kad teks prisipažinti perpykusiam tė-
vui, tad nuolat atsiprašinėjo Gertrūdos tėvų ir pra-
šė palaukti. Kadangi laukimas užsitęsė, teko gesinti 
įkaitusią atmosferą ir buvo sutarta skelbti sužadė-
tuves. Feliksas užmovė ant savo sužadėtinės piršto 
nuostabų, labai brangų deimantą.

Norėdami užtikrinti savo dukrai tokią nuos-
tabią sąjungą, prie kurios, beje, tikrai linko jauna 

širdis, Komorovskiai, patarti galingų draugų iš 
Varšuvos, veikė atsargiai ir apdairiai, tačiau jų tuš-
tybę ir savimeilę žeidė jaunojo grafo vilkinimas, 
nes, pagaliau, jų šeima nenusileido Potockiams, 
abu namus skyrė tik didžiuliai pastarųjų turtai. 
Tie turtai teikė vaivadai didelę galią prieš mažiau 
turtingus Respublikos bajorus, tad jis galėjo nevar-
žomas juos vilioti prie savęs ir rodyti jiems valdžią. 

Į visus Komorovskių skundus Felikso atsaky-
mas būdavo vienas. Jis neturėjo vilčių, kad tėvai 
sutiks su pageidaujamomis vedybomis. Prašyti 
sutikimo reiškė neišvengiamą griežtą ne. Esant to-
kioms aiškioms aplinkybėms būtų tekę nusileisti 
tėvo despotizmui, nes jis niekada nebūtų atsisakęs 
savo planų dėl vienintelio sūnaus vedybų. Tad Fe-
liksas spaudė, įkalbinėjo Komorovskius neprieš-
tarauti slaptoms vedyboms, nes po to jau neliktų 
kliūčių, ir jis, Feliksas, įgytų drąsos ir ryžto praneš-
ti apie savo pasirinkimą šeimai. 

– Be abejo, – kalbėjo jis, – privalau paklus-
ti tėvo ir motinos valiai, bet noriu laisvai reikšti 
savo valią dėl svarbiausio įvykio, nulemsiančio viso 
mano gyvenimo laimę.

Jaunystė yra arogantiška, o įsimylėjėliai kupini 
iliuzijų.

Kaštelionas suklydo, nusileidęs atkakliam jau-
nojo grafo pasiūlymui, nes to troško ir nedrąsiai 
savo valią reiškianti įsimylėjusi dukra. Tokia neiš-
mintinga silpnybė, kaip vėliau pamatysime, patirs 
pačias liūdniausias pasekmes. 

Feliksas Potockis parodė kaštelionui laišką 
arba raštą, adresuotą Kulmo vyskupijos oficiolui, 
su prašymu gauti indultą (tai bažnytinis terminas), 
kad nereikėtų viešai skelbti vestuvių užsakų. Su-
tvarkius tuos reikalus ir pasirašius civilinę sutartį 
tarp abiejų ją sudarančių pusių, aptarus jaunosios 
kraitį, vyro skiriamą išlaikymą žmonai ir t. t., ir t. 
t., būsimieji sutuoktiniai tūkstantis septyni šim-
tai septyniasdešimt pirmųjų metų gruodžio dvi-
dešimt aštuntos dienosvakare (per Šv. Steponą) 
atvyko į bažnyčią. Jų santuoką palaimino kunigas 
Dlužnevskis, pakeitęs Dobrotvoro, nedidelės uni-
tų parapijos, kleboną. Toji kukli religinė ceremoni-
ja nė iš tolo nepriminė prašmatnių Potockio sesers 
vestuvių. Ji vyko jau sutemus, mažoje, menkai ap-
šviestoje, nuošalioje bažnytėlėje, bet jaunųjų širdis 
apšvietė tikroji, dangiškoji šviesa. Tačiau kas žino, 
ar Felikso širdis nejuto vidinės baimės, ar jo neka-
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mavo nebylus priekaištas, kad neparodė pagarbos 
tėvui, buvo nepaklusnus, neįvykdė sūnaus pareigos 
per svarbiausią gyvenimo įvykį. Ar tokiomis sąly-
gomis sudaryta sąjunga galėjo būti palaiminta? Vė-
lesni įvykiai parodė, kas iš tikrųjų laukė jaunuolių.

Kiti du mėnesiai po vedybų – spindesys, ne-
apsakomas vedybinio gyvenimo džiaugsmas, nors 
jaunajam Potockiui reikėjo slapukauti ir dėl to jis 
nerimavo, gyveno nuolatinėje baimėje. Naujiena 
apie slaptas vedybas žaibo greičiu pasklido iki pat 
Varšuvos. Potockių pavyduoliai ir jų priešai nesi-
liovė džiūgauti. Komorovskių šeima pirmoji pakė-
lė paslapties uždangą, toji paslaptis prieštaravo jų 
orumui, taip jie greičiau išprovokavo, o ne nukrei-
pė į šalį didelę neišvengiamą krizę, kurios ir reikėjo 
tikėtis. Po audros stos gražus oras, kalbėjo jie. Iš 
tikrųjų jis buvo siaubingas.

Tėvo despotizmas prasiveržė per kraštus, nes 
buvo apgautas jo pasitikėjimas, sūnui tėvas buvo 
numatęs kitokių planų, jis galėjo tikėtis vesti ko-
kią savarankišką Vokietijos kunigaikštytę arba ti-
kėtis gauti Žozefinos Mnišek, vadintos Minerva, 
Galicijos Palade, kurios išmintis prilygo grožiui, 
o turtai buvo ne menkesni nei Potockių, ranką. 
Tai buvo priimtiniausias vaivadai planas. Iki sie-
los gelmių įžeistas senio išdidumas prasiveržė 
įniršio pliūpsniu. Nelaimingasis globėjas Siera-
kovskis tapo atpirkimo ožiu ir nekalta auka. Ke-
letą mėnesių jo nebuvo tose vietose, kur mezgėsi 
veiksmo intriga, tad jis negalėjo nei perspėti dėl 
jos, nei kam nors sutrukdyti. Atvykus į pilį jam 
buvo pranešta, kas nutiko aistros apimtam jo jau-
najam mokiniui, ir Sierakovskis nualpo iš siaubo 
išgirdęs, kaip buvo pažeistos pilietinės ir tėvo tei-
sės. Jis nujautė, kokių fatališkų pasekmių gali su-
laukti... Paprašytas nedelsiant atvykti pas vaivadą 
į Kristinopolį, bet tvirtai tikėdamas esąs nekaltas, 
Sierakovskis teisino save, kad ilgam buvo išvykęs, 
tad tikrai negalėjo dalyvauti bjauriuose, papik-
tinančiuose veiksmuose, nes taip dera įvardyti 
slaptas jaunojo grafo, kuris nepilnametis buvo 
suviliotas, sugundytas, sukurstytas Komorovskių 
šeimos, vedybas.

Sierakovskis stengėsi neatsakinėti į įžeidinėji-
mus, grasinimus, kuriais svaidėsi perpykęs senis. Jis 
net nebandė pateisinti jaunuolio silpnumo, mal-
dauti, kad būtų dovanota už jo aistrą. 

Vos išgirdusi naujieną, grafienė Mnišek, gar-

siosios Paladės motina, atskubėjo į Kristinopolį 
džiaugdamasi, kad pavyks atgaivinti viltį įgyven-
dinti abiejų šeimų planus, ir patarė klasta, jėga pa-
grobti arba geruoju įkalbėti jaunąją Felikso Potoc-
kio žmoną ir nugabenti ją į Leopolį, į vienuolyną, 
kurio abatė buvo Potockių giminaitė, ir laikyti ją 
tol, kol sutiks skirtis, nes vedybos su nepilnamečiu 
yra negaliojančios. Išklausęs Sierakovskio pasitei-
sinimus vaivada sušvelnėjo ir aprimo, vis dėlto nu-
sprendė pasinaudoti savo padėtimi ir padaryti jį to 
pagrobimo įrankiu. 

– Duosiu jums žirgų, karietą, skirsiu palydą, 
keliaukite į Sušną“, – liepė Sierakovskiui. 

Prieštaraudamas tokiam pasiūlymui, kuris ne-
siderino su jo garbe, Sierakovskis puolė ant kelių 
prieš vaivadą ir maldavo:

– Monsinjore, bet kuriuo kitu atveju atiduo-
čiau už jus savo gyvybę, bet negaliu klastingai verž-
tis į namus ir trikdyti šeimą, kuri visada buvo man 
vaišinga ir draugiška.

Vaivada, supratęs, kad nei grasinimais, nei pa-
žadais neįveiks bajoro Sierakovskio garbingo už-
sispyrimo, leido jam eiti, paskui įpykęs pagrasino 
atkeršyti, nes iš pykčio pamiršo, kad Sierakovskis 
ištikimai tarnavo jam devyniolika metų. 

Laimė, tuos žodžius paslapčia išgirdo kamba-
rinė, kuri pagirtinu tarnaičių įpročiu klausėsi už 
durų. Ji naktį paslapčia nubėgo į vargšo Sierakov-
skio būstą ir papasakojo jam, koks pavojus gresia. 
Pastarasis paskubomis apsirengė, nudūmė į ar-
klides, liepė pabalnoti žirgą ir, nelaukdamas kol 
prašvis, nušuoliavo į Kristinopolio bernardinų 
vienuolyną. Iš ten pasiuntė brolį kvestorių į Sušną 
ir liepė perspėti kaštelioną, kad tasai pasisaugotų 
ir kuo skubiau su savo dukra grafiene Gertrūda 
spruktų į Leopolį, kur rastų rusų generolo štabą 
ir kariuomenę, ji apsaugotų juos nuo bet kokių 
pasikėsinimų ir smurto.

Kai kitą dieną išgirdo, jog Sierakovskis paspru-
ko, vaivados pykčiui nebuvo ribų. Jis liepė surinkti 
Sierakovskio kambaryje likusius jo daiktus, juos 
sukrauti kieme ant laužo ir sudeginti.

Matydamas, kaip liepsnoja drabužiai ir kitos 
smulkmenos, vaivada garsiai paskelbė: „Dieve 
mano, turiu daugybę tarnų, namiškių, kurių turtas 
ir ateitis priklauso nuo manęs. Jie mato, kaip ken-
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čiu, ir nepajudina nė piršto, kad padėtų man nuga-
benti tą avantiūristę į vienuolyną. 

Tie žodžiai nenuėjo veltui, nelaimei, jie pasie-
kė niekšų, pasiruošusių bet kam, tikintis gausaus 
atpildo, ausis.

Paaiškėjus, kad jis paslapčia vedė, vargšas Feliksas 
Potockis buvo uždarytas, jam buvo leista bendrauti 
tik su seserimis, uždrausta lankyti motiną, kuri be-
veik nebeišlipo iš lovos, apsupta ją prižiūrinčių dva-
ro ponių. Joms vaivados įsakymu buvo uždrausta ką 
nors prasitarti savo kilmingai šeimininkei.

Gerai apmąstęs ir subrandinęs planą, vaivada 
aklai nepuolė naudotis tėviška valdžia, nutarė pa-
veikti sūnų švelnumu.

– Žinau viską, – kalbėjo vaivada Feliksui, – 
viską, ir nepasakoju to jūsų motinai, nes tai tikrai 
reikštų jos mirtį. Jei nenorite nuvaryti jos į kapus, 
turite sutikti skirtis ir savo slaptas vedybas, priešta-
raujančias bet kokiems Dievo ir žmonių dėsniams, 
vertinti kaip neįvykusias. O jūsų slaptai žmonai 
įsipareigoju dosniai atlyginti už santykių su jumis 
nutraukimą. Tai kaina už tai, kad atleidžiu jums už 
jaunatvišką kvailystę, jūsų bjaurų nepaklusnumą.

Kaip turėjo pasielgti nelaimingasis Feliksas? 
Viena vertus, jis, išgirdęs atlaidžią tėvo kalbą, ap-
gailestavo, nes tikrai jautėsi kaltas. Kita vertus, jis 
suprato, kas laukia, jei jis atsisakys, ir manė, kad 
paklusdamas, nusileisdamas apsaugos savo žmoną 
nuo smurto, kad visa tai su laiku nuslops, nes laikas 
geriausiai nuramina namų nesutarimus. Iš pasima-
tymo su tėvu Feliksas grįžo liūdnas, priekaištavo 
pats sau. Seserų, kurias turėjo palydėti į bažnyčią, 
apartamentuose jis nualpo. Išsigandusios dėl bro-
lio būklės, merginos nubėgo perspėti tėvą. Vaivada 
liepė suteikti sūnui būtiną pagalbą ir paprašė jį nu-
siraminti. Feliksas pažadėjo ir sutiko su viskuo, ko 
iš jo buvo prašoma.

Vaivada nenorėjo vilkinti plano, tad griebėsi 
klastos: privertė sūnų parašyti kaštelionui laišką ir 
pakviesti jį su dukra atvykti Kristinopolį, nutarė 
paklausyti grafienės Mnišek patarimų – kelyje sulai-
kyti tėvą su dukra ir pastarąją nugabenti į nurodytą 
vienuolyną Leopolyje. Buvo nurodyta, kas ką priva-
lo daryti. Buvo parengta šešių žirgų traukiama ka-
rieta su arklininku, o ją lydėti paskirta pakankamai 
raitų bajorų. Ekspedicija nepavyko, nors arklininkas 
Vilšekas, vėliau tapęs piktavaliu šios dramos veikėju, 

Sušnoje prisiekinėjo, kad atvyko vaivadai nežinant, 
o įsakius jaunajam grafui. Kaštelionas jau buvo nu-
girdęs kalbant, kad vaivada žino viską, kas vyksta jo 
šeimoje, tad įtarė kažkokią klastą, nes iš žento gavo 
laišką, kuriame buvo pranešama, kad Kristinopolyje 
niekas negirdėjo apie jokį pakvietimą. Jis atsakė, kad 
atvyks su dukra savo ekipažu ir aptars su vaivada iš-
kilusias problemas. Norėdamas sužinoti tikrą tiesą, 
jis slapta pasiuntė žinutę Feliksui, kuris atsakydamas 
brūkštelėjo kelis žodžius pieštuku, nes neturėjo ki-
tokių rašymo priemonių.

„Nežinau, kas čia dedasi ir kokiu tikslu pasiųs-
ta ši karieta. Parašiau įsakytas savo tėvo, jis liepė 
man perskaityti pakvietimą, kurį buvo pats jums 
parašęs.“ Klastingasis vaivada nuslėpė tą laišką. 
„Beje, aš nežinau nieko. Mano tėvas nuolat man 
kartoja nenusiminti ir neliūdėti. Nežinau, kiek 
laiko truks ir kuo pasibaigs ši kvaila situacija! Jūs 
gerai padarėte išsiuntęs atgal ekipažą. Maldauju jus 
globoti žmogų, nuo kurio priklauso mano sveikata 
ir mano gyvenimas.“

Feliksas laiškelį slapta įteikė savo ištikimam ka-
merdineriui Bisteckiui į rankas. 

Pasitikėdamas savo sumanymo sėkme, vaivada 
išsiuntė Komorovskiams antrą pakvietimą atvykti 
pas jį į svečius ir kartu sutikti Užgavėnes. Nors ir 
perspėtas žento laiškeliu, kaštelionas pamanė, kad 
įmanoma susitaikyti ir draugiškai sutarti. Jis pa-
siuntė vieną savo bajorą, kad užsakytų jam būstą 
nedideliame Kristinopolio mieste. 

Vos spėjusį atvykti žmogelį apsupo pilies vyrai 
ir iškratė jį nuo galvos iki kojų ieškodami laiško, 
bet jo nerado. Šiaip ne taip ištrūkęs iš jų rankų vy-
ras sugrįžo pas šeimininką ir pranešė apie tą nema-
lonų nuotykį. 

Užgautas ir pažemintas tokio elgesio, atėmusio 
bet kokią viltį susitaikyti, kaštelionas pasuko atgal, 
supratęs, kad gali sulaukti Potockių šeimos keršto, 
ir grįžo namo. 

Kol vyko tas stumdymasis, Feliksas buvo pri-
verstas aklai paklusti nepalaužiamai tėvo valiai ir 
vykdyti vienuolio trinitoriaus Gabrielio, paskirto 
jo patarėju ir sargu, nurodymus. Felikso priežiūra 
tapo griežtesnė nei kada nors anksčiau. 

Prabėgo vos du mėnesiai nuo jo vedybų, o jis 
jau buvo priverstas pasirašyti jo vardu surašytą 
raštą, kuriuo pripažino, kad sudaryta sąjunga yra 
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niekinė, nes nebuvo tėvų sutikimo (jis nepilna-
metis), indultą suklastojo jis pats, santuoka vyko 
ne jo parapijoje, tuokė ne klebonas, bet, jam ne-
sant, vikaras. Paskui sekė įžeidinėjimai, žeminan-
tys Komorovskių orumą ir jų nuostatas, jie tame 
paskvilyje kaltinti piktnaudžiavę Felikso jaunyste 
ir nepatyrimu.

Feliksui pakako drąsos pasirašyti tokį pareiški-
mą, gal net neskaičius! Tačiau jo širdis buvo gera, 
jis karštai mylėjo nuostabią moterį, kuri jam atida-
vė savo širdį ir savo ranką... Bet jį kaustė baimė, jis 
apgailestavo dėl savo maišto ir tikėjosi ištaisyti pa-
dėtį būdamas nuolankus. Veltui bandysime spėlio-
ti, kodėl jaunuolis, tikrai vertas užuojautos, taip el-
gėsi, vis tiek sunku suprasti jo baikštumą, dėl kurio 
taip greitai atsižadėjo savo jausmų ir prie altoriaus 
duotos priesaikos. 

Kaip kalbėjo nuolat pilyje besilankantys kai-
mynai, puikus, ramus gyvenimas Kristinopolyje 
po truputį ėmė virsti pragaru, Gal net slapta pri-
tariant vaivadai, pradėtas regzti, antpuolis, kuriam 
turėjo vadovauti pilį saugančių kazokų pulkinin-
kas Dombrovskis, arklininkas Vilšekas; pastaruoju 
vaivada ypatingai pasitikėjo. Buvo surinkta apyti-
kriai du šimtai avantiūristų. Tarp jų buvo du pro-
tingi žydai, pasirengę neteisėtam ir klastingam žy-
giui. Abrahamas ir Volfas įsipareigojo organizuoti 
grafienės Gertrūdos pagrobimą ir pristatyti ją į vie-
nuolyną. Sugalvota juos perrengti rusų kazokais, 
neva jie ketina pulti Respublikos konfederatus. 

Nenujausdamas artėjančios audros, kamuo-
jamas priekaištų, nerimaudamas dėl to, kokios 
bus jo darbų pasekmės, ir dėl to, kad išdavė savo 
meilę, Feliksas nebesuvaldė jausmų protrūkio ir 
su ištikimuoju Bisteckiu surezgė sąmokslą. Vieną 
naktį Feliksas apgavo jį saugojusio trinitoriaus, 
miegojusio teisiųjų miegu ir knarkusio gretima-
me kambaryje taip, kad net stogas kilnojosi, bu-
drumą, išlipo per pirmojo aukšto langą ir šoko į 
arkliu pakinkytas rogeles, vadeliojamas Bisteckio. 

Per apsnigtus laukus jie greitai pasiekė Sušnos 
pilį. Tokią vėlyvą valandą visi šeimininkai miego-
jo, bet jaunasis grafas namus gerai pažinojo, tad be 
kliūčių ir stengdamasis kelti kuo mažiau triukšmo, 
pasiekė savo žmonos miegamąjį, jų švelnios ir pa-
slaptingos meilės lizdelį. Bet kokį liūdną vaizdą 
išvydo pravėręs duris! Jo jaunoji žmona buvo pri-

gulusi ant sofos. Ji buvo išbalusi, apsiašarojusi, iš-
drikusiais plaukais. Jį išvydusi neištiesė rankos, net 
nesujudėjo!

– Ach, mano angele, mano Gertrūda, kas tau? – 
sušuko Feliksas ir krito ant kelių, netekęs galvos iš 
meilės.

Užuot atsakiusi liūdna Gertrūda drebančia 
ranka ištiesė Feliksui popierių pluoštą. Tai buvo 
pražūtingasis raštas! Komorovskiai jį buvo gavę tą 
pačią dieną. Perskaitė, aptarė ir eidami gulti neap-
dairiai paliko salone ant stalo. Gertrūda pamatė 
tuos popierius ir, tenkindama savo fatališką smal-
sumą, pati perskaitė. Galime įsivaizduoti, ką turė-
jo jausti mylinti jaunos moters širdis, kai ji skaitė 
tuos įžeidžiančius žodžius, kuriems pritarė ir juos 
patvirtino savo parašu jos vyras. Koks smūgis iš-
duotai meilei, viltims!

Gertrūda papurtė tą bjaurią rašliavą.
– Čia nėra nė vieno žodžio, – prakalbo ji, – ku-

ris nežemintų manęs, neįžeistų mano vargšų tėvų. 
Nedaug jums prireikė laiko, kad viešai išsižadėtu-
mėte savo jausmų, paneigtumėte manuosius! Jūs 
piktnaudžiavote mano patiklumu, mano tikėjimu 
šventais pažadais. Man siūloma turto, kad pasira-
šyčiau už savo gėdą, kad negerbčiau tikėjimo vardu 
sudarytos šventos sąjungos ir pasiskelbčiau esanti 
jūsų meilužė, remdamasi nežinau kokiu šventvagiš-
ku įstatymu, barbaro ir despoto tėvo valia!

Kol ji, smaugiama raudos, kalbėjo, Feliksas 
dideliais žingsniais žirgliojo po kambarį, susiė-
męs už galvos.

– Argi aš galėčiau pamilti šiandien kitą, atiduo-
ti savo širdį, o paskui j ą atsiimti? Ar galiu išsižadėti 
meilės, pamiršti priesaiką, bailiai atsisakyti šventų 
jūsų žmonos pareigų? Niekada!

Jai kalbant mergaitiško raudonio užlietas gra-
žus išblyškęs veidas tapo nenusakomai žavingas. 

– Niekada, nes tapsiu motina, negalėčiau su-
griauti savo vaiko ateities, niekada, niekada!

Išgirdęs tokią netikėtą naujieną Feliksas vėl 
puolė žmonai po kojomis, pasikūkčiodamas 
verkė iš džiaugsmo.

– Taip, taip, mano Gertrūda, mano dievinama 
žmona, nesutik niekada, niekada nepasirašyk Die-
vo ir žmonių įstatymams prieštaraujančio rašto. 
Netikėk tais bjauriais žodžiais, kuriuos buvau pri-

(Nukelta į 32  p.)
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verstas pasirašyti perpykusio tėvo akivaizdoje, jam 
įsakius. Tai tušti žodžiai, mano širdis jais bjaurisi, 
aš suplėšau tą popierių ir metu lauk.

Taip kalbėdamas Feliksas griebė raštą, su-
plėšė jį į smulkiausius skutelius prie Gertrūdos 
kojų. Patiklus vaikas nusišypsojo pro ašaras ir 
patikėjo, kad jos laimė sugrįžo. Jaunavedžiai vėl 
ėmė prisiekinėti amžiną meilę, sutvirtindami ją 
labai švelniais bučiniais. 

Tą akimirką pasigirdo tylus barbenimas į lan-
gą. Tai atsargusis Bisteckis pranešė, kad laikas ke-
liauti, kol neišaušo.

– Kada vėl pasimatysime, – klausinėjo Feliksas savo 
žmonos, – kada aš galėsiu ištrūkti iš savo kalėjimo?

Tada Gertrūda jam atskleidė, kad, perspėti savo 
draugo Sierakovskio, jos tėvai nusprendė šiandien 
pat išvykti į dvarą, kurį valdė netoli Leopolio mies-
to, kad išvengtų baisiojo vaivados iš pykčio ir kerš-
to sumanytų žygių.

– Dievas savo tėviška globa suteikė man minu-
tėlę atokvėpio. Gal tai nebus paskutinis kartas, bet 
kada tai bus? Deja!

Gertrūda nusiėmė nuo kaklo mažą medalioną.
– Žinai, – paaiškino jam, – Vienoje išmokau 

tapyti miniatiūras. Žiūrėdama į save veidrodyje 

neblogai išgavau panašumą. Įteikiu tau savo atvaiz-
dą, kad sutvirtintume mūsų susitaikymą. Pažadi 
visada turėti jį su savimi?

Feliksas apipylė portretą bučiniais. Jam teko 
gerokai pavargti stengiantis ištrūkti iš jo kaklą ap-
sivijusių švelnių Gertrūdos rankų...

Dar vienas beldimas į duris priminė, kad nega-
lima laukti kol prašvis, kad reikia grįžti į Kristino-
polį. Paskutinis bučinys, paskutinis sudie, jis ir bus 
paskutinis, amžinasis sudie.

Vėl atsidūrusiam namų kalėjime Feliksui buvo 
leidžiama tik nueiti pabučiuoti rankos vaivadie-
nei. Į motinos apartamentus jį ant pirštų galiukų 
nuvesdavo tėvas. Kiek kartų jam kilo noras atver-
ti savo širdį, išlieti savo jausmus, išpasakoti savo 
meilę Gertrūdai, priminti apie vedybas su ta, ku-
rią myli, pagaliau paprašyti, kad motina jai būtų 
švelni, atlaidi. Bet argi jis galėjo išdrįsti, sekamas 
rūstaus, įtaraus tėvo žvilgsnio? Argi jis galėjo ri-
zikuoti ir tokiu netinkamu laiku prisipažinti, juk 
toks prisipažinimas galėjo sukrėsti trapią, suirzu-
sią būtybę, gal net nutraukti ploną jos gyvybės 
giją! Apie tai jis nedrįso nė pagalvoti.

Bet mintis, kad pavyks paveikti tėvą visišku 
nuolankumu, mintis, kad pavyks palengvinti savo 
jaunosios žmonos kančias, nuraminti jos baimes, 
žadino grafui Feliksui klaidingą saugumo jausmą, 
kuris dar labiau migdė ir taip iš prigimties silpną 
jo būdą. Ach, jis nė iš tolo nenujautė, kokia audra 
kaupiasi aplink jį, kokia tragiška katastrofa laukia 
ir kokie baisūs bus jos rezultatai.

Kaip Gertrūda ir buvo sakiusi savo vyrui, Ko-
morovskių šeima patraukė į Leopolį, bet dėl to, 
kad nebuvo pakankamai arklių pakeisti ir tą dieną 
ypač gausiai prisnigo, jiems teko apsistoti Novo-
siolkose, kašteliono valdose vos už dviejų ljė nuo 
provincijos centro. 

Sušnos tijūnas iš vieno savo patikėtinio išgir-
do, kad prieš jo šeimininkus ruošiamas sąmokslas 
ir paskubėjo išsiųsti pasiuntinį, kad perspėtų juos 
saugotis ir kuo greičiau trauktų į miestą. Bet gy-
venime dažnai nutinka keisčiausių dalykų. Pasiun-
tinys pakelėje pataikė į valstiečių vestuves, prisėdo 
ten išgerti ir pašokti, tad atvyko pas savo šeiminin-
kus tik tada, kai jau buvo nutikusi nelaimė ir įvyk-
dytas nusikaltimas.

(Tęsinys kitame numeryje)

                             Žiema. Bonifaco Vengalio nuotrauka
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Antrojo pasaulinio karo metais nuo 1941m. 
birželio iki 1944 m. rugpjūčio mėnesio Telšiuo-
se buvo leidžiamas apskrities laikraštis „Žemai-
čių žemė“. Jį redagavo pedagogas, vertėjas, žur-
nalistas Kazys Mockus (gimė1910 m. liepos 4d. 
Rikantuose (Kelmės r.), mirė 1972 m. sausio 
8 d. Bostone, JAV). Iš pradžių laikraštį leido 
Lietuvių aktyvistų fronto miesto skyrius, vė-
liau– Žemaičių kultūrinio veikimo centro var-
du Kazys Mockus, spausdino Telšių apskrities 
savivaldybės spaustuvė. Redakcija veikė Telšių 
miesto Respublikos gatvėje (namo numeris. 20). 

Savaitraštis buvo skirtas visai Žemaitijai. 
1941–1942 m. jis buvo itin palankus okupacinei 
valdžiai – leidinyje paskelbta daug hitlerinę Vokie-
tiją liaupsinančių  straipsnių, plačiai buvo nušvie-
čiama karo eiga, vokiečių pergalės fronte. Laikui 
einant, ypač po to, kai šio laikraščio leidyba ėmė 
rūpintis Žemaičių kultūrinio veikimo centras, vis 
daugiau vietos leidinyje buvo skiriama krašto ūkio, 
kultūros, švietimo reikalams. Čia buvo spausdina-
mi skyriai „Ūkis“, „Kultūrinis gyvenimas“, „Kul-
tūros kronika“, „Iš mūsų krašto“, „Sporto naujie-
nos“, „Žemaičių miestai“, „Įvairios žinios“ ir kt.

Populiarinant žemaičių tradicinę kultūrą, že-
maitišką rašybą, šiame leidinyje buvo pratęstos 
1925–1940 m. Telšiuose leisto savaitraščio „Žemai-
čių prietelius“ tradicijos. Žemaitiškai parašyti tekstai 
buvo spausdinami skyrelyje „Žemaitėškuojė kerte-
lė“. Dažniausiai tai būdavo  savaitraščio bendradar-
bių užrašyti nedideli tautosakos objektai (patarlės, 
padavimai, orų spėjimai, pasakos, legendos, dainų 
tekstai, anekdotai, juokai ir kt.). Šiame leidinyje 
buvo spausdinamo ir žemaitiškos rašybos taisyklės, 
diskutuota, kas šioje srityje gerai, o kas keistina.

Paskutiniaisiais leidimo metais savaitraštis jau 
buvo gana įdomus ir turiningas, žemaičių kraštui 
aktualus informacijos, politikos ir kultūros leidinys. 

Savaitraštis  
„Žemaičių žemė“

                                                         Parengė Kazimieras PRUŠINSKAS

Velykos (Kristaus prisikėlimas) – viena di-
džiausių religinių švenčių. Jos būna pavasarį, 
data kasmet kinta, skaičiuojama pagal Mėnu-
lio kalendorių. Krikščionių Velykos – pirmąjį 
sekmadienį po pavasario lygiadienio ir gali 
būti nuo balandžio 4 d. iki gegužės 8 dienos. 
Šiemet (2022-aisiais) katalikų Velykos bus 
balandžio 17 d., stačiatikių – viena savaite vė-
liau – balandžio 24 d. Jei kuriais nors metais 
stačiatikių Velykos sutampa su žydų švente 
Pesacho, jos nukeliamos vienai savaitei.

Kaip Velykos Žemaitijoje būdavo šven-
čiamos seniau? Atsakydami į šį klausimą pa-
teikiame du tekstus, kurie išspausdinti 1941–
1944 m. leistame savaitraštyje „Žemaičių 
žemė“ (tekstų kalba, rašyba netaisyta).

Pavasaris. Bonifaco Vengalio nuotrauka

Velykos

Senovinė lietuvių tikyba, kaip žinome, buvo 
dangaus  – saulės, mėnulio, žvaigždžių ir t. t., me-
džių, ypatingai ąžuolų, dievinimas ir garbinimas. 
O lietuvio ir žemaičio būdas visais laikais buvo 

Velykos anksčiau 
ir dabar

1944 m. balandžio 8 d. Nr, 13–14(143–114), p. 2, 8
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labai prieraišus, pastovus ir tvirtas. Kaip dabar jis 
yra suaugęs su Kristaus mokslu, taip senovėje buvo 
atsidavęs gamtos jėgų garbinimui. 

Yra taip pat žinoma, kad lietuviai buvo ap-
krikštyti vėliau, kaip kad jų aplinkiniai kaimynai. 
Ir pats krikštas didžiausioje daugumoje buvo at-
liktas gana masiniai staigiai ir paviršutiniai. Anų 
laikų dvasininkai, nemokėdami lietuvių kalbos, 
negalėjo pakankamai išaiškinti žmonėms naujos 
tikybos dėsnių. Tad ir po apkrikštijimo senovės 
lietuviai dažnai įsileisdavo į senovės dievų garbini-
mą. Taip Mažvydas savajame katekizme, išleistame 
1577 metais, perspėja lietuvius ir žemaičius: 

„Kaukus Szemepatis ir Lauksargus pameskiet. 
Wisas welnuwas deiwes apleiskiet.
Tos deiwes negal jumc neka gera duty,
Bet tur wysus amszinai prapuldintys.“
O Mykalojus Daukša 1595 m. Vilniui iš-

leistame katekizme į mokytojaus klausimą „Kas 
nusideda pirmajam Dievo prisakymui?“ moki-
nio lūpomis atsako: „Ypatingai tie, kurie gar-
bina ugnį, Žemyną, perkūną, žalčius, medžius, 
gojus, kipšus ir kitus velnius.“

Skrodzkis 1847 metų katekizme vėl panašiai 
nusako. Pats vyskupas M. Valančius 1897 m. išleis-
toje „Žemaičių vyskupystėj“ nusiskundžia, kad apie 
Palangą, Darbėnus, Laukžemę, Kretingą, Salantus, 
Karteną ir t. t. buvo dar žemaičių, kurie per visą savo 
gyvenimą nėra matę katalikų kunigo, ant alkakal-
nio prie Salantų ir Birutės kalno Palangoje degina 
aukas Perkūnui, kaip ir pirmiau. Panašiai yra minėję 
savo laiškuose kiurfiurstas Johann  Friedrich’as, vys-
kupas J. M. Korvin Kossakowsk’is ir kt.

Tad nestebėtina, kad mūsų apsčiausia tauto-
saka yra perdėm pilna senovinės tikybos liekanų. 
Anot A. Pogodin’o ir kitų mūsų senovės tyrinėto-
jų, daug krikščioniškųjų apeigų yra sutapę su mūsų 
senovinės tikybos iškilmių apvaikščiojimo vieta ir 
laiku. Kur degdavo Perkūnui ir kitiems dievams 
aukos, ten pastatytos bažnyčios (Vilniaus katedra, 
koplyčia ant Birutės kalno Palangoje ir t. t., ir t. t.), 
o Kalėdos, Velykos, šv. Jono diena ir t. t. supuola su 
senovės tos pačios reikšmės šventėmis. 

Nusibosta šaltoji žiema ir trumposios dienos. 
Nepaprastai laukiama, kad grįžtų visų gamtos ga-
lybių gailestingoji saulė, kad ji atneštų šilumą, at-
gaivinimą – kad ateitų pavasaris. Tad senovės lie-
tuviai tą laikotarpį, kuomet diena prilygsta nakčiai 
ir jau saulė pradeda priartėti, rinkdavosi į aukštes-
nes vietas, ant kalnų užkurdavo saulės garbei ugnį, 
degindavo jai aukas, siųsdami ugnies liežuviais jai 
pastiprinimą, dėkodami už malonėjimą atsigrįžti 
ir maldaudami, kad ji greičiau ateitų, kad niekur 
nebenuklystų. Šių apeigų metu buvo dainuojamos 
atitinkamos saulinės dainos, kaip tai

„Miela saulyte, dievo dukryte,
kur taip ilgai buvai,  
kur taip ilgai gyvenai,
nuo mūsų atstojusi?“
Toj pačioj dainoj geroji saulė atsiliepia:
„Už jūrų, už marelių
kas rytą vakarėlį
aš kursčiau ugnelę,
globojau našlaitėlius,
sušildžiau piemenaičius.
Daug mano giminėlės, 
daug mano dovanėlių.“
Kartu būdavo einami tam tikri žaidimai ir šo-

kami šokiai, kaip kad dabar labai linksma per Ve-
lykas pasidaro. Tos šventosios saulės garbei ugnies 
parsinešdavo į namus, ja apsmilkydavo visus trobe-
sius bei gyvulius ir po to užrausdavo namų židiny 
kalbėdami: „Šventoji Gabija, gulėk dabar ramiai 
po pelenais, dek šviesiai, kuomet tu vėl būsi įžieb-
ta. Amen.“ O jau pakrikštytieji lietuviai senaisiais 
laikais Gabiją (mitologinis ugnies pavadinimas) 
užrausdami  kalbėdavo: „Vardan Dievo tėvo ir Sū-
naus, ir Šventosios Dvasios. Amen. Šventoji Gabija“ 
ir t. t. Ir labai saugodavo senovės lietuviai ugnį, nes 
jei ji užges, tai reikšdavo didelę nelaimę:

 „Užgeso mano ugnelė,
numirė mano motinėlė.
Ugnies gavau pas kaimynus, 
bet negavau motinėlės.“                         

 D-ras J. B. (Dr. Jonas Basanavičius)
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Velykos, ta šauni pavasario šventė, Žemaičiuo-
se švenčiama gražiai su pakilia nuotaika. Jau prieš 
keletą dienų šeimininkės pradeda ruošą: vėdina ir 
švarina butus, kepa pyragus ir gamina kitus velykiš-
kus valgius. 

Didįjį šeštadienį jau iš pat ryto žmonės skuba 
į bažnyčią parnešti šventinto vandens ir šventin-
tos ugnelės. Bažnyčios šventoriuje kūrenasi švęstas 
ugnies laužas. Bobinčiuje stovi pora statinių šven-
tinto vandens. Žmonės pasisemia šventinto van-
dens, užsidega pakulinius pančius, beržų kempines 
bei sausas durpes ir skuba namo. Visais keliais smil-
kydami, dūlydami degančius pakulinius pančius, 
sausas durpes ir beržų kempines grįžta ugnianešiai. 

Jaunimas stengiasi kuo daugiausia margučių 
pasimarginti, juk be margučių ne Velykos. Karštai 
ištirpintu vašku ant balto nedažyto kiaušinio keva-
lo su adata ar spilkutės galvute išrašo įvairius raš-
tus. Mergaitės žiūri, kad turimų kiaušinių skaičius 
išeitų poromis, tada, esą, greičiau ištekėsiančios. 

Saulei leidžiantis šventoriuje prie varpinės 
būbnamušis pradeda mušti ožio odos, beržo 
lankais aptrauktą būgną.

– Būm, būbūm, būm, – duslus banguo-
jąs būbno aidas kviečia rinktis visus prie Kristaus 
karsto, didžion budynėn.  Ir renkasi žmonės vyrai 
pilkomis sermėgomis, moterys languotomis ska-
relėmis į Velykų mišparus. Šiurpokas ankstyvo 
pavasario vėjas drėgnu pūtimu glosto veidus ir vin-
giuojasi moterų padalkose. Po mišparų prasideda 
Kristaus budynė per naktį. Tie, kurie turi gerus 
balsus, sėdasi prie giedorių ir natavoja „kalnus“. 

Dienos šviesai įsiveržus į bažnyčią ir pradė-
jus kovoti su žvakių liepsnelėmis, sudunda būbnas, 
suskamba varpai ir visa bažnyčia galingai, visu 
balsu pragysta: 

Linksma diena mums prašvito,
Visi laukėm džiaugsmo šito!..

Velykos Žemaičiuose: 
Velykiniai papročiai 
mūsų krašte
„Žemaičių žemė“1942 m. balandžio 2 d. Nr. 14(42)

Per didžiąsias bažnyčios duris išsiveržia proce-
sija. Patekėjusi saulė gaivinančiais spinduliais api-
pila džiaugsmo kupinus žmonių veidus, šventųjų 
paveikslus, vėjo plazdenamas šventąsias karūnas. 

Po pamaldų visi skuba į namus. Kad namai būtų 
apsaugoti nuo gaisro, perkūnijos, kad javai neštų de-
šimteriopą grūdą, kad jų neišėstų kirmėlės, neišles-
tų paukščiai, neišmuštų ledai ir neišvartytų audros, 
kad gyvuliai būtų sveiki, Velykų rytą šeimininkas su 
krapyla ir švęstu vandeniu apeina apšventindamas 
namus, laukus ir gyvulius. Pašvęstąja ugnimi paku-
riami pečiai ir verdami velykiniai valgiai.

Štai jau ir visomis gėrybėmis apkrautas Velykų 
stalas. Už stalo visų pirma sėda šeimos galva – tė-
vas. Jis išsirenka tvirčiausią kiaušinį ir muša su ki-
tais. Kieno kiaušinis iš visos šeimos lieka sveikas, 
tas šeimos narys ilgiausiai gyvensiąs. Tada pradeda-
ma valgyti iškilminguosius pirmos Velykų dienos 
pusryčius ir šnekučiuotis. Po pusryčių buvę baž-
nyčioje eina kiek pamiegoti. Pirmoji Velykų diena 
praleidžiama savųjų tarpe. Kitos dienos pavakary 
jaunimas pradeda linksmas vakarones. Prasideda 
linksmybės, kurias ilgoji gavėnia buvo pažabojusi.

H. Veltersonas
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Vėins apīkvailis puons bova kažėn kamė gėr-
diejė, ka žmuogou, nuorint kap reikint gīventė, 
būtėnā rēk turietė  mažiusē do tarno. Vuo ka anuo 
parteklios lēda anam šastuotėis, ta ons i nusėsom-
dė; i ne vėina, bet abodo. Vuo darba pas anou kamė 
rasi. Vadėnas, ons muokiejė tīms tarnams už nieka 
nedėrbėma. Todo džiaugas kvaili radosio.

Vėna dėina tas mulkis iš sava kombarė, duris 
atėdarės, šauk:

– Ėi, Petrā, kamė esi?
– Šės atsėlėipė:
– Če pat.
– Vuo kon dirbi?  
– Nieka, puonali. 
– Šauk ontrūji:
– Juonā, vuo ar esi če pat?
– Jė, eso.
– Kon to dirbi?
– Ar aš? 
– Jė jė, to to.
– Aš Petrou padedo.
– No gerā, gerā. Vuo kāp jodo pabėngsėtau, 

tad atēkėtau padoutė mon   batus.

    Užsėjiemė tarnā

– Dėiva bėtelės, dėiva medos. Mona tievs 
bova bėtėninks ė aš būsio bėtėninks.

Vuo ka bėtės ikonda, cėguons pradiejė šauktė:
– Velnė bėtės, velnė medos! Nē mona tievs 

bova bėtėninks, nē aš aš būsio bėtėninks.

    Cėguona bėtės

   
 

Mona arklīs dėdėlē brongos. Sakau, kāp mona ar-
klīs ka īr, rēk tuokė paėiškuotė. Tas īr ne arklīs, vuo 
žaibs. Tiktā pamėslīk: ka mes sokrėtuom šešė i nu-
liekiem i Sėda, mona arklīs šėlta plauka nematė. Vo, 
sakau, nuliekiem mes cielė šešė – aš i pėnkė gaidē...

„Žemaičių žemė“, 1944 m. gegužės 20 d.

Ožrašė Ontė Joudėikis iš Žemaitiu Kalvarėjės Šašātiu suoduos

    Žīdā
Žīds važiou par mėška dėdėlē lermoudams, 

šaukuodams ė sotink žondara. Žondars klaus:
– Kas če važiou?
– Žīdā, – atsėlėipė.
– Vu o kėik jūsa če īr?
– Aš vėns pats.
– A tori pasporta?

– Ne, – saka žīds, kam mon tas pasports, je aš 
pats če eso. 

Paskou žondars klaus:
– Vo dielkuo to lermouji?
– Kas razbaininkā monės naužnėktu – kad 

mislītu, jog če daug važiou.
  

„Žemaičių žemė“, 1943 m. lapkričio 27, nr. 46(127)

     Mona arklīs

Davatka džiaugas:
– Diekou Dievou, sogriešėjau, jau galė-

so eitė velīkėnės. Vėšta, mona baltuojė vėštelė, 
pašuoka ont truobuos, vuo aš sakau: „Štiš to, 
cėguonė“, vo ana balta...

     Mama

Torgou mergelė atsėlėka nu muotinas. Ana 
laksta ėiškuodama sava mamītės. Žmuonės klaus:

– Kuoki bova tava mama? 
– Argi jūs nežėnuot? Mona mama apdrėsko-

si, terbaliems apsėkarstiosi, bet ož vėsas geresnė.              

    Davatkas grieks

Pavasaris . Bonifaco Vengalio nuotrauka
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Plungės kunigaikščių Oginskių 
dvaro sodybos laikrodinė (dabar 
Plungės rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka). 

Bonifaco Vengalio nuotrauka


