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žemaičių parodas neatlygintinai rengė gausus būrys 
žmonių – pradedant stipriausiais to meto Lietuvos 
kultūros vadybininkais, menininkais ir baigiant Že-
maitijos kultūros įstaigų darbuotojais, krašto ūki-
ninkais, įmonėmis. Idėjos vedliais buvo žymiausi to 
meto Lietuvos dailininkai ir kiti kultūros žmonės, 
tarp jų Algimantas Švažas, Vytautas Valius, Riman-
tas Daugintis, Viktoras Liutkus. Jiems talkino Lie-
tuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Ro-
mualdas Budrys, menininkai, kūrę parodos dizainą 
– Rimantas Dichavičius, Jonas Gudmonas, Jūratė 
Urbienė, ir daugelis kitų. Vien pirmosiose parodose 
savo kūrinius neatlygintinai sutiko eksponuoti dau-
giau negu 200 dailininkų. Komunikaciją su užsienio 
dailininkais palaikė ir pargabenti kūrinius į Plungę 
iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Australijos padėjo 
Beatričė Vasaris ir Danutė Baltutienė.  Šių kultūros 

2

S A V A N O R I A I  M U Z I E J U J E

Žemaičių dailės muziejus ir savanorystė – du 
neatsiejami dalykai  nuo pat šios įstaigos užuomaz-
gų, muziejaus, kaip meno ir atminties institucijos,  
tapsmo. Savanorystę  labai stipriu ir ryškiu jos pasi-
reiškimu, gyvu savo pavyzdžiu į Plungės kultūros gy-
venimą atnešė žemaitiškas šaknis turintys Lietuvos 
dailininkai ir kultūros žmonės, plėtodami  Pasaulio 
žemaičių dailės parodų rengimo iniciatyvą. XX a. 
9– 10 dešimtmečių sandūroje pradėtas organizuoti 
ir Žemaičių dailės muziejuje įsitvirtinusias Pasaulio 

Savanorystė – 
Žemaičių dailės 
muziejaus turtas 
ir jėga
Jolanta SKURDAUSKIENĖ

Šalies ar vietos klestėjimas nėra susijęs tik 
su sukauptu materialiuoju turtu. Taip va-
dinamam Gerovės indeksui labai svarbus 
yra ir socialinis kapitalas (terminas nau-
dojamas pagal „Legatum“ Pasaulio socia-
linės gerovės indekso kūrėjų formuluotę), 
kurį sudaro ir žmonių laisvės, galimybės 
įgyvendinti savo iniciatyvas bei poreikius. 
Šiame kontekste savanorystė yra vienas iš 
rodiklių, liudijančių kiek visuomenės nariai 
pasitiki vieni kitais, kiek linkę įsitraukti į vi-
suomeninę veiklą, kaip ši veikla sąveikauja 
su valstybės institucijomis ir bendruoju ša-
lies gerovės kūrimu, galiausiai – rodo, kiek 
visuomenė yra brandi kurdama savo aplin-
ką, dabartį ir ateitį.  Įvertinant visuomenės 
aktyvumo svarbą šioje srityje Lietuvos Res-
publikos Seimas 2022-uosius paskelbė Sa-
vanorystės metais.  

Savanorystės  sąjūdžio  pradžia 
muziejuje

Jūratės Motružienės nuotraukoje – Jolanta Skurdauskienė

Būrelis muzikos mėgėjų prieš Mykolo Oginskio festivalio  koncer-
tą Oginskių dvaro sodybos parke. Vlado Gaudiešiaus nuotrauka
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festivalio renginiais siekiama supažindinti visuome-
nę su muzikiniu Oginskių palikimu, atskleisti iki 
šiol neišnaudotas kultūros paminklų galimybes, ak-
tualizuoti muzikinį, kultūrinį ir istorinį dvarų pavel-
dą ir skatinti įvairaus amžiaus gyventojus, ypač jau-
nimą, domėtis Lietuvos ir kitų Europos šalių kultūra 
bei istorija. Todėl kiekvieną rudenį organizuojame 
Žemaitijos ir ne tik šio regiono muzikuojančio jauni-
mo simfoninį orkestrą, kuris festivalio metu atlieka 
specialiai jam parengtą muzikinę programą. 

  
Suaugusiųjų 
savanoriška veikla
Nuo 2002 m. prie Žemaičių dailės muziejaus 

veikia klubas „Oginskių dvaro bičiuliai“, vienijan-
tis žmones, palaikančius muziejų ir jo veiklą, besi-
rūpinančius Plungės kunigaikčių Oginskių dvaro   
ansamblio išsaugojimu. Klube dalyvauja keturių 
valstybių (Lietuvos, Australijos, Vokietijos ir Len-
kijos) piliečiai. Nuo 2005 m. klubas tapo Pasaulio 

                                            S A V A N O R I A I  M U Z I E J U J E

(Nukelta į 4 p.)

žmonių, pačių dailininkų ir jų artimųjų dėka besiku-
riantis Žemaičių dailės muziejus sulaukė daugybės 
donacijų – žymiausių XX a. dailininkų kūrinių ir 
net jų kolekcijų, tapusių Žemaičių dailės muziejaus 
aukso fondu, reprezentuojančiu Žemaitijos regiono 
profesionaliąją dailę. Tam, kad suprastume, kokios 
vertės yra šios dovanos, užtenka pasakyti, kad tai yra 
dailininkų Adomo Galdiko, Kazio Varnelio, Vytau-
to Igno, Vytauto Valiaus, Juozo Bagdono, Alfonso 
Dargio autoriniai kūriniai, kolekcininkų Aldonos ir 
Antano Minelgų sukauptos meno vertybės.  

Šios laisvanoriškos iniciatyvos tikslas buvo at-
gaivinti itin vertingą Plungės kunigaikščių Oginskių 
dvaro ansamblį ir įsteigti jame  Žemaitijos regiono 
profesionaliosios dailės muziejų, kuriame turėjo būti 
eksponuojamas gausus pasaulio žemaičių dailės pali-
kimas. Kas ketveri metai vykstančių parodų organi-
zavimui iki šiol labai svarbi  dailės ekspertų, meninin-
kų, kūrėjų, šią idėją palaikančių žmonių savanorystė. 
Žemaičių dailės muziejus daug metų bendradarbiau-
ja su Lietuvos dailininkų sąjungos, Vilnius dailės 
akademijos Telšių dailės fakulteto bendruomenėmis, 
Žemaitijos tautodailininkais, fotomeninikais, žur-
nalistais ir daugeliu kitų specialistų, suprantančių ir 
palaikančių šį Lietuvos ir Žemaitijos regiono meni-
ninkų sambūrį.  

Be minėtos žemaičių dailės kvadrienalės nuo 
2006 m. Žemaičių dailės muziejus kartu su partne-
riais – Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla, 
visuomenine organizacija „Plungiškių draugija“ ir 
kitais pagalbininkais bei rėmėjais     organizuoja kas-
metinį tarptautinį Mykolo Oginskio festivalį.  Šio 

Reginos Mačiulytės nuotraukoje – Oginskių dvaro bičiuliai 2019 m. 

Vlado Gaudiešiaus nuotraukoje – Mykolo Oginskio festivalio or- 
kestras (dirigentas Tomas Ambrozaitis). 2015 m. 

Vlado 
Gaudiešiaus 
nuotraukoje – 
Danutė Monika 
Baltutienė
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muziejų draugų federacijos – World 
Federation Friends of Museums 
(WFFM), jungiančios 34 valstybes, 
nariu. Oginskių dvaro bičiuliai, pa-
laikydami ir skleisdami Lietuvoje 
paveldo apsaugos ir muziejininkystės 
idėjas, dalyvavo WFFM rengiamuo-
se kongresuose bei renginiuose įvai-
riose pasaulio šalyse. 2002–2011m. 
klubui pirmininkavo žymi visuome-
nininkė Danutė Monika Baltutienė, 
kuri šiuo metu yra Oginskių dvaro 
bičiulių klubo Garbės pirmininkė. 
Už savo veiklą kultūros ir kultūros 
mainų srityje, kultūros paveldo sau-
gojimą, populiarinimą ir sklaidą net 
keturiems klubo nariams (kraštoty-
rininkams Eleonorai Ravickienei ir 
Jakovui Bunkai, dailininkui Juozui 
Bagdonui, visuomenininkei ir kultū-
rinių ryšių koordinatorei su Vokieti-
jos Mendeno miestu Ullai Amsler)
buvo suteikti Plungės garbės pilie-
čio vardai. Klubo narių palaikymo 
ir pagalbos dėka muziejus surengė 
daugybę renginių, kultūros paveldo 
palaikymo ir populiarinimo akcijų, 
muziejaus patalpose buvo įrengti ir 
veikė svečių kambariai, vyko parko 
tvarkymo ir medžių sodinimo akci-
jos, išsaugota daug kultūros paveldo 
objektų, kurie džiugina plungiškius 
ir miesto svečius. 

Jaunimo savanorystė 
   
2013 m. atlikti Europos Sąjun-

gos šalių jaunimo visuomeninės 
veiklos tyrimai parodė, kad Lietuva 
buvo viena iš trijų valstybių (kartu su 
Vengrija ir Kipru), kuriose jaunimas 
nėra linkęs įsitraukti į visuomeninę 
veiklą. Maždaug nuo 2014 m. mes 
pajutome, kad situacija keičiasi. Per 
metus muziejuje sulaukdavome po 
2–3 labai motyvuotus savanorius 
jaunuolius, pageidaujančius įgyti 
darbo patirties, tobulinančius savo 
įgytus įgūdžius, siekiančius ben-
drystės su vienminčiais, norinčius 
įsidarbinti tokio pobūdžio įstaigose 
kaip muziejus. Šią grupę sudarė stu-
dentai arba jauni specialistai – istori-
kai, dailėtyrininkai, gamtos mokslų, 
užsienio kalbas studijuojantys jauni 

Plungės kunigaikščių Oginskių dvaras – Žemaičių dailės muziejaus buveinė.  2021 m. 
Fotografas Norbert Tukaj 

Vlado Gaudiešiaus nuotraukoje – Mykolo Oginskio festivalio orkestras (dirigentas Stasys 
Domarkas). 2008 m.

žmonės. Atsižvelgus į savanorių 
poreikius, jų pageidavimus, mu-
ziejaus misiją, paskirtį, jiems buvo 
parenkamos veiklos sritys, nu-
matomi savanorių darbo planai 
ir konkrečios užduotys. Vykdant 
jas muziejininkai dirbo kartu su 
savanoriais: kartu su istorikais ir 
dailėtyrininkais buvo atliekami 
tyrimai, rengiami virtualūs gi-
dai, parodos, pristatymai, vieši-
nami renginiai. Užsienio kalbas 
studijuojantys studentai talkino 
muziejui rengiant informacinę 
medžiagą užsienio kalbomis. Šios 
grupės savanoriai muziejuje dirb-
davo keletą ir daugiau mėnesių. 

Didžioji dalis jaunuolių vėliau 
įsidarbino panašaus pobūdžio įs-
taigose arba gavo darbą pagal savo 
profesiją, tad mūsų muziejuje įgyta 
jų patirtis tikrai pravertė. Tenka ap-
gailestauti, kad paskutiniais metais 
epidemiologinė situacija apribojo 
savanorystės veiklas. 2021m. pirmą 
kartą savanoriauti norinčio jau-
nimo nesulaukėme, tačiau rankų 
nenuleidome ir praėjusiais metais 
parengėme  Jaunimo savanoriškos 
tarnybos programą, ji buvo akredi-
tuota. Tikimės, kad epidemiologi-
nei situacijai pagerėjus, savanorys-
tės veiklos muziejuje vėl atsinaujins. 

Sulaukiame pagalbos ir iš rajono 



5

Ž E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /  5                                           M A Ž O S I O S  K U L T Ū R O S  S O S T I N Ė S 

moksleivių. Dažnai mokslo įstai-
gos, vykdydamos projektus, pačios 
inicijuoja įvairius darbus, Plungės 
parko tvarkymo akcijas. Moksleiviai 
muziejuje renka ir tyrinėja medžia-
gą įvairiomis mokytojų skirtomis  
temomis, taip pat mielai įsitraukia  
į muziejininkų vykdomų projektų 
veiklas –  padeda juos parengti ir 
įgyvendinti.  Vienas jų buvo skirtas 
Plungės žydų istoriai ir kultūrai 
pažinti, Plungės tarpukario kultū-
rinėms tradicijoms pažinti, istori-
nės rekonstrukcijos akcijos  dvaro 
istorijos tema ir daugelis kitų. Šioje 
srityje daug metų muziejus bendra-
darbiauja su Plungės „Saulės“ gim-
nazijos tolerancijos centru, Plungės 
Senamiesčio pagrindine mokykla, 
Plungės Oginskio meno mokykla, 
Plungės technologijų ir verslo mo-
kykla, kitomis Plungės mokyklo-
mis, taip pat Šateikių pagrindinės 
mokyklos, Salantų gimnazijos mo-
kytojais ir moksleiviais. 

Žemaičių dailės muziejau ben-
druomenė džiaugiasi daug metų be-
sitęsiančia savanorystės tradicija, vi-
suomenės palaikymu ir  konkrečiais 
darbais puoselėjant krašto kultūrą ir 
jos paveldą. Savanorystė –  tai mu-
ziejaus  turtas ir jėga.                                                         

Bonifaco Vengalio nuotraukoje –  Plungės 
kunigaikščių Oginskių  dvaro centrinių rū-
mų fasado fragmentas (skulptūros )

 

Nemakščiai – viena gražiau-
sių Raseinių rajono gyvenviečių. 
Ji – prie Kauno–Klaipėdos plen-
to, netoli automagistralės A1 
Vilnius–Kaunas–Klaipėda bei 7 
km nuo plento Ryga–Karaliau-
čius. Nuo Nemakščių iki Kryž-
kalnio – 7, iki Viduklės – 7,6, 
iki Skaudvilės – 14 kilometrai. 
Ryškiausias gyvenvietės architek-
tūrinis akcentas – Švč. Trejybės 
bažnyčia. Miestelyje veikia vidu-
rinė mokykla, paštas, bibliote-
ka, Etnografijos muziejus (vad. 
A.Girčys) ir Aštuonračio muzie-
jus / muziejuks (vad. L.Tamule-
vičius). Vietos gyventojai kalba 
žemaičių raseiniškių patarme. 
Prie Nemakščių yra smėlio, žvyro 
ir molio telkinių. 2 km į šiaurės 
rytus nuo miestelio – Balčios hi-
drografinis draustinis.

2021 m. birželio 29 d. Ma-
žųjų Lietuvos kultūros sostinių 
2022 m. projektų atrankos ko-
miteto sprendimu Nemakščiams 
suteiktas  mažosios Lietuvos 
kultūros sostinės vardas. Mies-
telis, siekdamas atskleisti savo 
išskirtinumą ir formuodamas pa-

Nemakščiai – Lietuvos 
mažoji   kultūros sostinė 
2022 metais
Ramunė LENKIMAITĖ         

trauklų vietovės įvaizdį, jau pra-
dėjo kviesti ir visus šiuos metus 
kvies į renginius, kurie įtraukti į 
programą „Nemakščiai – mažoji 
Lietuvos kultūros sostinė 2022 
m.“ Pagrindinė šios programos 
tema –„Tarpukario Lietuva“. Plė-
tojant ją išskirtinis dėmesys ski-
riamas pažangai, kurią mūsų šalis 
pasiekė laikotarpiu nuo 1918 m. 
vasario 16 d. iki sovietų valdžios 
įvedimo 1940 metais. 

Šių metų pradžioje vienas 
pirmųjų išsamiau susipažinti su 
Nemakščiais pakvietė Raseinių 
krašto istorijos muziejus, sukū-
ręs virtualią parodą „Atminties 
archyvas. Nemakščiai“ https://
nemaksciai.lt/aktualijos/virtua-
li-paroda-atminties-archyvas-ne-
maksciai/.

• Pirmą kartą Nemakščiai 
(Nemaxte) žinomuose rašyti-
niuose šaltiniuose (Kryžiuočių 
karo kelių aprašyme) paminėti 
1386m. Tada šiose vietose telk-
šojo Nemakštos (Nemakšto) 
ežeras. Pasak mokslininkų, jo  
pavadinimas prigijo ir čia susifor-
mavusiai gyvenvietei. Yra ir kitas 
gyvenvietės pavadinimo atsiradi-
mo aiškinimas: atseit, seniau čia 
augo didelė giria, jos pakraštyje 
stovėjo Namūkščiu vadinta smu-

    Svarbiausi Nemakščių 
    istorijos faktai ir datos

(Nukelta į 6 p.)
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klė, apie kurią pradėjo formuotis kaimas, iš pradžių 
Nemokščiais, vėliau– Nemakščiais vadintas. Beje, 
XIV a. Kryžiuočių karo kelių aprašyme minima, 
kad prie Nemakščių tyvuliuoja didelis ežeras ir auga 
Šventasis miškas, tad tiek vienas, tiek ir kitas mieste-
lio pavadinimo kilmės aiškinimas turi pagrindą.

• XVI a.–XIX a. pab. Nemakščiai buvo to pa-
ties pavadinimo valsčiaus centras. XIX a. pab.–
XX a. pr. miestelis priklausė Skaudvilės valsčiui. 
1919–1950 m. Nemakščiai vėl turėjo Nemakš-
čių valsčiaus centro statusą ir priklausė Rasei-
nių apskričiai. 1950–1962 m. gyvenvietė buvo 
Skaudvilės rajono Nemakščių apylinkės centras, 
1962–1994 m. šis centras priklausė Raseinių ra-
jonui.  Nuo 1994 m. miestelis yra Raseinių rajo-
no Nemakščių seniūnijos centras. 

• Apie 1590-uosius metus Nemakščiuose, kuris 
tuo metu rašytiniuose šaltiniuose jau įvardijamas 
kaip miestelis, pastatyta Romos katalikų koplyčia. 
Tada ji priklausė Viduklės parapijai ir ją aptarnau-
davo Viduklėje dirbęs kunigas. Jis šioje koplyčioje 
keletą kartų per metus atlaikydavo pamaldas. 

• XVI a. Nemakščiai (dvaras ir miestelis) pa-
gal administracinį suskirstymą priklausė Viduklės 
pavietui ir buvo valsčiaus centras. Jis turėjo teisę 
rengti turgus. 

• 1636 m. žemaičių seniūno Jeronimo Vala-
vičiaus pavedimu Nemakščiuose buvo pastatyta 
medinė katalikų bažnyčia. Jai žemės ir kito turto 
paskyrė karalius Vladislovas Vaza. Vyskupo Jur-
gio Tiškevičiaus laikais (Žemaičių vyskupas buvo 
1633–1649 m.) įkurta Nemakščių parapija ir pa-
rapinė mokykla. 

• 1642 m. Nemakščiuose klebonavo kunigas 
Miniotas.

• 1724 m. Nemakščiams suteiktos prekybinės 
privilegijos.

• 1773 m. Nemakščių parapinėje mokykloje 
mokėsi 53 mokiniai. 

• 1724 m. karalius Augustas II Nemakščiams 
suteikė privilegiją rengti savaitinius turgus.

• 1768 m. Stanislovas Augustas Nemakščiams 
suteikė teisę rengti savaitinius turgus ir metinius 
prekymečius. Turgūs čia vykdavo per Šv. Juozapą, Šv. 
Jurgį, Švč. Trejybės šventę, Šv. Baltramiejų, Šv. Simo-
ną Judą. Žvirzdėje, kuri yra apie 2 km nuo Nemakš-
čių, per Šv. Simoną vykdavo didžiuliai ožkų turgūs.

• Apie 1780 m. vietoje sudegusios Nemakščių 
medinės bažnyčios kunigo Počuipio rūpesčiu  pa-
statyta nauja. Tuo laikotarpiu čia buvo įkurta alta-
rija ir padidinti bažnyčios užrašai

• Nuo 1785 m. Nemakščiuose vyko savaitiniai 
turgūs ir penki prekymečiai per metus.

• 1811 m. Nemakščiuose buvo 2 300 gyventojų, 
1841 m. – 2 749, 1867 m. – 520, 1897 m. – 1180, 
1923 m. – 890, 1959 m. – 492, 1970 m. – 503, 1979 
m. – 732, 1980 m. – 720, 1986 m. – 810, 1989 m. – 
927, 2001 m. – 905, 2011 m. – 748, 2021 m. – 639. 

• 1812 m. Nemakščius ir jų apylinkes nusiaubė 
Napoleono kariuomenė. 

• 1814 ir 1829 metais miestelį niokiojo gaisrai. 
Per 1814 m. gaisrą sudegė apie 1780-uosius pa-
statyta Nemakščių katalikų bažnyčia. Ji atstatyta 
1826 m. (statybomis rūpinosi klebonas Juozapas 
Strzelickis).

Nemakščių herbas

Kvietimas į Nemakščius – Lietuvos mąžąją  kultūros sostinę 2022 m. 
Iliustracija iš https://www.facebook.com/Nemaksciai/ 
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• 1831-aisiais daug Nemakščių apylinkės gy-
ventojų, ypač žydų tautybės žmonių, mirė choleros 
epidemijos metu.

• 1841 m. prie Nemakščių bažnyčios gyveno 3 
kunigai, jai priklausė 47 valakai žemės ir ten gyve-
nę žmonės, parapijoje buvo 2 749 gyventojų.

• Vyskupo M. Valančiaus laikais Nemakščiuo-
se veikė mokykla (1853 m. joje mokėsi 11 vaikų). 

• Nemakščių valsčiaus gyventojai aktyviai da-
lyvavo 1831 ir 1863 m. sukilimuose. 1863 m. suki-
lėliai sunaikino Nemakščių valsčiaus bylas ir kitus 
dokumentus. Po sukilimų  Molavėnų ir Griaužų 
kaimuose buvo apgyvendinta daug rusų kolonistų. 
M. Valančiaus laikais Nemakščiuose veikusi moky-
kla 1863-aisiais  reorganizuota į rusišką mokyklą. 

• Spaudos draudimo laikotarpiu Nemakščiuo-
se lietuviškos spaudos platinimu užsiėmė Neteckis, 
J. Sakalauskas ir keletas kitų šios vietovės bei jos 
apylinkių gyventojų.

• 1881 m. Nemakščiuose iškilo nauja katalikų 
bažnyčia –  tuo metu viena didžiausių medinių 
bažnyčių Žemaitijoje.

• 1897 m. Nemakščiuose buvo 113 sodybų. 
Daugumoje jų gyveno žydų tautybės žmonės.

• 1908 m. gruodžio 27 d. miestelyje įvyko pir-
mas viešas lietuviškas vakaras. 

• 1909 m. lapkričio 8 d. gyvenvietėje atidaryta, 
pašventinta stambaus ūkininko Mockaus pastatyta 
lietuviška „Saulės“ skyriaus mokykla. Tais metais ją 
lankyti norėjo 140 mokinių, tačiau mokykloje vie-
tų užteko tik 60-iai. 

• 1812 m. Napoleono armijos daliniai kliudė 
Nemakščius.

• Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Nemakščiuose 
gyveno 1 250 žmonių (iš jų 800 žydų tautybės, 
200 rusų, 150 vokiečių, 50 lenkų, 50 lietuvių). Tuo 
laikotarpiu čia klebonu dirbęs V. Pocevičius suor-
ganizavo biblioteką ir kooperatyvą.  

• XX a. 2 deš. I p. vietos liaudies meistrų sukur-
tomis Rūpintojėlių, šventųjų  skulptūromis buvo 
papuoštas Nemakščių katalikų ba žnyčios akmeni-
ne tvora aptvertas, liepomis apsodintas šventorius. 
Daugumą šių skulptūrų buvo sukūrę bažnyčios za-
kristijonai broliai Butkai.

• Dalis Nemakščių gyventojų dalyvavo 1905 
m. įvykiuose. 

• 1915 m. vykstant karui vokiečiai apšaudė Ne-

makščių bažnyčią, apgriovė jos bokštą, sugadino 
vargonus. Kiek vėliau vokiečiai atėmė ir išsivežė šios 
bažnyčios varpus. Pirmojo pasaulinio karo metais 
Nemakščių kunigas J. Janulaitis miestelyje ir jo apy-
linkėse pradėjo organizuoti lietuviškas mokyklas.

• 1919 m. Nemakščius vėl nusiaubė gaisras. 
Greitai po jo miestelyje buvo atkurta pašto, vals-
čiaus raštinės, kooperatyvo, mokyklos ir kitų įstai-
gų veikla, Geringai pastatė dviejų aukštų mūrinį 
namą, kuriame pradėjo veikti žydų maldos namai, 
mokykla ir bankas.

• 1923 m. Nemakščiuose buvo 113 sodybų 
(daugumoje jų gyveno žydų tautybės žmonės). 

• 1923 m. Nemakščiuose veikė katalikų baž-
nyčia, 3 žydų sinagogos ir maldos namai, val-
džios lėšomis pastatyta šešių komplektų pradžios 
mokykla, žydų pradžios mokykla, klebono J. Ja-
nulaičio suorganizuota katalikų parapinė mo-
kykla, vaistinė, malūnas su elektros stotele, kuri 
vakarais Nemakščiams tiekdavo elektrą, pieninė, 
smulkaus kredito draugija, žydų bankelis, paštas, 
vaistinė, malūnas, elektros stotelė, keliolika par-
duotuvių, amato dirbtuvėlių ir kitų įstaigų.

• 1939 m. buvo užbaigtas tiesti pro Nemakš-
čius einantis Žemaičių plentas 

• 1941 m. birželio mėnesį Nemakščiuose ir 
jos apylinkėse vyko vokiečių ir sovietų armijos 

(Nukelta į  8 p.)

Mečislovo 
Sakalausko 
nuotraukoje–  
Nemakščių  
šv. Barboros 
skulptūra. 
Autorius 
nežinomas. 
Fotografuota  
1966 m.
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susirėmimai. Jų metu Nemakščiai buvo beveik 
nušluoti nuo žemės paviršiaus. Sudegė Nemakš-
čių katalikų bažnyčia, jos pastogėje saugotos 
išlikusios vertingos liaudies meistrų sukurtos 
medžio skulptūros. Per karą miestelyje nenu-
kentėjo tik 3 gyvenamieji namai.  

• 1941 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais naciai 
nužudė daugiau negu 500 čia gyvenusių žydų tau-
tybės žmonių. 

• Pokario metais Nemakščių apylinkėse veikė 
Lietuvos partizanų dalinys (Lydžio rinktinė).

• Po Antrojo pasaulinio karo Nemakščiuose 
kunigo Juozo Ruibio rūpesčiu pastatyta nauja ne-
didelė medinė katalikų bažnyčia 

• Vykstant kolektyvizacijai Nemakščiai tapo 
kolūkio centru.

• 1959 m. Nemakščiuose buvo 545 gyventojai. 
• 2003 m. rugpjūčio mėn. įregistruota Ne-

makščių bendruomenės santalka. Pagrindinis jos 
tikslas – vienyti gyventojus sprendžiant kultūros, 
socialines, ūkines ir kitas problemas. 

• 2003 m. pastatyta nauja Nemakščių katalikų 
bažnyčia (projekto autorius Vytautas Makaraitis). 

• 2005 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas Nemakš-
čių herbas. Jame pavaizduotas šio miestelio  sim-
bolis – ratai. Jie yra dedikuoti pirmosios pasaulyje 
aštuonratės važiuoklės išradėjo bajoro Pšemislovo 
Neveravičiaus garbei. Ratas yra žinomas kaip am-
žinybės, tobulumo ir vienybės simbolis. 

• Šiandien gyvenvietės centrą puošia liaudies 
meistrų išdrožta rodyklė „Nemakščiai. 630“,  Ne-
makščių Lurdo grotos nišoje yra įspūdingo dydžio 
Švč. Mergelės Marijos skulptūra. 

• 2022 m. Nemakščiams suteiktas Mažosios 
Lietuvos kultūros sostinės titulas. 

• 2022 m. vasario 16 d. miestelyje įvyko Mažo-
sios kultūros sostinės atidarymo renginys. Šventės 
dalyvius pasveikino Raseinių rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotoja Irma Juknevičie-
nė ir Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus 
vedėja Judita Radavičienė. Šventės proga šv. Mišios 

aukotos Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje, vyko 
iškilminga Lietuvos šaulių pasižadėjimo ir prie-
saikos ceremonija, miestelio centrinės gatvės gy-
ventojams buvo įteiktos pašventintos Nemakščių 
vėliavos. Tą pačią dieną Nemakščių Martyno Maž-
vydo gimnazijoje įvyko pramoginės retro muzikos 
koncertas „O buvo taip…“, kurį vedė  muzikolo-
gas Viktoras Gerulaitis. Dainavo solistai Kęstutis 
Alčauskis (tenoras), Gintarė Skerytė (sopranas), 
Dainius Puišys (baritonas), jiems pritarė instru-
mentinis trio – Povilas Jaraminas (fortepijonas), 
Jaroslavas Cechanovičius (gitara), Eugenijusi Ka-
nevičius (kontrabosas). Koncerto metu  žiūrovus 
nudžiugino ir tarptautinės klasės sportinių šokių 
šokėjai Aistė Juzėnaitė ir Gediminas Meškauskas.

• Kovo 11 d. Nemakščių ir jos apylinkių gy-
ventojai bei jų svečiai Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dieną  iškilmingai paminėjo Lietuvos 
partizanų memoriale Kryžalnyje. Renginio metu 
susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos Seimo pir-
mininko pavaduotojas Jurgis Razma, Raseinių 
rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, Ra-
seinių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęs-
tutis Užemeckas. Šio renginio metu susirinkusieji 
išreiškė solidarumą   ukrainiečiams (buvo iškelta 
Ukrainos vėliava, sugiedotas šios šalies himnas, 
tylos minute pagerbti žuvusieji už laisvę). Kon-
certavo solistai Ona Kolobovaitė, Vaida Genytė ir 
Egidijus Bavikinas.

• 2022 m. pradžioje Nemakščių gyventojus pa-
siekė žinia, kad jau išleista Vytenio ir Junonos Al-
monaičių spaudai parengta knyga „Viduklės ir Ne-

Mažosios kultūros sostinės 2022 m. 
renginiai Nemakščiuose

Danutės Mukienės nuotraukoje – naujoji Nemakščių Švč. 
Trejybės bažnyčia (projekto autorius Vytautas Makaraitis)



9

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

makščių kraštas: keliautojo žinynas“.  Šio leidinio 
autoriai, pristatydami jį skaitytojams, pažymi, kad 
tai yra „Išsamus kelionių vadovas po buvusio LDK 
Viduklės valsčiaus teritoriją, dabartinio Raseinių 
rajono vakarinę dalį. Įvade trumpai aptariama šių 
apylinkių gamta, svarbiausi istorijos ir tradicinės 
kultūros bruožai. Pagrindinėje dalyje aprašytos 34 
gyvenamosios vietovės, 4 miškai ir 2 draustiniai, 
pristatomi ten esantys gamtos, istorijos ir kultū-
ros paminklai: Trakų ąžuolas, Pužų uosis, Skirtino 
akmuo, Molavėnų, Pabalčių, Ižiniškių ir kiti pilia-
kalniai, Simono Stanevičiaus sodyba-muziejus Ka-
nopėnuose, Aštuonračio muziejus Nemakščiuose, 
Viduklės, Nemakščių, Žalpių ir Paupio bažnyčios 
bei kapinės, A. Svarinską menančios vietos Vi-
duklėje, memorialai Lietuvos partizanams Kryž-
kalnyje, paminklai jų kovų vietose Blinstrubiškių 
miške, Užžalpiuose ir kitur. Svarbiausios 55-ios 
lankytinos vietos pažymėtos priešlapiuose patei-
kiamuose žemėlapiuose [...]. Leidinį iliustruoja 
233 fotografijos, schemos, žemėlapių fragmentai, 
piešiniai. Žinynas skiriamas kultūrinio pažintinio 
turizmo mėgėjams, taip pat visiems, besidomin-
tiems Lietuvos istorija, gamtos ir kultūros paveldu.“

Kovo 18 d. šis 160 puslapių apimties leidinys 
pristatytas Raseinių Marcelijaus Martinaičio vie-
šojoje bibliotekoje. Pusė lėšų už šio renginio metu 
parduotas knygas buvo skirtos karo siaubiamai 
Ukrainai. Koncertavo ansamblis „Degulė“ (vado-
vė  Asta  Nikžentaitienė). 

• Į šių metų Nemakščių kultūrinių renginių 
programą yra įtraukta ir šventė „Vasara prasideda 
Nemakščiuose“, karaliaus Mindaugo karūnavimo 
dienos minėjimas, kūrybinis pleneras „Nemakš-
čių ratais“, kurio metu dailininkų sukurtuose dar-
buose bus vaizduojamas jau minėtas svarbiausias 
Nemakščių simbolis – ratai. Šiais metais miestelį 
turėtų papuošti įvairūs nauji meno ženklai. Pla-
nuojama vasarą gyventojus pakviesti į naktinį pės-
čiųjų žygį, ekskursiją po Nemakščių kapines. Bus 
demonstruojami filmai po atviru dangumi, vyks in-
tegruotas pamokas „Nemakščių miestelio savasties 
paieškos“, bus sukurta naujų virtualių parodu. Į 
Nemakščius yra numatę atvykti ir respublikinio 
„Poezijos pavasario 2022“ dalyviai. Čia bus organi-
zuojama ir daugiau turiningų kultūrinių renginių. 

• Apie Nemakščiuose vykstančius šiems me-

tams skirtus renginius išsami informacija patei-
kiama interneto internetinėje svetainėje „Ne-
makščiai– mažoji Lietuvos kultūros sostinė“ bei 
interneto svetainėje „Nemakščiai“. 

NAUDOTA LITERATŪRA:
1. Kviklys Bronius, „Nemakščiai“, Mūsų Lietu-

va, t. 4, Bostonas, 1968, p. 507–511.
2. Etaplius: https://www.etaplius.lt/nemaksci-

ai-mazoji-lietuvos-kulturos-sostine (žr. 2022-03-24).
3. Nemakščiai: https://nemaksciai.lt/ (žr. 

2022-03-20).
4. Nemakščiai – mažoji Lietuvos kultūros sosti-

nė: https://www.facebook.com/Nemaksciai/ (žr. 
2022-03-02).

4. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.
vle.lt/straipsnis/nemaksciai/ (žr. 2022-03-15).

5. Vikipedija. Laisvoji enciklopedija: https://lt.
wikipedia.org/wiki/Nemak%C5%A1%C4%8Di-
ai (žr. 2022-03-11).                          

2022 m. išleistos J. ir V. Almonaičių spaudai parengto keliautojo 
žinyno „Viduklės ir nemakščių kraštas“ viršelis  
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Lietuvos nacionalinis kultūros centras savo 
administruojamame Nematerialaus kultūros pa-
veldo sąvade nurodo, jog „Manoma, kad vokiečių 
sukonstruota koncertina ir jos atmaina bandonija į 
Lietuvą per Rytų Prūsijai priklausiusią Mažąją Lie-
tuvą atkeliavo XIX a. viduryje ir pirmiausia paplito 

MUZIKAVIMAS  
BANDONIJA 
TAURAGĖS KRAŠTE
Konstantinas PRUŠINSKAS

Nuotrauos iš Regionų kultūrinių iniciatyvš centro archyvo

Į Lietuvos Nematerialaus kultūros pavel-
do vertybių sąvadą 2018 m. įrašyta Taura-
gės krašte daugiau negu pusantro šimto 
metų gyvuojanti muzikavimo bandonija 
tradicija. 

Tauragės krašte bei dabartinio Šilutės rajono dalyje. 
Jau prieš šimtmetį didesniuose Pietų Žemaitijos kai-
muose buvo žmonių, grojančių bandonija vestuvėse, 
vakaruškose, gegužinėse, jaunimo subuvimuose. Eks-
pedicijų duomenys, kraštiečių atsiminimai rodo, jog 
tarpukariu ir pokariu buvo grojama ansambliais ir 
pavieniui, bandonijos buvo rekonstruojamos, derina-
mos ir gaminamos. Mėgtos fabrikinės ir meistrų darbo 
dvibalsės, tribalsės arba keturbalsės bandonijos. Pilnos, 
penkias eiles balsų ir tiek pat bosų turinčios, vadintos 
cėlinėmis, mažiau melodinių balsų išgaunančios – pu-
sinėmis, tričvertėmis. Kai kurios bandonijos turėjo gar-
so stiprumą didinantį arba mažinantį registrą.

Tauragės, Tauragės r. Gaurės, Lomių, Skaudvilės, 
Pagramančio, Žygaičių, Šilutės r. Vainuto, Bikavėnų, 
Žemaičių Naumiesčio, Švėkšnos ir kt. apylinkių kai-
mų griežėjams būdingas turtingas repertuaras, gera 
technika ir išraiškingas muzikavimo stilius: prasmin-
gi intonaciniai, ritminiai akcentai, melodijos frazuo-
tė, tinkamai parinktas akompanimentas, gebėjimas 
improvizuoti. Tai lėmė muzikantų įgūdžiai ir ins-
trumento savybės – tempiant ir glaudžiant koncer-
tinų, bandonijų dumples tuo pačiu mygtuku išgau-
nami skirtingo aukščio garsai, tad galima muzikuoti 
įvairiomis tonacijomis, išgrojami net chromatizmai.

Minėtus Tauragės krašto bandonininkų – vyrų 
ir moterų – grojimo stiliaus bruožus paveldėjo ir 
šiandien demonstruoja tradiciją perėmę muzikantai. 
Griežiama solo ir duetu, kaimo kapelose, nuo 1998 
m. gyvuojančiame ansamblyje „Velnio tuzinas“, fol-
kloro kolektyvuose, tradicija perduodama šeimose 
(pavyzdžiui, Lomiuose – Onos Jakienės šeimoje). 
Grojimo bandonija mokyti vaikus planuojama mu-
zikos mokykloje.“

2019 m. išleistos publikacijos „Tauragės krašto bandonija 
= Bandonion of Tauragė Region” viršelis (dizaineris Marius 
Girutis)

Kompaktinė 
plokštelė 
„Tauragės krašto 
bandonija”. 
Dizaineris Marius 
Girutis
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Šią muzikavimo tradiciją saugo, ją puoselėja ir 
populiarina Tauragės krašto muzikantai. 

2019 m. Tauragės kultūros centras įgyvendi-
no projektą „Tauragės krašto bandonija“ (vadovė 
Salvinija Žemaitienė). Etnomuzikologei ir Ne-
materialaus kultūros paveldo sąvado specialistei 
dr. Loretai Sungailienei inicijavus, Tauragės kul-

Tauragės bandoni-
ninkų kapela 
„Velnio tuzinas“ 
(iš kairės): Ramutė 
Šikšnienė, Zenonas 
Bambalas, Valerijonas 
Verpečinskis, Antanas 
Burba, Giedrius 
jagminas, Petras 
Geštautas, Romualdas 
Jurkšaitis, Aleksas 
Jokubauskas, Ona 
Jakienė  (kapelos 
vadovas Romualdas 
Jurkšaitis). Nuotrauka 
iš kapelos archyvo

(Nukelta į 

Kompaktinė plokštelė „Tauragės krašto bandonija“ (iš serijos „Lietuvių 
liaudies instrumentinė muzika“ (sudarė Arūnas Lunys), 2011 m. ir jos 
viršelis. Dailininkė Erika Urbutienė. 2021 m.

tūros centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos 
nacionaliniu kultūros centru, Kelmės kultūros 
centru, etninės kultūros puoselėtoju, muzikan-
tu Albinu Juozu Batavičiumi, Etnomuzikos ins-
tituto vadove, muzikologe dr. Gaila Kirdiene, 
parengė ir išleido publikaciją „Tauragės krašto 
bandonija =  Bandonion of Tauragė Region“, 
kurį sudaro to paties pavadinimo informacinis 
leidinys ir kompaktinė plokštelė (DVD). 

Šioje publikacijoje DVD pateiktus vaizdo 
įrašus atrinko, leidinį sudarė ir parengė sklaidai 
dr. G. Kirdienė. DVD panaudoti Albino Juozo 
Batavičiaus, Rimo Kavaliausko, Ritos Ščiglins-
kienės sukurti vaizdo įrašai bei G. Kirdienės nuo-
traukos. Dizainas – Mariaus Giručio.

Bandonija groja Algimantas Ramanauskas. Nuotrauka iš kapelos 
„Velnio tuzinas“ archyvo
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Tauragės 
bandonininkų 
kapela „Velnio 
tuzinas“ (vadovas 
Romualdas 
Jurkšaitis). 
Nuotrauka iš 
kapelos archyvo 

Knygutėje pažymėta, kad  „Šis metodinis mo-
kymo (-si) leidinys skirtas ne tik bandonijos moky-
tojams, dėstytojams ir mokiniams ar studentams, 
bet ir visiems, besidomintiems bandonijos muzika 
ir griežimo ja tradicijomis. Jo tikslas – patraukliai 
ir šiuolaikiškai DVD formatu pristatyti ir skleisti 
Tauragės krašto vyresnių ir jaunesnių kartų ban-
donininkų repertuarą, griežimo stilių bei perteikti 
tradicinę mokymo (-si) griežti metodiką. 

Kompaktinę plokšt elę sudaro įvadas ir keturios 
pagrindinės dalys. Jame daug dėmesio skiriama mu-
zikavimo bandonija ir koncertina papročiams, kapelų 

sudėčiai, tradicijos perėmimo būdams. Pirmojoje da-
lyje išsamiai pristatomas 1989–1994 m. nufilmuotas 
platus vyresniųjų kartų muzikantų Jurgio Bertašiaus 
iš Skaudvilės ir Juozo Urbono iš Pašyšių, Vainuto vlsč., 
Tauragės aps. repertuaras. Antrojoje publikuojamas 
šių dienų tauragiškių bandonininkų koncertas, at-
skleidžiantis, kaip tradicijos puoselėjamos šiandien. 
Trečiojoje dalyje skelbiamos 2019 m. nufilmuotos Kel-
mėje vykusių Žemaitijos regiono bandoninkų kursų 
pamokos su komentarais.  [...] Ketvirtojoje leidinio da-
lyje skelbiami intensyvių Kelmės vasaros kursų 2017–
2019 m. baigiamieji koncertai [...].“

Koncertuoja Tauragės bandonininkų kapela „Velnio tuzinas“ (vadovas Romualdas Jurkšaitis). Nuotrauka iš kapelos archyvo
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Informacinėje knygutėje lietuvių ir anglų kal-
bomis yra pateikti tekstai „Koncertinų ir ban-
donijų paplitimas Tauragės krašte“, „Griežimo 
papročiai, repertuaras ir stilistika“, „Tradicijos 
perėmimas ir mokymosi metodika“.

2021 m. Tauragės kultūros centras ir Lietuvos 
nacionalinis kultūros centras nudžiugino dar viena 
publikacija – išleista kompaktinė plokštelė „Taura-
gės krašto bandonija“ (iš serijos „Lietuvių liaudies 
instrumentinė muzika“. DVD sudarė Arūnas Lunys. 

Šioje kompaktinėje plokštelėje pateikta 30 
muzikinių kūrinių. Juos atlieka geriausi Tauragės 
krašto bandonininkai Arūnas ir Nijolė Rakevičiai, 
Vladas Žičkus, Alfonsas Sadauskas, Petras Lembu-
tis, Gintautas Šlefendoras, Ramutė Šikšnienė, Al-
gimantas Ramanauskas ir Albinas Juozas Batavi-
čius. Pristatydamas šią publikaciją visuomenei,  jos 

Kairėje – Tauragės bandonininkė Ona Jakienė ir jos vyras Juozas Jakas, bandonininkų kapela „Velnio tuzinas“ (vadovas Romualdas 
Jurkšaitis). Nuotraukos iš kapelos  archyvo. Dešinėje – iš Tauragės krašto kilęs bandonininkas ir grojimo bandonija tradiciją 
populiarinantis dab ar Vilniuje gyvenantis Albinas Juozas Batavičius. Danutės Mukienės nuotrauka

sudarytojas pažymi, kad „Bandonija – dumblinis 
liežuvėlinis aerofoninis muzikos instrumentas, vo-
kiška koncertins atmaina. 1846 m. ją sukonstravo 
vokiečių meistras Henrikas Bandas. Keturbriaunio 
korpuso galuose įtaisyti diskanto ir boso mygtukai. 
Šio instrumento modifikacijos: dešinėje 4 garsų ei-
lės, kairėje – 5; 5 eilės dešinėje ir 5 kairėje. Tampant 
ir suglaudžiant dumples, garsų aukštis kinta.

Muzikantai groja dvibalsėmis, tribalsėmis, 
keturbalsėmis bandonijomis. Šis instrumentas 
nuo kitų dumblinių skiriasi tuo, kad neturi ga-
tavų kairės rankos bosų akordų. Juos muzikantas 
turi surinkti keturiais pirštais. Melodijos pasižymi 
smulkia, virtuoziška atlikimo technika.

Tauragės krašte bandonija labai populiari, be 
jos neapsieinama vestuvėse, krikštynose, vakaro-
nėse, senimo ir jaunimo susibūrimuose.“  
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Su nedideliu būreliu tarnų, be kurių kelionėje ne-
apsieisi, Komorovskių šeima laikiną prieglobstį susi-
rado kiek įmanoma patogesniame Novosiolkų name. 
Tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt pirmųjų 
metų vasario tryliktąją, Pelenų dieną, atsitiko neį-
tikėtinas, siaubingas įvykis. Tarnai, haidukai dengė 
šeimininkams stalą ir ruošė vakarienę. Nedideliame 
kambarėlyje Gertrūda jau buvo persirengusi laisvais 
kambariniais drabužiais: vilkėjo žalios taftos apatinį 
sijonėlį ir baltą palaidinę. Ji sėdėjo prie nedidelio sta-
liuko su tėvais, vienu šeimos draugu ir jaudinančiai, 
naiviai ir glaustai pasakojo apie paskutinį pasimaty-
mą su savo vyru.

– Jei žinotumėte, mama, – kalbėjo ji, – koks lai-
mingas buvo Feliksas, kai aš jam prisipažinau (čia ji 
smarkiai išraudo), na, žinote, ką... –  Sakinį užbaigė 
ilgesingas jos juodų gražių akių žvilgsnis, dieviškas 
rausvų lūpų šypsnys. – Ach, Feliksas myli mane, kaip 
ir aš jį, aistringai. Feliksas nelaimingas, blaškydama-
sis tarp pareigos tėvui, kurį bijo įžeisti, ir savo meilės 
man, kurią privalo slėpti.

Tėvas ir motina švelniai žiūrėjo į žavingą dukrą, 
kuri suprato ir atleido savo vyrui, atleido vaivadai už 
jo išdidumą, kai jis nepanoro pripažinti marčios, ti-
krai vertos jo palankumo ir pagarbos.

– Mieli tėveliai, – gertrūda pridūrė taip švelniai, 
kaip jai buvo būdinga, – negalima pykti ant tėvo, ku-
ris savo sūnui kūrė kitokius planus, todėl jaučiasi ap-
viltas, kad neišsipildė jo planai ir buvo pažeistos tėvo 
teisės.

Gertrūda. Grafaitė 
Komorovska 

Staiga lauke pasigirdo laukiniai riksmai. Maž-
daug du šimtai iki dantų ginkluotų banditų, apsi-
rengusių panašiai kaip rusų kontrabandininkai, iš-
sitepusių veidus anglimis, užplūdo namą. Jie išlaužė 
duris ir pradėjo šaudyti, norėdami išgąsdinti tarnus 
ir priversti juos sprukti. Pirmasis šovė Vilšekas, Kris-
tinopolio arklininkas. Visi įsibrovėliai rutėnų kalba 
rėkė „ Muškite, muškite konfederatus“.

Kitame kambaryje, į kurį leisgyvis iš baimės 
pasitraukė kaštelionas su savo šeima, vienas bandi-
tas šovė į Komorovskį, bet kulka prašvilpė jam pro 
ausį. Ant šautuvo vamzdžio galo užmautu durtuvu 
sąmokslininkai sužeidė poną Traškovskį, savo kūnu 
bandžiusį pridengti grafienę Komorovską, nusilpu-
sią nuo neseniai patirto persileidimo, (ją jie ketino 
daužyti šautuvų buožėmis), o kiti piktadariai tuo 
tarpu ieškojo tikrojo grobio, – jaunosios grafienės 
Potockos. Jie be perstojo rėkė: „Kur ji? Ieškokite 
jos. Ji žino, kur yra konfederatai“. Jie ėmė šaudyti 
į lovos baldakimą – šilku aptrauktą kanapą išvarpė 
kulkos. Grafienei Komorovskai pavyko pasprukti. 
Kas žingsnis klupinėdama pusnyse ji nusigavo iki 
miestelio, ten persirengė valstietės drabužiais ir lie-
pė valstiečiui nedidukėmis rogėmis nugabenti ją į 
Leopolį.

Neįmanoma suprasti tokios motinos, kuri rū-
pinasi tik savimi ir, praradusi sveiką protą, palieka 
savo dukrą plėšikų valiai.

Kaštelionas taip pat neteko nuovokos, kilus bai-
siam sąmyšiui, bandė išsmukti bei šauktis pagalbos,  

(Pabaiga. Pradžia el. žurnale „Žemaičių žemė“     
2022 m. Nr. 4, p. 23–32)

Sofija TYZENHAUZAITĖ

Iš prancūzų į lietuvių kalbą vertė 
Virginijus BARANAUSKAS

Grafienė Potocka, grafo Felikso 
Potockio žmona
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(Nukelta į 16  p.)

bet kur ją rasi tokią tamsią naktį tuščiuose laukuose, 
toli nuo bet kokios gyvenvietės, kaip pasipriešinsi 
prieš gausų būrį bet kokiam nusikaltimui pasiren-
gusių banditų, kai turi tik keletą beginklių tarnų. 
Auka, kurios taip aktyviai ieškojo, sugebėjo pasislėpti 
po lova, į kurią buvo šaudyta. Tik pagalvokit, kokį 
siaubą ji turėjo iškęsti... Staiga vienas kazokas, vardu 
Satirko pastebėjo iš palovio kyšantį žalios taftos ga-
balą. Pamanęs, kad tai šalis, ketindamas jį nugvelbti, 
truktelėjo jį ir išvydo nelaimingąją jaunąją grafienę 
Potocką. 

Kazokas triumfuodamas suriko. Jo draugužiai 
skubiai šoko artyn, stvėrė Gertrūdą, nepaisydami jos 
riksmo ir priešinimosi. 

Nors lauke buvo labai šalta, jai nebuvo duota 
laiko pasiimti kailinius, nors ji sielvartingai šaukė-
si pagalbos. Su tais kambariniais drabužiais, žalios 
taftos apatiniu sijonu nelaimingoji jaunoji moteris 
buvo nutempta į roges ir pasodinta tarp Dombrov-
skio ir Vilšeko.  Tiedu buvo kurti jos ašaroms ir mal-
davimams, tad Gertrūdai nebuvo jokios vilties, kad 
pavyks pasprukti.

– Maldauju, paleiskite mane! – šaukė ji. – Aš 
esu jūsų jaunojo pono žmona. Jis nubaus jus už jūsų 
blogą darbą. 

– Nė nesvajok, kad tave paleisime! Turime tik 
vieną šeimininką – monsinjorą vaivadą ir paklūstame 
tik jo įsakymams. 

Rogės nudūmė. Buvo labai tamsu, girioje, per ku-
rią jie važiavo, kelią apšvietė tik blankus sniego švy-
tėjimas, kelkraštyje bolavo ilgos eglių šakos, nusviru-
sios iki žemės.

Nelaimingoji Gertrūda bandė prisišaukti pa-
galbos ir tai ją pražudė, nes banditai, nepaisant jų 
daromų piktadarysčių, neplanavo  jos žudyti. Jie, ti-

kėdamiesi gausaus atlygio už savo pavojingą žygį ir 
vykdydami neišmintingai vaivados išsakytą pageida-
vimą, ketino tik pagrobti jaunąją moterį ir nugabenti 
į nurodytą Leopolio vienuolyną. 

Iki to miesto buvo likę tik dešimt kilometrų, kai 
pasirodė didžiulė trijų šimtų rogių vilkstinė, gabe-
nanti kviečius Leopoliui. Aplenkti ją buvo neįma-
noma, nes kelias iš abiejų buvo suspaustas sniego ir 
pasidaręs per siauras. 

Menkiausias Gertrūdos pagalbos šauksmas ir žy-
giui būtų buvęs galas, o sąmokslo dalyviams iškiltų 
pavojus būti demaskuotiems.

Norėdami nuslopinti grafienės riksmus ir dejones, 
ją užspaudė pagalvėmis ir plunksninėmis duknomis, tad 
ji negalėjo ne tik rėkti, bet ir kvėpuoti. Taip buvo įvykdy-
tas nusikaltimas, nors ir neplanuotas.

Kai vilkstinė buvo jau toli, ją atklojo ir... išvydo su-
stingusį kūną. Gertrūda buvo negyva – uždususi arba 
mirusi nuo išgąsčio, netikėto persileidimo. Gertrūda 
mirė, mirė pačiame gyvenimo pavasaryje!

Gertrūda galėjo tapti Potockių giminės džiaugs-
mu, nes buvo kilusi iš garsios giminės, pasižymėjo 
ne tik įstabiu grožiu, bet ir išskirtinėmis savybėmis 
bei retais talentais, o tapo nekalta išprotėjusio senio 
išdidumo ir pasibjaurėtino nusikaltimo auka. Ger-
trūda mirė!

Apstulbę, suakmenėję, pamatę, ką nenoromis 
pridarė, banditai ėmė spėlioti: „Gal ji per tokį trumpą 
laiką nespėjo numirti?“ Savo niekingomis rankomis 
jie ėmė mankštinti tą gražų kūną, gamtos stebuklą, 
lietė atmerktas, bet be gyvybės ženklų jos akis, žodžio 
nebeištariančias lūpas, masažavo nebeplakančią šir-
dį... Gal ir būtų pavykę ją atgaivinti staigiai nuleidus 
kraujo, bet ko tikėtis iš tokių kvailų piktavalių ban-
ditų.

–   Prisidirbome, sudie, mūsų atlygi!
Paskui pasipylė priekaištai, kaltinimai vieni kitiems:
– Tai tu ją nužudei dėl savo atsargumo.
– Valstiečiai būtų pravažiavę ir nieko nesakę, argi 

jiems svarbu? Tai ne jų reikalas. Dėl jų grafienė galėjo 
rėkti kiek tinkama.

Nuo priekaištų buvo pereita prie kumščių, 
smūgių į veidus. Kol jie iš nevilties mušėsi, vienas 
iš žydų, Abrahamas, pasigyrė išmanantis mediciną 
ir pats ėmėsi apžiūrinėti Gertrūdos kūną. Vilše-
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kas, pravardžiuojamas Vilkiuku, puolė Abrahamą, 
numušė jam nuo galvos kepurę, aksominę šlikę, iš-
rovė jam kuokštą peisų (žiedais susuktos plaukų 
sruogos ant skruostų, neatsiejamos žydų išvaizdos 
dalies), ir ėmė rėkti:

– Kristaus žudike, kaip tu drįsti liesti krikščio-
nio kūną?

– Jūs patys jį lietėte,  jūs ją nužudėte!
Vilšekas įsiuto ne juokais, ėmė kulti vargšą Abra-

hamą, kuris rėkė kiek tik leido jo plaučiai: „Ai vai, jis 
mane užmušė, aš nebegyvas!“

Jis buvo gyvas, o nežmoniškai rėkė tik iš sielvarto, 
kad neteks savo dalies iš šio žygio. 

Kitas žydas, Volfas, nuosaikesnis, kreipėsi į besi-
pešančią gaują:

– Ponai bajorai, nors jūs muštumėtės iki gyve-
nimo galo, šios problemos neišspręstumėte. Reikia 
galvoti apie tai, kas svarbiausia. Mes prie pat upės, 
meskite į ją grafienės kūną ir neliks jokių pėdsa-
kų. Kur dar paslėpsi, užmaskuosi pagrobimo ir 
smurtinės mirties įrodymą? Jūs negalite nugaben-
ti kūno į Kristinopolį.

– Jis sako tiesą, – atsiliepė Dombrovskis, – tačiau 
dalį tiesos privalėsime vaivadai atskleisti. Mūsų mela-
gystėmis jis nepatikės.

– Na, – savo ruožtu atitarė Vilšekas, – mon-
sinjoras taip džiaugsis, kad išvadavome jį iš avan-
tiūristės, kaip jis vadino mažąją Komorovską, kad 
nelabai stengsis išsiaiškinti, kas iš tikrųjų nutiko. 
Taigi, į Bugą ją.

Pasiekus upės krantą teko prakirsti ledą ir 
Gertrūdos kūnas buvo nuleistas į atsivėrusią eke-
tę. Niekas nesukalbėjo nė maldelės, niekas nepa-
laimino kelionės į amžinybę.

Vienas baikštesnis banditas ėmė baimintis, kad 
šios nekrikščioniškai palaidotos vargšės moters siela 
sugrįš jį kankinti ir reikalaus užpirkti mišias.

– Kvaily, – atsiliepė vienas iš žydų, – mirusieji 
niekada nesugrįžta.

Paliepę savo būriui skirstytis, vadai naktį pasie-
kė Kristinopolį ir pranešė apie savo atvykimą vaiva-
dai. Senis gulėjo lovoje. Jis liepė įleisti Dombrovskį į 
savo miegamąjį, nes nekantravo išgirsti, kaip pavyko 
sąmokslas. Atsidūręs savo pono akivaizdoje, Dom-
brovskis nutarė papasakoti tiesą apie mirtimi pasibai-
gusią nelaimę. Išgirdęs tokią baisią naujieną, vaivada, 
apimtas skausmo ir pykčio, stvėrė nuo vienakojo sta-
liuko pistoletą ir šovė į Dombrovskį. Nepataikė, nes 
drebėjo rankos.
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– Nelaimingasis, – rėkė vaivada, – kas tau liepė 
žudyti? Dink, bandite, prasmek man iš akių, nes an-
trą kartą mano ranka nesudrebės.

Dombrovskio nereikėjo antrą kartą prašyti. Nė 
nebandydamas teisintis, jis kuo skubiausiai spruko, 
palikęs savo šeimininką, apimtą siaubo. Ta naktinė 
žinia sukėlė seniui košmarus. Tamsumoje, vos švie-
čiant naktinei lempelei, po storomis brokato užuo-
laidomis vaivadą apniko baisios haliucinacijos. Jis re-
gėjo nuostabią jauną būtybę, kuri prieš Dievą buvo jo 
marti, kurios jis nepripažino dėl išdidumo skatinamo 
užsispyrimo. Jis regėjo ją ledo kape, ją, kurią visiems 
laikams prarado tėvai ir pasaulis, kurio puošmena ji 
buvo. Jį ėmė krėsti ledinis drebulys, norėjo rėkti, bet 
balsas užstrigo mėšlungio sutrauktoje gerklėje. Jo šir-
dis suledėjo. Atleisk, dovanok, dabar tu angelas Dan-
guje.

Auštant moralinė krizė liovėsi, jis atsigavo nuo jį 
kamavusių priekaištų ir pagalvojo: „Dievas patvarkė, 
kad taip nutiktų, aš to neliepiau.“

Susikvietęs ištikimiausius tarnus, griežtai įsakė 
jiems tylėti apie tos nakties nuotykius, pasakė,  kad 
pagrobimas buvo organizuotas tik iš atsargumo ir lie-
pė greitai išsiųsti į tolimiausias savo žemes sąmokslo 
vadus ir jo dalyvius. Tokios atsargumo priemonės ne-
sukliudė naujienai žaibo greičiu pasklisti visoje kara-
lystėje. Varšuvoje karaliaus dvare kilo pasipiktinimas, 
visi ėmė smerkti Potockį. Erzelį kurstė Komorovskių 
šalininkai ir, aišku, patys Komorovskiai. Jie nė neįta-
rė, kas iš tiesų nutiko, bet bijojo, kad jų puikios svei-
katos duktė, esanti ypatingos būklės, gali nukentėti 
nuo tokios savivalės, todėl viešai skelbė jos ieškantys 
ir beldėsi į vienuolynų, kuriuose įtarė ją esant užda-
rytą, duris. Na o Feliksas svajojo, kad netrukus vėl 
išvys tą, kurios jau nebebuvo. Potockių priešai karš-

tai piktinosi ir keikė, kad magnatas vaivada neteisėtai 
piktnaudžiavo savo galia, kad jis piktam naudoja savo 
didžiulius turtus ir jų dėka blogiems darbams pasitel-
kė daugybę plikbajorių ir paprastų piliečių. Kita ver-
tus, rusų kariuomenės, įkurdintos Lenkijoje, vadai, 
kunigaikštis Volkonskis, generolas Vaimanas, norė-
dami prigesinti konfederatų kurstomus neramumus, 
pareiškė pasipiktinimą dėl to, kad, persivilkę rusų 
kariuomenės drabužiais, banditai veikė jų vardu. Apie 
tai jie parašė išsamų raportą savo valdovei Kotrynai II. 

Senasis vaivada, sugniuždytas susiklosčiusių 
aplinkybių,  užsidarė nuošalioje Kristinopolio pi-
lyje, jo sveikata ėmė sparčiai blogėti, tad žūtbūt 
reikėjo iš Vienos išsikviesti geriausią imperatorės 
Marijos Terezės gydytoją. 

Gydytojas, nors ir būdamas labai mokytas bei 
patyręs, negalėjo pagydyti kūno, nes negalavo li-
gonio siela – pagrindinis veiksnys, lemiantis svei-
katą. Būtent jos negalavimai niekais vertė visas 
gydytojo pastangas ir jo paskirtus vaistus. 

Vaivada, kad ir būdamas labai nusilpęs, tikė-
damasis visus pergudrauti, eskalavo skyrybų pro-
cesą, bet jo metu nebuvo ištarta nė žodžio apie 
mirtį– smurtingą mirtį. Komorovskiai ieškojo tei-
singumo, nes jautėsi esą teisūs, bet jie negalėjo ko-
voti su aukso, kurį Potockis žarstė saujomis, galia. 
Jis išdrįso net apkaltinti Komorovskius pagrobus 
savo dukrą, kad neleistų jai pripažinti skyrybų. 

Tuo pat metu vaivada skubino sūnų kur nors 
iškeliauti, nes jo buvimas trukdė vaivadai bylinėtis. 
Jis pats nurodė, kur keliauti, ir išsiuntė sūnų, jo glo-
bą pavedęs savo svainiui generolui Briuliui, kape-
lionui Volfui, gydytojui Stakfersonui ir ištikimajam 
Bisteckiui. Pinigų, be abejo, nepagailėjo, davė pačius 
griežčiausius nurodymus sekti sūnų dieną naktį ir už-
tikrinti, kad jaunasis grafas jokiais būdais negalėtų 
susirašinėti su Komorovskiais.

Dramą užbaigė liūdnas ir makabriškas įvykis. 
Vieną kovo mėnesio dieną Kristinopolio ūkio, 

įsikūrusio prie vienos iš Bugo atšakų, ekonomas Ko-
sovskis labai anksti ryte, apeidamas tvartus ir kluo-
nus, tarp upės nešamų ledų prie pat kranto pastebė-
jo kūną, aprengtą žalio šilko apatiniu sijonu, su ant 
piršto užmautu švytinčiu deimantu. Kosovskis 
suprato, kad kūnas moters. Padedamas ūkio dar-

(Nukelta į 18 p.)
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bininko, jis ištraukė kūną ant kranto ir atpažino 
jaunąją grafienę Potocką, sakytum netyčia nu-
skendusią. Jis nelaukė kol pasirodys baudžiau-
ninkai ir, nekeldamas triukšmo pilyje, vienas, 
padedamas tik darbininko, išrausė gilią duobę ir 
paslapčia į ją nuleido nelaimingos nusikalstamo 
pagrobimo aukos palaikus. 

Nežinomas kapas, laidotuvės be karsto, neišlieta 
nė ašarėlės, nepadėta nė gėlelės, jokio švento tikėjimo 
simbolio, kad tikintieji galėtų prie jo pasimelsti, nie-
ko žavingiausiajai iš moterų.

Ach, kas žino? Gal nelaimingasis Gertrūdos 
vyras kurią nors dieną liūdnai užsisvajojęs vaikšti-
nės upės pakrante ir atsitiktinai pastatys koją ant 
sklypelio žemės, priglobusios tą, kuri taip greitai 
jį paliko. Žavingas, idealus, dievinamas grožis, 
trumpas lyg dieviškas dvelktelėjimas, dabar buvo 
suvytęs, suiręs, baisiai sugraužtas kirminų, kažkas, 
kas nebeturi vardo, kaip rašė Bosiuė. Sunku apie 
tai galvoti ir kalbėti.

Nesuprantama, kodėl tas kapas, nors jo iš ti-
krųjų negalima pavadinti kapu, nesudomino jos 
ieškančios velionės Gertrūdos šeimos. 

Nusivylę vargšės grafienės tėvai buvo išvargin-

ti vykstančio skyrybų proceso, siekiant paskelbti 
santuoką niekine, tad jiems nė nekilo mintis apie 
smurtinę mirtį, kol bėgant laikui ir mirus vaivadai 
viskas iškilo viešumon.

Kosovskis buvo gausiai apdovanotas už ištikimy-
bę ir tylėjimą. Tačiau vieną dieną, kai pas jį užsuko 
jo senas draugas kamerdineris Bisteckis ir jie ėmė 
kalbėtis apie labai svarbius garsių didikų šeimoms 
Komorovskiams ir Potockiams įvykius, po taurės mi-
daus, mėgstamo senovės lenkų gėrimo, atpalaidavu-
sio liežuvį, Kosovskis nesusivaldė ir papasakojo, koks 
nekaltas ir labai svarbus vaidmuo jam teko. O kaip 
įrodymą ištraukė žiedą su deimantais ir vandens nesu-
naikintą gofruotą nėrinių apykaklę. Bisteckis pasiėmė 
tuos brangius reliktus ir prisiekė savo draugui, kad tin-
kamai juos panaudos. 

Matydamas, kad ruošiamasi kelionei, o jaunasis 
grafas tikrai nenori palikti vietų, kur buvo laimingas 
ir kur vis dar tikėjosi rasti laimę, išslydusią jam iš ran-
kų, kai aklai pakluso tėvo tironijai, ištikimasis tarnas 
nusprendė Feliksui Potockiui atskleisti teisybę, tad 
vieną dieną prabilo:

– Mano gerasis jaunasis šeimininke, jau nebėra 
ko apsimetinėti. Užmirškite savo iliuzijas, jos tikrai 



19

L I T E R A T Ū R AŽ E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   5

(Nukelta į  20 p.)

neišsipildys, pagaliau išgirskite liūdną tiesą. Štai, – 
tęsė paduodamas Feliksui nėrinių apykaklę, labai ap-
gadintą ilgo buvimo vandenyje, ir sužadėtuvių žiedą, 
– tai viskas, kas liko iš jūsų jaunosios žmonos – gra-
fienės Gertrūdos.

Nelaimingasis sutuoktinis puolė prie tų menkų 
liekanų, jas iš karto atpažino, suakmenėjęs išklausė 
tragišką pasakojimą, kurį, susiklosčius aplinkybėms, 
atvirai išdėstė Bisteckis. Kas galėtų nusakyti, kokia 
neviltis apėmė nelaimingąjį Feliksą Potockį?

– Palik mane, – šaukė,  – tu įsmeigei man dur-
klą į širdį.

Jis nebegalėjo net verkti.
Bisteckis trumpam išėjo, bet, išsigandęs pamišu-

sio jaunojo šeimininko žvilgsnio, bijojo palikti jį vie-
ną, kamuojamą skausmo, tad netrukus sugrįžo. Ir ką 
išvydo jo akys? 

Feliksas kišeniniu peiliuku bandė persipjauti sau 
gerklę ir kraujavo. Bisteckis tą pačią akimirką šoko 
prie jaunojo grafo ir išplėšė iš jo rankų tą menką gin-
klą. Feliksas silpnu balsu prašė: 

– Leisk man numirti, nes tu mane nužudei, aš 
esu kaltas dėl nelaimingos aukos mirties. Ji mirė dėl 
mano kaltės, mano meilė. Jos neteko tėvai, pasau-
lis, ji nebebus laiminga, negalės mėgautis gyvenimu, 
džiaugtis jaunytės teikiamais malonumais.

Bisteckis toliau jo nebesiklausė ir nubėgo perspėti 
vaivadą. 

Nelaimingasis tėvas baisiai išsigando ir atlėkė 
kiek leido jo drebančios ligotos sutinusios kojos. Jis 
puolė prie kraujuojančio sūnaus, beveik be gyvybės 
ženklų gulinčio svetainėje ant sofos.

– Kadangi tu žinai viską, – kalbėjo, – atleisk 
man, kaip aš atleidžiu tau, nepainiok manęs su 

tais niekingais nusikaltėliais. Jie bus teisiami, pa-
smerkti, nubausti. Pažadėk man, kad gyvensi, ne-
atimk iš manęs vienintelio paveldėtojo, tavo varg-
šė motina to neatlaikys.

Jis spaudė savo sūnų glėbyje, stengdamasis sustab-
dyti iš kaklo tekantį kraują.

Feliksas klausėsi tėvo kalbos niūriai tylėdamas, bet 
išgirdus motinos vardą, akys jam paplūdo ašaromis. 

– Verk, mano sūnau, verk, ašaros tave nuramins, 
tik nepasiduok skausmui, jis negali tęstis amžinai. 
Laikas, nauji rūpesčiai, laimingesnis gyvenimas, su-
sitaikymas su manimi atneš tau užsimiršimą ir nura-
mins širdį.

– Niekada, niekada! – šaukė Feliksas (žodžio 
niekada nėra jaunimo ir džiaugsmo žodyne). 

Paskui tėvo egoizmas paėmė viršų: 
– Ko tu nori? Taip buvo lemta, toks likimas! Turi 

drąsiai ir nusižeminęs priimti Apvaizdos sprendimus. 
Tegul laikinas skausmas neleis tau pamiršti, kad bū-
tina kuo griežčiausiai saugoti paslaptį ir gelbėti Po-
tockių šeimos garbę, neleisti, kad nužudymo dėmė 
suterštų jų vardą ir džiugintų mūsų priešus.

Vaivada klydo, dėmė tapo neištrinama, vos tik 
apie ją sužinota. 

– Būtina tęsti skyrybų procesą.
– Ar jo neužbaigė mirtis? – paklausė jaunasis gra-

fas, liūdnai linguodamas galvą. 
– Bet apie tai niekas nežino ir neturi sužinoti. 

Taigi, jūs turite man prisiekti, kad būsite man visiškai 
paklusnus ir, gavęs tėvo palaiminimą, nedelsdamas 
išvyksite.

Nelaimingasis Feliksas sutiko išvykti. Koks 
dabar skirtumas, kur būti nelaimingam. Prie su-
žeistos apmirusios širdies jis prispaudė nėrinių 
apykaklę, puošusią jauną žavingą kaklą, ir padėjo 
greta Gertrūdos portreto; su juo jis nesiskyrė iki 
pat mirties. (Vienas pasitikėjimo vertas žmogus 
man pasakojo, kad, prabėgus daugybei metų po 
šių įvykių, matė tą apykaklę, saugomą vadinama-
jame Potockių lobyne, patalpoje su grotuotais 
langais ir skląstimis ant durų).

Feliksas Potockis pakluso tėvui ir išvyko ten, kur 
tėvas nurodė. Keliavo ilgai ir, be abejo, jo gilus sielvartas 
kiek aprimo. Bet laikas, geriausiai padedantis užsimiršti 
ir guodžiantis silpnas sielas, nesugebėjo ištrinti nuo Fe-
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likso kaktos melancholijos žymės, kuri taip ir liko įspaus-
ta visiems laikams visais jo gyvenimo tarpsniais ir liudijo, 
kokius jausmus jis išgyvena.

Sugrįžęs į tėvynę po vaivados, palūžusio nuo 
skausmo, priekaištų, pagaliau amžiaus, nes jam jau 
buvo aštuoniasdešimt metų, mirties, Feliksas Potoc-
kis, vienintelis milžiniško turto paveldėtojas, susitai-
kė su Komorovskiais. Jis nutraukė procesą, kainavusį 
neįtikėtinus pinigus ir trukusį jau ketverius metus. 
Laisvę ir ramybę išsipirko už milijoną bei atidavęs 
dalį savo žemių dėl nuostolių atlyginimo, tačiau net 
viso pasaulio auksas negalėtų atlyginti už žiaurią my-
limos merginos netektį. Sunku kalbėti, kai už kraują 
ir gyvybę mokama auksu.    

Pasakojimo apie 

Gertrūdą pabaiga  

PRIEDAS

Pagerbdamas savo tėvo atminimą Feliksas Po-
tockis sutiko sudaryti tiek daug metų jo šeimos pa-
geidautą sąjungą. Jis vedė garsiąją Galicijos Paladę, 
Žozefiną Mnišek, moterį, pagarsėjusią nepaprastu 
grožiu, protu, erudicija. Ji ne tik mokėsi hebrajų kal-
bos, bet ir domėjosi kabalizmu, jam skyrė labai daug 
dėmesio. Ji savo vyrui grafui Feliksui atnešė didelį 
kraitį, beveik prilygstantį jo turtui, ir pagimdė jam 
daug vaikų: keturis sūnus ir septynias labai gražias 
dukras. Kai jai dėl to sakydavo komplimentą, ji at-
sainiai mesteldavo: „Nėra blogai, jei vaikai gimsta iš 
pareigos ar atsitiktinumo.“

Kaip ir visi nerimstantys intelektualai, grafienė 
Potocka mėgo neįtikėtinas pramogas. Žmonės matė, 
kaip ji nuostabius savo suknelės Alansono nėrinius 
žirklėmis sukarpė iki pat menkiausių skiautelių. Par-
yžiuje ji turėjo savo tiekėją ir vieną dieną nusiuntė 
jam savo ranka rašytą raštą, kuriuo, be kitų prekių, 
užsakė dvylika tuzinų pirštinių, dvylika tuzinų pieš-
tukų, pagaliau dvylika tuzinų papūgų. Tiekėjas atsa-
kė, kad jis apklausė visus Prancūzijos jūrų uostus, bet 
neįmanoma gauti pageidaujamo skaičiaus tų gražių 
užjūrio paukščių. Grafienė suskubo pranešti tiekėjui, 
kad buvo išsiblaškiusi, paprašė nepersistengti, nes jai 
pakaks vienos arba dviejų papūgų. 

Vedęs grafienę Mnišek, Feliksas paskubėjo išvykti 
iš tų vietų, kurios kėlė jam liūdnus prisiminimus. Jis 
paliko Kristinopolį ir išsivežė savo penatus į didžiules 
valdas Podolėje, kur įkūrė kunigaikščio turtų vertus 
objektus – Sofijuvkos (šiandien Sofijivka) sodą Tul-
čyne; sodą pašlovino poetas Trembeckis. Tai buvo 
tikras stebuklas. 

Ten nutiko vienas įvykis, susijęs su jo pirmąja 
meile, pirmosiomis vedybomis. Puikiuose Tulčyno 
rūmuose, tuometinėje savo rezidencijoje, jis sulaukė 
netikėto grafo Komorovskio, mylimos Gertrūdos 
brolio, vizito. Vos jį atpažinęs, puolė jam į glėbį, pri-
siglaudė prie jo krūtinės ir apsipylė ašaromis nuste-
busių vaikų akivaizdoje, kurie nesuprato, iš kur toks 
jausmingumo protrūkis. 

Jau būdamas metuose grafas Feliksas Potockis 
atidavė dar vieną duoklę meilei. Jis karštai pamilo 
gražią graikę, generolo Vito žmoną, ir nieko ne-
gailėjo, kad įvyktų dvigubos skyrybos, o jo žmo-
na, grafienė Potocka, nesipriešino, tuo labiau, kad 
nujautė savo mirtį.

Generolas Vitas vežiodavo savo gražiąją žmone-
lę iš miesto į miestą, iš vieno karališko dvaro į kitą. 
Pirmiausia jie atsidūrė Varšuvos dvare, kur karalius 
Stanislovas Poniatovskis išmokė ją prancūziškai (tos 
kalbos ji beveik nemokėjo) pasakyti: „Mano gražios 
akys skauda.“ O jos iš tikrųjų buvo pačios gražiausios 
pasaulyje. Aksomas ir ugnis vienu metu, jų žavesiui 
buvo neįmanoma atsispirti. Varšuvoje ji gyveno tame 
pačiame name kaip ir mano motina, tekdavo stovė-
ti eilėje, kad išvystum gražiąją graikę. Ji mano tėvui 
padovanojo turkų berniuką Ali Kaldžibaša (jis vėliau 
atsivertė, mirė sulaukęs garbaus amžiaus, vienoje iš 
savo šeimininko pilių, kur tarnavo durininku).
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Ponia Vit užsuko į Berlyną, kur didysis Frydri-
chas, kurio abejingumas moterims buvo gerai žino-
mas, ją pasveikino prie karietos durelių sėdėdamas 
ant žirgo. Vienoje imperatorius Juozapas priėmė ją 
susižavėjęs, o išgirdęs, kad ji keliauja į Konstantino-
polį, patarė saugotis Prancūzijos ambasadoriaus pono 
de Šuazelio, didelio gražiosios lyties gerbėjo. Bet tai 
nesukliudė poniai de Vit dalyvauti visose šventėse, į 
kurias ją kvietė galantiškasis Prancūzijos ambasado-
rius. Pramogauta sausumoje, jūroje, Azijos pakrantė-
je, archipelago salose; visi ambasados darbuotojai bū-
davo nuvaryti nuo kojų. Ten jai kilo ypatingas noras 
lydimai ambasadoriaus nuvykti in fiocchi aplankyti 
savo motinos, paprastutės moters, seralio kailinin-
ko, kuris pardavė savo dukrą, beveik vaiką, baronui iš 
Austrijos ambasados, našlės. Dar generolienė de Vit 
apsireiškė Potiomkino stovykloje.  Potiomkinas dėl 
jos krėtė kvailystes – vieną po kito siuntinėjo į Pary-
žių pasiuntinius nupirkti jai vaisių, o šie jai pasirody-
davo nevalgomi, todėl atiduodavo juos savo damoms. 
Kunigaikštis de Linis iš toli parodė jai turkų stovyklą, 
nors drebėjo, kaip rašė savo atsiminimuose, iš baimės 
dėl gražiausios, kokia tik gali būti, būtybės saugumo.

Naujoji grafienė Potocka pagimdė grafui Felik-

sui keletą vaikų, o po vyro mirties paveldėjo didžiulį 
palikimą. Vyresnysis sūnus iš antros santuokos, pava-
dintas kaip ir jo tėvas Feliksu,   mirė Prancūzijoje, ne-
tekęs sveikatos, sužlugdytas sukčių lošiant kortomis 
ir toks nuskuręs, kad grafienei Šuazel-Gufjė, pavedė-
jusiai vyro turtą, teko jį palaidoti už savo lėšas Bareže, 
kur ta šventa moteris padėjo jaunajam grafui krikš-
čioniškai numirti ir išdrįso savo rankomis apglėbti 
mirštančiojo kūną, nors nuo jo sklindančio puvėsių 
tvaiko negalėjo pakęsti net tarnai.

Gražiosios graikės ir grafo Potockio vaikai buvo 
grafas Mečislavas, šiandien gyvenantis Paryžiuje, 
grafas Aleksandras, miręs Dresdene, grafas Boles-
lovas, Jos Didenybės Rusijos imperatorės ceremon-
meisteris, ir dvi dukros – grafienė Kiseliova ir kuni-
gaikštienė Olga Naryškina, prieš keletą metų mirusi 
Paryžiuje. Tai vieninteliai gausios grafo Felikso Po-
tockio giminės palikuonys.

                              PABAIGA

 1  Puikiai apsirėdžiusi (it., vertėjo pastaba).



22

K U L T Ū R I N I S   T U R I Z M A S  I R  G A M T A

Telšiai – 
Žemaitijos ir meno 
ženklų sostinė
Parengė  Jurga ŽEMAITYTĖ

Tikėtina, jog jei šiandien bet kurio telšiškio 
paklaustum, koks miestas Lietuvoje gražiausias, 
kur kvadratiniame kilometre yra daugiausiai meno 
ženklų (skulptūrų, plakečių, paminklų. meniškų 
rodyklių ir kt.), sulauktum atsakymo, kad tai Tel-
šiai. Sunkoka ta tema būtų diskutuoti ir su daugeliu 
kitų žemaičių, dažnai lankančių Telšius. Per pasku-

Algirdo ŽEBRAUSKO nuotraukos

Telšių panrama iš paukščių skrydžio

Skulptūra „Žemaitijos legendos“ Telšių miesto Respublikos gatvėje. 
Skulptorius – Romualdas Kvintas, architektas – Algirdas Žebrauskas

tiniuosius tris dešimtmečius šis miestas labai išgra-
žėjo, pasipuošė daugybe paminklų, skulptūrų. Turi 
šis miestas net ir Didžiąją Žemaičių sieną, čia net ir 
paminklas, skirtas Latvijos teritorijoje 1260m. lie-
pos 13 d. prie Durbės ežero vykusio Durbės mūšio 
atminimui įamžinimui, stovi (jis – pačiame miesto 
centre, aikštėje, esančioje tarp Respublikos gatvės ir 
Masčio ežero). Tad dabar Telšiai ne tik Žemaitijos, 
bet ir šio krašto meno ženklų sostinė. 

Visas tas grožis, be abejo, ne iš dangaus nusileido. 
Tam didelę įtaką daro tai, jog čia jau keli dešimtme-
čiai grožio sėklas ir naujas idėjas sėja, tuos meno žen-
klus kurti skatina, projektuoja, darbus organizuoja 
Lietuvos nacionalinės premijos laureatas architektas 
Algirdas Žebrauskas. Svarus ir šiame mieste veikian-
čio Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakul-
teto indėlis. Čia tarp kelių kitų programų dėstomas 
ir metalo menas bei juvelyrika, skulptūra,  dizainas, 
dailės pagrindai. Fakultete dirba būrys itin kūrybin-
gų dėstytojų, tarp jų ir dekanas Ramūnas Banys, Os-
valdas Neniškis, Laima Kėrienė, Laima Mikalauskie-
nė, Beata Zdramytė, Alvydas Mikuta ir kiti geri savo 
srities specialistai. Telšiai yra ir skulptoriaus, garsaus 
medalių meistro Petro Gintalo žemė. Šį miestą savo 
kūriniais yra papuošęs skulptorius Romualdas In-
čirauskas, Romualdas Kvintas, Arūnas Sakalauskas, 
Algirdas Bosas, Vytautas Mockaitis, Rimantas Moc-
kevičius, Deimantė Šapnagytė, Benas Narbutas, bū-
rys kitų profesionalių menininkų, liaudies meistrų. 

Apie Telšių meno ženklus jau leidžiamos kny-
gos, rašomi straipsniai, kuriami filmai. Apie juos in-
formaciją skleidžia ir gražiai sutvarkytoje šio miesto 
senojoje Turgaus aikštėje veikiantis Telšių informa-
cijos ir turizmo centras, turintis puikią, informaty-
vią interneto svetainę – www.visit.telsiai.lt.

Tad visi, kas norėtų apie šį miestą ir jo meno žen-
klus daugiau sužinoti, aplankyti Telšius, pirmiausiai 
vertėtų susirasti informaciją apie šį miestą. Daug jos 
reikėtų turi galimybę susirasti, kad ir internete.

Na o šiandien mūsų skaitytojams siūlome pa-
sukti kiek kitu maršrutu – paklajoti po nepakarto-
jamo grožio Telšių krašto piliakalnius, pavadintus 
gražiais moteriškais vardais. Šios kelionės metu, 
kaip ir lankydamasis tarsi duonos kepalais kalvomis 
nusėtose Žemaičių Kalvarijos apylinkėse, Šilalės ra-
jone, pradedi mąstyti, kad vargu ar kitur Lietuvoje 
ką gražesnio, gamtos sutverto, gali pamatyti.
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Nebus daug, jei pasakysiu, 
kad užkopus ant šio kalno ne tik 
akys atsiveria, bet ir, įkvėpęs oro, 
iš nuostabos kurį laiką žodžio 
negali ištarti. Prieš tave – vos 
ne visa kalvotoji Žemaitija, nu-
sagstyta piliakalniais, išraizgyta 
per pievas, miškus sau kelią be-
siskinančiais upeliais. Prieš akis 
ir legendomis apipinti Girgždū-
tės, Moteraičio, Sprūdės, kiti šio 
krašto didieji piliakalniai, Gau-
lėnai, Luokė, Viekšnaliai, Upy-
na, Užventis, net Telšiai matosi. 

Daugelį šių kalnų moksli-
ninkai priskiria baltų gynybos 
ir kulto centrui. Teigiama kad 
jie – žemaičiams nuo kryžiuo-
čių savo kraštą ginti padėjusios 
Medininkų žemės gynybinės-si-
gnalizacinės sistemos dalis, ku-
rią šių dienų istorikai jau yra 
patikrinę ir praktiškai. Kaip ta 
sistema veikia? Įsivaizduok, 
kad nuo Panemunės atslenka 
juodas priešų debesis. Pastebė-
jai? Užkurk naktį laužus ant 
Panemunės aukščiausių kalvų. 
Juos tuoj pamatys krašto gynė-
jai, savo pilis pasistatę ant neto-
liese esančių kalvų, tad ir jie už-
degs laužus. Iš jų šią žinią apie 
artėjantį priešą perims kiti ir 
taip žinia pasklis po visą kraštą. 

Šatrija – Upynos seniūnijos 
Pašatrijos kaime, netoli Luo-
kės miestelio, 1,5 km į pietva-
karius nuo Luokės–Šaukėnų 
kelio. Tai garsiausias, vienas iš 
aukščiausių, dažniausiai keliau-
tojų, turistų lankomas ir vienas 
gražiausių kalnų šiame krašte. 

     Ant Šatrijos 
     atsiveria akys...  

Šatrijos kalnas (Pašatrijos piliakalnis) ir jo apylinkės. Nuotraukos iš Varnių regioninio 
parko archyvo

Jis susidarė paskutinio ledyn-
mečio laikotarpiu. Kalnas virš 
jūros lygio yra iškilęs apie 228 
metrus. Rašau „apie“, nes ra-
šytiniuose šaltiniuose tiek šio, 
tiek ir kai kurių kitų Žemaitijos 
piliakalnių aukštis net ir specia-
listų skirtingai nurodomas. Šis 
piliakalnis saugomas valstybės, 
jis įrašytas į Lietuvos Respubli-
kos kultūros paminklų sąrašą. 

Čia – ir Šatrijos kraštovaizdžio 
draustinio teritorija, kuri uži-
ma 813 ha plotą. Jame esančių 
ūkinės ir kitos veiklos apribo-
jimų tikslas – išsaugoti unika-
liausią ir raiškiausią Lietuvoje 
moreninių masyvų kraštovaiz-
dį ir čia esantį ypatingos vertės 
archeologinį kompleksą.
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Šatrijos kalnas (Pašatrijos piliakalnis, jis ir Luokės 
kalnu vadinamas)  – I tūkst. po Kr. II p.–II tūkst. 
datuojamas Pašatrijos piliakalnis. Senovėje jo pa-
kalnėje yra buvusi gyvenvietė. Žmonės čia gyven-
ti pradėjo daugiau negu prie keturis tūkstančius 
metų. Čia yra rasta IX–XII a. degintinių kapų, 
laidojimo urnų, dubenuotųjų akmenų, akmeni-
nių kirvukų, gintaro ir stiklo papuošalų, ašarinių 
puodelių, kt. praeities liudininkų. To laikotarpio 
radinių čia lankydamasis net ir žemės nekasinė-
damas gali rasti – jie tiesiog patys iš dirvožemio 
lenda. Pasak archeologų, ant Šatrijos kalno pi-
lies būta dar ir XIV a., kai vyko žemaičių kovos 
su kryžiuočiais. Priešui pasiekti šią pilį buvo gana 
sudėtinga, nes itin statūs jo šlaitai, ypač vakarų ir 
rytų pusėje. Žemaičiams ši vieta buvo išskirtinės 
svarbos, nes, pasak tyrinėtojų, čia būta ir pago-
nių šventvietės. Tad nieko nuostabaus, jog seno-
jo tikėjimo išpažinėjai šios vietos nėra apleidę iki 
šiol, čia jie renkasi trečiąjį liepos šeštadienį švęsti 
ugnies pagerbimo šventės bei kitomis progomis.

Atsistojęs ant Šatrijos, gerai įsižiūrėjęs, pama-
tysi ir tolumoje saulėje blizgančių ežerų mėlį. Kai 
giedras dangus, iš čia matosi net už 35 km dunksan-
ti Šilalės rajono „žvaigždė“ – aukščiausias Žemaiti-
jos kalnas (piliakalnis) Medvėgalis. 

Šatrija legendomis ir padavimais apipinta. Jei tikė-
sime senolių pasakojimais, tai ant to kalno šeiminin-
kauja raganos, jos jį ir supylusios, kai čia, apkrikštijus 
Žemaitiją, buvusi pastatyta viena pirmųjų bažnyčių. 
Negalėjo jos susitaikyti su tuo, kad čia, Žemaitijoje, jų 
mėgstamiausioje susirinkimo vietoje, būtų bažnyčia, 
tai  ją žemėmis ir užpylusios. 

Sakoma, kad norėdami savo kantrybę išbandyti, 
įsitikinti, ar tos piktosios jėgos čia išties renkasi, kai 
kas yra pabandęs ant šio kalno ir naktį praleisti. 

Šį kalną ir nuo jos atsiveriančius vaizdus savo 
kūriniuose yra įamžinę daugelis lietuvių meninin-
kų. Teigiama, kad įkvėptas šių apylinkių grožio 
M.K.Čiurlionis sukūrė „Piramidžių sonatą“, o kur 
dar Maironio, Kazio Bradūno, Eduardo Mieželai-
čio, kitų poetų eilės. Neatsitiktinai ir rašytoja Marija 
Pečkauskaitė savo kūrinius pasirašinėjo literatūriniu 
Šatrijos Raganos slapyvardžiu. 

Taigi, Šatrija – didžioji Žemaičių gražuolė. 
Nusileidus nuo jos, vertėtų pasukti į Luokę – 
miestelį, kuriame, apkrikštijus Žemaitiją, buvo pa-

statyta viena pirmųjų bažnyčių šiame krašte. Čia 
kurį laiką yra rezidavę ir žemaičių vyskupai. Na o 
miestelio aikštėje, vėlgi pasak legendos, mirtinai 
buvo sumuštas šio krašto didžiausias razbaininkas 
Tadas Blinda. Netoli nuo jos esančiame Bivainės 
miške auga ir Tado Blindos pušis.

Luokės miestelis kalnų apsuptas. Jie taip pat le-
gendomis apipinti. Netoli jo, 1 km į pietvakarius 
nuo Luokės – Baltiškės gyvenvietė. Čia dunkso 
Baltiškės piliakalnis.

Ar tiesa, kad ant 
Žąsūgalos kalno poilsiui   
nutupia žąsys? 

  Netoli Šatrijos, Luokės seniūnijos Baltininkų 
kaime dunkso kitas vienas aukščiausių Žemaitijos 

Baltiškės pilikalnis. Nuotrauka iš Varnių regioninio parko archyvo

Žąsūgalos piliakalnis. Nuotrauka iš 
Varnių regioninio parko archyvo
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kalvų– Žąsūgala. Jis turi ir kitą pavadinimą – 
Baltininkai.  Kalno aukštis – daugiau negu 210 

metrų. Nuo jo taip pat atsiveria nepakartojamo 
grožio Žemaitijos vaizdai, matosi Girgždūtės, 
Medvėgalio, Moteraičio, Šatrijos, Sėbų, Sprūdės 
piliakalniai, daug kitų akį traukiančių kalvų, 
aplinkinių gyvenviečių. Tolyje mėlynuoja miškų 
masyvai, lyg kokios drobės žemę nuklosčiusios 
pievos ir dirbami laukai. Senovėje šios vietos 
priklausė kuršių žemei. Pasak istorikų, Žąsūgalos 
kalnas seniau turėjo gynybinę paskirtį, buvo 
naudojamas kaip svarbus sergėkalnis. Piliakalnio 
pavadinimas aiškinamas paprastai, atseit, ant 
jo mėgsta nutūpti pro šalį pralekiančios žąsys. 
Ar tikrai taip yra, ko gero, įsitikinti nesunku, 
čia apsilankius kad ir vėlų rudenį ar pavasarį 
Na o mūsų kelias suka toliau ir veda link kitų 

Girgždūtės piliakalnio šlaitas. 1946 m. Nuotrauka iš Varnių regio-
ninio parko archyvo

Girgždūtės piliakalnis. Nuotrauka iš Varnių regioninio parko 
archyvo

Girgždūtės piliakalnio šlaitas dabar. Nuotrauka iš Varnių regio-
ninio parko archyvo

Pilalė, Pagirgždūtė. Nuotrauka iš 
Varnių regioninio parko archyvo

(Nukelta į 26 p.)

 



26

                             K U L T Ū R I N I S  T U R I Z M A S  I R  G A M T A    

garsiųjų ir gražiųjų šio krašto piliakalnių. Tai 
ne maršrutas, tai tik trumpa pažintis su jais.

Girgždūtė – kalnas, ant
kurio 200 m aukštyje 
buvo ežerėlis   
Savo pavadinimu maloniausias iš čia esančių p 

iliakalnių – Varnių seniūnijos Pagirgždūčio kaime 
pūpsanti puikioji Girgždūtė. Šis kalnas savo aukš-
čiu beveik toks pat kaip ir Šatrija. Tai– IX–XVI 
a. archeologijos paminklas. Piliakalnį sudaro du 
kalvagūbriai. Pasak tyrinėtojų, yra pagrindo ma-
nyti, jog ant šio kalno taip pat yra buvusi pagonių 
šventykla. Ant vieno kalvagūbrio senojo tikėjimo 
išpažinėjai religines apeigas atlikdavo, o ant kito jie 
buvo pilį pasistatę. Ant šio žemaičių nuo seno gar-
binamo kalno žemaičiai ir savo šventes švęsdavo, 
čia ir kitomis progomis susirinkdavo. 

Šis piliakalnis unikalus tuo, jog seniau ant va-
karinio jo kalvagūbrio, 200 m aukštyje, tyvuliavo 
nedidelis ežerėlis. Jis nusausintas sovietmečiu. Šio-
se vietose, Girgždūtės pietinės kalvos šlaite, išteka 
Alkupis, duodantis pradžią Kražantės upei.  

1578 m. istoriniuose šaltiniuose minimas Pa-
girgždūčio dvaras. Žinoma, kad jos savininkas Juo-
zapas Sirevičius 1831 m. buvo sutelkęs apie 100 
sukilėlių būrį, pats jam vadovavo. Mena šis kalnas 
ir Dirmeikių kaimo gyventojus 1945 m. Kūčių 
dieną ištikusią sunkiai protu suvokiamą tragediją.

Moteraičio piliakalnis. Nuotrauka iš Varnių regioninio parko 
archyvo

Iš kur toks gražus kalno pavadinimas? Vieni 
sako, kad šis vardas prigijo pagal jį gynusio ir 
ant jo palaidojo karo vado Girgždo vardą. Kiti 
pasakoja, kad ant šio kalno, eidami tarnystę ir 
saugodami nuo priešų kraštą, seniau laužus de-
gindami karžygiai. Jie dūdas pūtę, o jų garsas 
toli sklidęs, tad ir pavadinę kalną Girgždūte, at-
seit „girdžiu dūdas“. Pasak kito padavimo, kalną 
savo mirusiai mylimai žmonai supylęs milžinas    
Girgždūtis. Dar ir šiandien gyvas padavimas, 
kad kalne esą požemiai, kad daug turtų yra pa-
skandinęs Girgždūtės viršuje buvęs ežerėlis. 

Apie 4 km į rytus nuo Girgždūtės – Spasčių 
kalnas, ant kurio, kaip teigia istorikai, tikėtina, jog 
stovėjo priešakinė Girgždūtės tvirtovė (ją 1315 m. 
buvo užpuolę kryžiuočiai). 

Moteraičio piliakalnis. Nuotrauka iš 
Varnių regioninio parko archyvo
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     Kas supylė 
    Moteraičio
    kalną?

Kitas itin gražiu vardu pavadintas Telšių krašto 
piliakalnis – Moteraits. Jis – vos kilometras į pie-
tryčius nuo Pavandenės kaimo. Netoli piliakalnio, 
pietų pusėje, bangeles į krantą ridena Glūdo ežeras. 
Šis kalnas taip pat vienas didžiausių Žemaitijoje – 
virš jūros lygio jis iškilęs beveik 220 metrų. Čia– 
Žemaičių takoskyros kalvyno dalis. Šis piliakalnis, 
kaip ir netoliese esančios Sprūdės bei Knabės kal-
vos, senoji Pavandenės dvarvietė, kitos šių apylin-
kių vietos – Pavandenės kraštovaizdžio draustinio 
teritorijoje. Iš tolo matosi ant jo aukščiausios vie-
tos žemaičių pastatytas medinis kryžius. 

Moteraitį nesunku iš kitų šio krašto piliakalnių 
atskirti dar ir tuo, kad jį sudaro keturios kalvos. Jei 
žiūri iš tolo, rytinė kalva panaši į moters galvą, kal-
vos centre – į moters krūtinę panašūs du pakilimai, 
toliau kalva nutęsia į vakaruos. Bendras vaizdas 
toks, kad atrodo, jog čia – poilsiui prigulusi mote-
ris. Nuo to ir kalno pavadinimas. 

Šis piliakalnis taip pat legendomis ir padavimais 

Sprūdės piliakalnis, Pavandenė, Glūdo ežeras. Nuotrauka iš  
Varnių regioninio parko archyvo 

apipintas. Jei tikėsime jais, tai senovėje šiame kalne 
buvo įrengti rūsiai, kuriuose, artėjant priešui, krašto 
gynėjai savo moteris ir vaikus bei senolius slėpdavo, 
ant šio kalno moterys susirinkdavusios savo vyrus į 
karą išlydėti. Pasak kitų padavimų, šis kalnas taip pat 
buvęs supiltas todėl, kad čia stovėjusi bažnyčia. Gali 
išgirsti pasakojant ir kad kalną, samčiais apsikeisda-
mi, supylę du milžinai – Sprūdis ir Moteraitis, kad 
ant kalno stovėjusi bažnyčia yra ne užkasta, o pati į 
žemę prasmegusi, kad šį kalną laumės lanko ir kt. 

Prie Moteraičio daug ir svarbių istorinių įvykių 

Sprūdės piliakalnis, Pavandenė, Glūdo ežeras. 
Nuotrauka iš  Varnių regioninio parko archyvo
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Sprūdės piliakalnis. Nuotrauka iš
Varnių regioninio parko archyvo

būta. 1831-aisiais, vykstant sukilimui, šiose vietose 
ir ant netoliese esančio Gaudkalnio sukilėliai tel-
kėsi, mūšiai vyko.

   Sprūdės piliakalnis
   mena Mindaugo  laikus  

Moteriškais vardais yra pavadinti ir keli kiti 
Telšių krašto piliakalniai. Tai Getautė, Sprūdė 
(Šaukštelis), Plinija, Širmė.

Netoli Moteraičio, Girgždūtės, Pavandenės, 
Glūdo – puikiai sutvarkytas, gerai prižiūrimas, di-
delę turistų trauka tapęs 26 ha teritoriją užiman-
tis Šaukštelio kaime esantis Sprūdės piliakalnis, 
dar ir Šaukšteliu vadinamas. Ant jo virš aus įreng-
ta 73 m2 apžvalgos aikštelė. Piliakalnis itin gerai 
matosi važiuojant Pavandenės–Janapolės keliu. 
Sprūdę, kai kuriuos kitus aukščiausius šio krašto 
piliakalnius mėgstama net piramidėmis vadinti, 
nes jų forma primena piramides. Na o pasak pa-
davimų, ant šio kalno yra stovėjusi nuo užrūstinto 
savo brolio – Lietuvos karaliaus Mindaugo – pa-
sprukęs Sprūdeika. Jis naujai buveinei pasirinkęs 
saugiausią ir geriausiai apžvelgiamą Žemaitijos vie-
tą, čia pastatęs medinę pilį, o po ja įrengęs rūsius 
(slėptuves). Nuo kunigaikščio vardo ir kilęs pilia-
kalnio pavadinimas. Galima išgirsti pasakojimų, 
kad tą kalną pats Sprūdeika ir supylęs. O koks Že-
maitijos kalnas galėtų būti piliakalniu vadinamas, 

jei nesklistų kalbos, jog jame yra požemiai, kuriuose 
didžiuliai turtai paslėpti. Sprūdė dar išskirtinė tuo, 
jog, pasak padavimų, tame kalne– visa požemių 
karalystė, o ją prie užburtų geležinių durų velniai 
saugo. Sakoma, kad dar niekam nėra pavykę ten pa-
tekti. Bandžiusių prisikasti prie jų buvę, bet velniai 
tokį viesulą sukeldavę, kad kasėjai lyg plunksnelės 
išlakiodavę ir tik trečią dieną namo parsirasdavę. 
Vietiniai sako, kad gal tos požemių karalystės tame 
kalne ir nėra, bet kad požemių būta, rodo tai, jog 
kalno viršus kasmet vis labiau įlinkęs...  

Piliakalnio aikštelė iškilusi apie 216 m virš 
jūros lygio. Spėjama, kad jo papėdėje XI–XII a. 
buvo gyvenvietė. Čia yra rasta akmeninių kirvu-
kų, ietigalių, I tūkst. po Kr. lipdytinos keramikos 

Sprūdės piliakalnis, Pavandenė, Glūdo ežeras. Nuotrauka iš 
Varnių regioninio parko archyvo
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šukių, daug įvairių kitų praeities liudininkų. 
Nuo Sprūdės piliakalnio atsiveria nepakarto-

jamo grožio Varnių duburio vaizdai, iš čia matosi 
Biržulio ir Lūksto ežerai, Varniai, Pavandenė, Sklep-
kalnis, panoramose gražiai į viršų šaunantys Šatrijos, 
Girgždūtės, Medvėgalio bei kiti piliakalniai. 

Širmė ir jos apylinkės–
buvęs Viržuvėnų kulto
centras?
Kitas moterišką pavadinimą turintis šių vietų 

piliakalnis – Varnių seniūnijos Janapolės kaime, 
dešiniajame Virvyčios upės krante, nusausinto 
Biržulio ežero vakarinėje pakrantėje,  esanti Šir-
mė.  Ji – kelių kalvų masyvo, kuriame, kaip teigia 
istorikai, yra buvusios  4 akmens amžiaus gyven-
vietės, viršūnė. Šio piliakalnio apylinkės Žemai-
tijoje bene labiausiai archeologų ištyrinėtos. Ka-
sinėjimų metu nustatyta, kad žmonės čia gyveno 
jau mezolito laikotarpiu. Ypač tankiai jų šiose 
vietose būta vėlyvajame neolito ir žalvario amžiu-
je,  yra aptikta ir I tūkst. II p. įtvirtintos gyvenvie-
tės pėdsakų. Na o XII–XVI a. čia gyvenę žmonės 
davė pradžią Viržuvėnų kaimui. Netoli, už 800 
m nuo Širmės, – Alkakalnis, o šalia jo – Stabi-
nės kaimas, anksčiau Stabakūlio lauku vadintas. 
Į pietryčius nuo Alkakalnio plytinčios pievos Al-
kalėmis vadinamos. Už 800 m į rytus nuo Alka-
kalnio – ritualinis Duonkalnio kompleksas. Visa 
tai liudija čia buvus vieną iš svarbiausių šio krašto 
pagonių ritualinių vietų – pagonių Viržuvėnų 
kulto centro.

Kas suras Getautės kalno
rūsiuose paslėptus švedų
prisiplėštus turtus?

Getautė... Ar gali būti gražesnis piliakalnio 
vardas už šį? Jis – Viešvėnų seniūnijos Getau-
tės kaime, miškingame Viešės upelio kairiajame 
krante. Spėjama, kad būtent čia kūrėsi gyvento-

jai, davę pradžią Viešvėnų miesteliui, kad Vie-
šės pakrantėse stovėjo ir  1253 m. rašytiniuose 
šaltiniuose minima kuršiams priklausiusi  Vie-
šės pilis. Piliakalnis datuojamas I–IX a.

Mūsų laikus pasiekę padavimai sako, kad ir šį 
kalną, kaip ir daugelį kitų aplinkinių, milžinai su-
pylę, kad šiame kalne ir rūsiai buvę, tik čia jau ne 
žemaičiai karžygiai savo brangiausius žmones slė-
pę, o švedai per karyus prisiplėštą žemaičių turtą, 
kad vietos žmonės net ir įėjimą į tuos rūsius žinoję.

    Plinija – tikėtina
   senovės žemaičių
   pliakalnis-prieplauka

Vienas iš paslaptingiausių, geriausiai tvarko-
mų Telšių krašto piliakalnių – Plinija. Jis dunkso 
Žarėnų seniūnijos Paplienijos kaime, Minijos de-
šiniajame krante. Pasak archeologų, kurie šį kalną 
tyrinėjo XX a., čia senovėje galėjo būti piliakal-
nis-prieplauka. Jo teritorija– apie 5,5 hektaro. 

***
Aplankėme, trumpai pažvelgėme į keletą Tel-

šių rajono teritorijoje esančių piliakalnių. Jei tęs-
tume kelionę toliau, turėtume dar pasukti ir į ne 
mažiau legendomis bei padavimais apipintus, ne 
mažiau paslaptingus ir garbingą šio krašto istoriją 
liudijančius Biržuvėnų, Buišų, Buožėnų, Džiugi-
nėnų, Gaudkalnio, Kalnėnų, Lauko Sodos, Mik-
sodžio, Sėbų, Skurvydiškės, Vembūtų bei kitus 
piliakalnius.

Palikime šią kelionę kitam kartui. 

Zenono Baubonio nuotraukoje – Getautės piliakalnis iš rytų 
pusės 2004 m. Nuotrauka iš Z. Baubonio asmeninio archyvo 
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*** 
Aiškiausē matiau,
kāp tava giliuos‘ akies‘
dongos nuskėnda.

***
Prapliopa lītos.
Greitā pėlks šaligatvis 
lietsargēs pražīd.

***
Dar mėnesėina
sustingusi tebklausuos
akmėnū šnekuos.

***
Ikaita dėinas.
Iš nelaisvės pomporā
žėidus paleida.

***
Vāka pėrštelē
jūras pakruntie palėk
laikėn ī raša.

***
Rītmetė rūkā.
Šiauliū katedra iškėlst
dom gulbiu sparnās.

***
Žaliuo pakruntie
dėdlē sraunos bangavėms 
mon rūpesnius praus.

HAIKU ŽEMAITĖŠKĀ
    Silvėjė UDA (Šiaulē)

(Haiku - pruozėnė poezėjė, gėmusi  Japuo-
nijuo XIX omžiou. Haiku klasėkėnė forma: 
3 eilotės, katrūs skėiminīs pasiskėrstė  
5+7+5. Kūriniūs užfiksoujems muomėnta 
gruožis, dvasėnė būsena, spalvas, garsā, 
vaizdā).

Pavasaris. Bonifaco Vengalio nuotrauka

***
Nu daržū posės
parbaltoun babas 
koudielis.
Karštīmet‘ darbā.

***
Užgėiduoj gaidē.
Nauji dėina pradiejė
roužītėis palėngvā.

***
Varpū skumbiejėms
žmuonelius suvėrpėnės 
buokštė ožsidarė. 

***
Jūruo saulė tėrpst.
Rausvūs‘ šešieliūs‘
mauduos
pėnkės žuviedras.

***
Jaukiūs numeliūs
unt dėdlē karšta 
 pečiaus
skani kuošė plep.

***
Vėskas nutėla. 
Vakars lig avinielis 
pri šuona prigloda.

***
Gražē pri opės.
Tėn glousnē plaukus
mazguo ėlgiausius.

***
Vākā išvažiav.
Supīnies‘ pu kaštuono 
tik vies besisop.

***  
Didelis ežers
viel leliju taurelies‘
vakara gurkšnuo.

***
Žvalgaus nu kalna.
Vakarūs ož eglīna
dongos ožsideg‘.

***
Naktėis vėdurie
untis prūda pavėršiuou
žvaigždelės lesiuo.

***
Do ėlgė ajerā
kvapū skaniū pritvinkė 
po douna atgol‘. 

Pavasaris. Bonifaco Vengalio nuotrauka
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Žemaitėškė eilieraštē

Basibaigontiuos šėltuos dėinuos vakars.
Už nugolusiu debesū saulė slepas iš lieta.
Dongaus žīdroms tomsie, raust,
Spalvū spindesīs sava žavesi mieta.

Žėidlapēs rausvās vobelū bėrstontēs
Violetiniem alīvu kekiem,
Geltuonuom kiaulpėiniu galvuom ėrstontiuom,
Baltuom žīdončiū kaštuonu žvakiem.

Vėsa lauka užpėlda žali žaluma
Smaragdėnė, švelni, žalsva spalva.
Mon patink gegožis pavasari
Mon tada nikumeta neskaud galva.

     GĪVOUK PAR OMŽIUS

         ČESNAUSKIENĖ Genovaitė (Rėitavs)

Būt na pro šali aplonkīt Rėitava, 
Kor Jūras vingē, parka tvėnkėnē.
Aple Oginskė vėsus gerus darbus
Da primėn lėkėn senė statėnē.

Rėitava cėntrė – bažnīčė kap golbė,
Ėš tuolėi aukštus buokštus jau matā.
Ont vartu liūtā pasitink čė kuožna,
Švėistovā palīd dvarvėitės takās.

Oginskis baudževa čė panaikėna,
Tėlėpuona lėnėjė nutėisė pėrma.
Orkestra kūrė, grajitė mokėna.
Lig šiuol dūduorē pot, ka plīšt žondā.

Rėitava miestė elektra sošvėta
Žarondelie, po bažnīčės skliautās.
Kalėnduoriu Ivinskis ėšspausdėna,
Tas daug kon znuočėjė anās laikās.

Gīvouk par omžius to, žemaičiu žemė,
Rėitava vieliava lai kėls aukštā.

GEGOŽIS
LUKAUSKIENĖ Vilėjė (Viežaitē, Klaipiedas r.)

Par mėškus, kluonius ėr par aukštus kalnu s
Tagol skombies žemaitėška šneka.
 

     ŠVĖISUOS NEŠIEJĖ
 
Lai ėlgā da žalious onžoulelis,
Vindrītkštė prė šuona ons glaus.
Jok so meilė svadints tas medelis
Atmėnėmou mums brongė Žmuogaus.

Ons primins apei truopnė žemaitė,
Katra kėlos‘ nu Šviekšnas kalvū.
Žuodēs piešosė jausmū paletė,
Anėi vėrpėna šėrdės vėsū.

Prėtaisīkem šalėp da lėntelė,
Apei praeiti laigu bīluos...
Lai po daugelė metu žmuogelis
Napraēs, vo garbingā sustuos.
 
Paskaitīs, gal nokels ėr keporė.
Ana paukščio čiulbies ėš dongaus.
Rėitavėškė poetė Bėrotė
Nešė švėisa i šėrdė žmuogaus. 

Vėngalė Bonifaca portėgrapėjė

Vėngalė Bonifaca portėgrapėjė
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Mona tėvalē augėna daug vėštu. Perietė liob 
padies po dvė, vo kartās ė tris perekšlės vėštas. 
Skaičousem dėinas, komet vėštītelē pradies cīp-
čioutė, skėltė ėš kiaušėniu. Vo kuoks džiaugsmos 
bova mon, vākou, ka ėš  kiaušėniu ėšsėrės rodė 
su driūželiem par nogora, joudė so baltuom dė-
meliem, gelsvė vėštītelē. Negaliejau ni akiū nu 
anū atėtrauktė – tuokėi tėi mažėlelē bova poi-
kė. Pakol anei sostėpries liobam lesintė kiaušėnė 
trinio, varškė. Vo tuomet kap jau ėšdīgs pėrmas 
plunksnelės ont sparnieliu ėr oudėgelės, saulieta 
dėina ėšlēsem vėsa vada i lauka. 

Auga greitā, maties ėš oudėguos, skiauteriu, 
katras gaidielis, vo katra vėštelė. Kuožnos vėštītie-
lis liob ėšsėskirė ne tik ėšvaizda, bet ė haraktuorio. 
Vėinė bova bokštė, kėtė smarkė. Vo vėins bova 
asablīva jaukos. Galiejē anou pagluostītė, leiduos 
pajemams i ronkas. Ton gaidieli dėdelē mīliejuom. 
Bova ons jiedrus, lesė ėš ronku ė smarkē auga. 

Ons bova neėšpasakītā poikos. Ont kakla baltas 
plunksnas aukso žibiejė, skiauterie ė pakaroklā bova 
skaistē rauduonė, kuojės geltuonas, pėntėnoutas, vo 
oudeguos plunksnas plazdėjė saulie vėsuom spal-
vuom. Paoudegis baltavo kap poukū kamūlīs, koris 
bova panašos i potelė krūma žėida. Ons grētā sopra-
ta sava varda. Pašaukos „Poti Potelieli“, mitrē liob at-
biegs, les ėš ronku dounas plotelės, lēduos gluostuoms, 
galiejē anou pajimtė ėr i gliebi. Vo palēsts ont žemės ar 
ėš džiaugsma, ar ėš mondroma liob pradies gėiduotė. 

 Potelis bova dažnos svetīs obladie. Ožlėpės 
ont slėnkstė pagėiduos do ar tris kartus, soplasnuos 
sparnās, tumet noējės patėkrins katėna bliudieli, soles 
douna, ėšgers pėina ė laimings palīs po stalo ė atsėtūps. 
Anam dėdėlē patėka būtė so žmuonim. Poteliou lio-
bam nomestė duonos plotelė, lašiniū kresnelė. Ons 
prėsėkimš gorkli ė ėškrī pous pas sava vėštas. 

Atējė rodou. Vėina dėina gėrdo, kāp mona tė-
valē taras, kad vėštelės rēk palėktė, vo gaidius pjau-
tė. Soskauda šėrdės – artie mona Poteliou gals. Aš 
anėms ė sakau:

–  Pasėgailiekėt gaidelė. 
  – Potelis īr per dėdėlis ė per rėibos, netink vėš-

ĖŠ MONA VAIKĪSTĖS ATSĖMĖNĖMU

 PETRAUSKIENĖ Gedvīga (Mažeikē)

Potis-Potelis

tu polkou, – ėšgėrdu mamas žuodius. 
Vėina dėina parēno ėš mokīklas ė matau, ka 

vėštu būrīs ėšretiejės. Ėiškau Potelė, vo anuo ne-
bier. Sopratau, kad aš anuo daugiau nebėpamatiso. 
Eino i truoba – on t stala garou geltuona morkīnė 
so gaidele mēsa. Šėrdi sospaudė. Negaliejau ni pri 
stala siestė, ni mēsuos pajodintė... 

   Joudmargės gelbiejėms
Joudmargė karvelė mona tėvalē ožsėaugėna 

ėš veršelė. Ana bova gražė plauka: jouda nogara, 
baltuom kuojom lėg žekiem apsimuovosi, vo bal-
ta pėtmie kaktuo šveitė kap žvaigždie.  Joudmargė 
bova taiki ė meili.  Mama sakė, kad minkšta mėlž-
tė.  Davė daug pėina.  

Mon lėipė nosėlaužos alksnė šaka baidītė bim-
balus, aklius ė mosės nu Joudmargės nogaras, gal-
vuos, papėlvės, kad galietu anon ramē pamėlžtė.  
Vo tėi bjaurībės kōs, līs anā i akis, i nuosi.  Vargšė. . .  
Kāp ana ė ėštvierė .  Par vasaras karščius mama liob 
ves anon i kūtė, kad vabalā nesokondžiuotu.  Va-
sarā bėngontės tei vabalū spėtlē liob nustuos poltė, 
tumet Joudmargė atsėgaus ė paėlsies nu anū. 

Vėina rīta mona tėvalē rokuo, kad kažkas īr ne-
gerā so Joudmargė.  Niek       a nebjied, neger ondė-
ns, pėlvs ėšsėpūtės. Rēk kvėistė veterinuori. Tėvalis 
sieda ont dvėratė ė ėšdūmė i Nuotienus. 

Gėrdam so mama, kad atbėrb so motuocėklo 
veterinuoris Videika, vo ne kėik trokos ėš paskuos 
ė tėvalis so dvėratio.  Veterinuoris nu galvuos nosi-
jiemė šalma ė padiejė ont motuocėkla, nosėkabėna 
dėdėli jouda portveli ė noējė pri karvē.  Vo ta varg-
šė goliejė ont žemės padiejosi galva, sunkē alsava.  
Veterinuoris anon apveiziejė, apčiopiniejė ėš vėsū 
posiu, pražiuodė borna, leipė anā stuotėis ont kuo-
ju.  Tėvalē ėr aš laukam, kon ons pasakīs.  

– Karvė īr kažkon gomėni prarėjosi.  Anon rēk 
ėštrauktė ėš gerklies.  

– Vedo veino do gīvuolė neiveiksiau, – saka tėva-
liou, – rēk pagalbas, kad karvė kas nuors palaikītu. 

Mama mon saka:
– Biek, pavadink Abrotė Prani, vo aš gal raso  

nomėi Tėrevėčiaus Petri ė Kasti.  
Dėdėlē pasėsekė, kad raudom sosiedus nomei.  

Anei tujau pat prisistatė mums padietė. 
Tėvalis Joudmargē ož ragū ožnierė lėnciūga, vo 

paskiau dar ė šniūra.  Do vīrā karvė laikė ėš kairė šuo-
na, vo kėtė do ėš dešėnės.  Veterinuoris pražiuodė kar-
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vės ė istatė anā geležėnius nasrus. Tėvalis nosėvėlka 
marškinius, nosėpluovė ronkas ė saka:

– Kas būs tas, nolauš ronka, nolauš, – ėr lig 
pat petėis ikėša sava ronka karvē i gerklė.  Vīrā 
sojiemė stėprē laikė karvė, kad ta nesėmoistī-
to.  Netrokos tėvalis ėštraukė ronka, katruo 
laikė gomėni sviedėni. Kuoks bova vėsū mūsa 
džiaugsmos tou pamatios – karvė ėšgelbieta!

Džiaugiaus ėr aš so vėsās, bet karto jautiau ėr 
sava kaltė...

Vedo so Vėčiaus Kazioko prīš kelės dėinas žai-
diev so tou sviedėnio.  Ė kap vākams ka būn, sviedini 
palėkuov pasisliepusi griuovė žuolie, vo patīs nobie-
guov nomei. Joudmargė bejiesdama žuolė sviedini 
rada, tol anon žiaumuojė, kol ons ožstrėga gerklie. 

Karvelė ėšsėkuosėjė, ėšsėportė, palėngvē atgava 
sava jiegas. Vakarė pradiejė viel jiestė žuolė, gertė 
ondėni.  Palėngviejė ė mon ont šėrdėis.  

Pu tuo atsėtėkėma ana dar daug metu mumis 
maitėna skanio pėino, dar daug smetuona, svėista 
ė sūriu ėš anuo bova padarīta .  

Mūsa karvelė Joudmargė... 
     

   I  luova – kap i graba

 Ton istuorėjė ėšgėrdau ėš omžinatėli sava tė-
valė.  Ons bova kaima mozėkonts, tad tonkē vėso-
kiuom prougom bova kveitams pagrajītė. 

Vėina karta ons bova pavadints pagrajītė par 
patalki pas Dovainiu kaima  ūkininka. Pu darba 
žmonės vaišėnuos, linksmėnuos, jaunims šuoka. 
Pradiejos  temtė patalkė dalīvē pradiejė skėrstīteis 
nomei, nes ont rītuojaus laukė naujė darbā.

Pasėjiemės sava armuonika pradiejė ruoštės 
nomei eitė ė mona tėvalis. 

Šeimėninks priējės anam saka:
– Nakvuok pas mumis. Tuolei tau parētė i Avė-

kailius, dar pasiklīsi. Šės anam atsakės:
– Takus žėnau, keik aš trokso ė parēso. Išēdams  

mamā pasakiau, kad šī vakara grišo. Je laiko ne-
parēso, ana juk rūpinsės, lauks monės.

  Tad tėvalis, padiekavuojės šeimėninkou ož 
vaišės ėr svetingoma, pasoka per Gėlātiu kaima 
lonkas nomei. 

 Sotema. Dongou pruo debesū pruoperšas pa-
sėruodė žvaizdės. Lonkas apgaubė tėršta mėgla. 
Aplinkou tīko, ramo. Kels tuolėms, ēdams tėva-

lis pavarga ė suprata, kad pasiklīda. Atradės šeina 
kokšti, atsisieda – palauks kol prašvės. Besiedie-
dams prėsnūda. Vėino muomėnto anam kap ė šalta 
pasėdarė. Akės pramerkės mata, kad ėš tuola kaž-
kas lėgo ė atēn. Švīst švīst ognelės. Pamėslėjė gal 
vėlks a žmuogos. Apsėčiopėniejė: ronkou tor laz-
da, kėšenie – peilis. Apsėgins. 

Pri anuo prisėartėna joudā apsėdarės skrībe-
liets puonātis, katros ronkuo toriejė lėktarna. Sos-
tuojės klaus:

–  Kas to tuoks esi? Dielkuo če siedi?
Tėvalis pasakė, ka ī mozikonts, ēn nomėi ėš 

patalkė, bet pasėklīda, pavargės atsėsėda paėlsietė. 
Puonātis apsėdžiaugė:

– Mums kāp tik rēk mozėkonta. A pagrajīsi?
– Gerā, – ėštarė tėvalis. 
– Sek paskou moni, – saka puonātis.
Atvedė ons tėvali i tuokius brokio grīstus pa-

luocius, vo tėn pėlna svetiū, stalā nokrautė valgēs ė 
gierėmās. Pradiejė tėvalis grajītė, vo anei kad šuok, 
kad šuok, ka net dolkės rūkst. Tėvalis veizas ė mata, 
kad tū puonu kuojės gauroutas, so kanuopom, ėš 
pu skrībeliu ragiokā ėšlindė, vo ėš akiū žėižėrbas 
lek. Puonātis pakveitė svetius pri stala, tėvalis, kap 
ė prider, pagrajėjė marša. Tumet puonātis atnešė pri 
stala blieka pīraga ėr paprašė tevalė anou supjausti-
tė. Ėšsėjiemės ėš kėšenės peili tėvalis kad pjaun, kad 
pjaun, apdegusi pīraga plota trašk, pošk. 

Pabaliavuojė svetē ė jiemė skėrstitėis. Puonātis 
tėvaliou pasiūluojė eitė nomėgtė:

–Darīkis ė golk. Va, pataisiau luova.       
Tėvalis atsėstuojė nu stala, noējė pri luovas, pa-

sėdiejė  sermiega, nosėmuovė kelnės, atsėsieda ont 
luovas krašta, ė, kāp ka mama anam bova prėsakio-
si ė ėšmokėnosi, priš goldams i luova parsėžegnuo-
jė (vėsumėt ons liob atsimintė mamas žuodius „I 
luova golīs – kap i graba – nežėnā ar beatsėbosi). 

Ė tou tarpo anam lėgo mėgla nu akiū būto no-
krėtosi. Atsėboda: jokiū puonu, juokiū palociu. Nu 
šaltė vėsos dreb. Gėlātiu soduo pragīda gaidē. Tėva-
lis mata, ka sied ont velėnėjės krašta. Jego būto tuo 
puonātė paklausės, golės i luova ė nepersėžegnuojės, 
būtom anou žmuonės radė nuoskėndusi velėniuos.

Apsėdairė tėvalis, pasijiemė sava armuonika ė 
mata, ka ta vargšė supjaustituom dumpliem. Dabā 
ons soprata, kuoki pīraga pjaustė. 

Parējė nomei. Če anuo mama belaukonti. Pa-
klausė, kāp patalkis, kas atsėtėka, kad armuonika 
supjaustīta. Prisiējė  anā vėskon papasakuotė. 
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Stuojė nuognē majednos čiesos, ka niekor nebval-
no keliautė  – ožginta, oždrausta. Tėik tuo, galio 
pazauksuotė i televizuorio, pasėveizietė žėnės, pa-
sėdžiaugtė atstatuomuom poikiausiuom pėliem, 
dvarās, pasėklausītė pasakuojėmu aple senuosės 
gadīnės notėkėmus, vėsuokiausius dvarininkus, ko-
nėgaikštius. Paprabavuokem nokeliautė maždaug 
kuoki šimta metu atgal, arba bėnt leiskemuos i sava 
vaikīstės aploukus. Mes, tėi morzėnėijē papelkiū vā-

PAJAUSKIENĖ Joana (Skouds)       

Vaitgėnės 
pelkės    

kolelē, kap žėrnē ėš onkštėis ėšbėrė, buvuom gamtuos 
mīlietuojē. Auguom pri dėdliausės pelkės, mūsa akīs 
žvėlgiejė ciekaunomo. Atruodė, ka mes ligo nuorie-
tomem tujaus pat parprastė vėsa svieta soriedīma ėr 
nospietė bėnt kelis dešimtmetius i prīšaki.

 Nejutuom, kap prašvėlpė tėi dešimtmetē, par 
katrus daug teka patėrtė: paugintė sava vākus, ėšlī-
dietė i kėta pasauli senus tievalius, pamatītė, kuoki 
prīš smerti ī akiū gelmie. Ruoduos, ka ana tau nuor  
papasakuotė tou, kuo par vėsa omžio nespiejė pa-
sakītė. Bet nie lūpu nebgaliejė pakrutintė. Vėskas i 
širdi nosieda: ė vakū biedas, ė artėmūju palīdiejėmā.

Ka pavuožuojo aple tas senas pelkės, basuom 
kuojuom taškītas, ėšbraidītas, ė nauduos žmuone-
lems davosės, jemo ciekavītėis – juk anuos toriejė 
sava ožvardėjėma. Je, ėš tėkrūju! Pasėtēravau da ož 
savi seniesniu žmuoniū... Vėina torgaus dėina troi-
kėniškis Vaseris Stasielis pakėša mon tuoki lapieli, 
atgnībės anou nu liekarstiu skrabėnelės. Ont anuo 
bova ožrašīts pelkiu pavadėnėms: „Vaitgėnė“! Ons ė 
pats šalėp anū tor sava gīvenėma. Da tebie ė Mėnėi-
kiu gīvenėms, bova da ė Gadėikiu, Šepotiu, Rauduo-
niu, Jenoškū truobesē nu Troikėnū posės. Vuo Pakal-

VENGALĖ Bonifaca portėgrapėjės 



35

Ž E M A I T I U  K A L B AŽ E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /  5

nėškiu posie toukart gīvena Stačkā, Būtės, Racē.
No vuo ėš kor kėla tuoks pavadėnėms? Jemo 

vuožuotė: vuo rasintās tās senās čiesās kuoks 
nuors vaits bova ėšgints par tas pelkės? Juk vals-
čiaus viršininkā kažkumet bova: vaits, liučvaits, 
vėršātis, seniūns, urieds... Bova dvarā, palėvarkā, 
kumetīnā. Kas valdė žemės valakus, tas jau skai-
ties baguotiesnis, galiejė sūno ėšleistė i konėgus. 
Toukart konėgs bova gerbams, štėka pri val-
džiuos ė anuo žuodis bova vertėnams.

Lietova tās čiesās valdė Rosėjės cars, dėl tuo 
daug končiū liob būtė. Ožvės žiauriausē bova tas, 
kad jaunus vaikiokus net 25 metams liob reikies 
atėdoutė i rekrūtus. Toukart konėga žuodis bruo-
lems ė pamačėjė. Rēk tik pamėslītė, kuoks tas 
tava vāks pu tėik čiesa beparsėras nomėi. Uns jau 
ni svēkatas nebtories ė bus anei lietuvis, anei rus-
kis. Ne kou ons baliob rastė ė nomėi parējės, juk 
tievaliu jau senē bus nebesou. Kor beprėsėglausi? 
Kėtam bus berėiki ė obagās ētė, dounelės praši-
nietė. Vuo kumet prancūzu karuomenė pradiejė 
rusu carou ont ožkulniu lėptė, tam bestėjē rekrūtu 
prėreikė dobėltā, net trėboltā daugiau. Tad anus 
gaudītėnuos gaudė! Liob atjuos būrīs maskuoliu 
so staršina prīšakie ė kor to, žmuogieli, nušuoksi 
prīš strielba!? Vaje, vaje, kuo tik toukart žmuonės 
netoriejė ėškėstė. Tad musintās anėi kuoki vaita ė 
bova ėšvelpėnė i tuo pelkė; kas če dabarčiou žėna?

Vuo mums, vākams, ta pelkė žėimuos laikė bova  
gera vėita pačiūžėnietė. Toukart žėimas liob būs 
krietnės. Tās laikās mes netoriejuom anei šėlta ap-
dara, anei apava, bet tas mūsa nestabdė miegautėis 
žėimuos teikamās maluonomās. Aš ėš sava tievalė 
bovau ėškaulėjusi, ka ons mon padėrbintom slidės. 
Nesopronto, kap ons anas monėi padėrba, bet jau 
vėina pavakarė pu pamuokū aš ėšliuožiau ont kal-
nalė pasėvažėnietė. Jau pradiejė temtė, veizo, ka 
ont mūsa pelkē leds kap stėklos, mienou ont anuo 
atsėspind ligo zalkuoriou. Je, ka pačiuožiau ont tuo 
leda – tik bradalai ont šuonu. Atsėkielusi  ėšklei-
šiuojau nomėi, pu pažastė nešėna tas slidės. Vėituo 
mieneseliaus sogavau zoiki – baisē skaudē bova!

Dėltuo pavasari, ka atšėls, liobam lakstītė, do-
utėis, kūlēs vartaliuotėis, ligo būtomem ėš belon-
gės ėštrūkėi. Vėsuokiausiu zbėtku ė jeibiu liobam 
prėkriestė. Par puolaidi pelkė liob pavėrs i dėdliau-
si ežera. Kumet saulelė geruokā pakaitins, liob 

vėskas atsėgautė, prėlieks vėsuokiausiu paukštieliu! 
Tuokio čieso negaliejē apsėklausītė pėmpiu – „Gīvė, 
gīvė“ vėsor gėrdiejuos. Kėik tėn liob augtė vėsuo-
kiausiu smėlgu, vėksvu, ajerū, borbolū. Vuo varliū 
vakarėnē kvarksiejėmā – gondrams tėkros džiaugs-
mos. Vėrš vondėns liob dousės čiuožėkā, lakstīs 
laumžėrgē, pleštekės.

Vondėnie liobam prėsėgraibītė buožongalviu, 
medvežiū. Ėš tuokė vėsuokiausiuoms miediu atpl-
aišuoms solėpdīta nomelė liob matītėis ėškėšta kėr-
mėnelė kramelė, nu smėlgas ont sermiegas ronkuo-
vės nutūps kamarninks. Nabagielis ėškėš prīšakėnės 
kuojelės, paskotėnės prėtrauks pri savėss ėr sosėrėis i 
kėlpa. Vėsos šeriouts, vėsuokiausiu barvū, tad palėks 
padabnos i kuoki nuors papoušala. Vuo ka ėš mie-
diu ė karklīnu atzvėmbs šėršūnā, tujaus pat skobėnā 
diedavuom i kuojės. Žėnuojuom: jegu nespiesi pa-
biegtė, šėršūns ispėrs tau i lūpa ė ta ne tik skaudies, 

(Nukelta į 36 p.)
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bet ėr palėks dėdoma solig buočiaus kaliuošio.
Dėrvuonu kėmsūs gīvena kamanės ė laukėnės 

bitīs. Mona bruolis bova drousiesnis, liob so kuokio 
vėrbo parakėnietė anū lėzdus, kartās ė kuoki kuori 
aptėks. Vuo vėina karta prėsėkrapštė kap rėikint, tad 
sokėla vėsa bėtiū šeimīna. Ons saka monėi:

– Mama, lėipė neblaškītėis, laikītėis spakainē, 
nes toukart bitīs nebėpols, – vuo pats diejė i kuo-
jės. Aš kap kuoki kloikelė pastuoviejau spakainē, 
vuo bitīs ka pradiejė muni vaišintė – apspardė vė-
sas blauzdelės dzingt-dzingt-dzingt. Parskoudiau 
nomėi vėsa sospardīta, vuo bruolātis joukas:

– A medaus laukē kol atneš?
– Ak to, kėpša klėšė, dar čidīsīs ėš monės!
Bet štruopās vedo liobau somėslītė ė gerū dalīku:
– Mama, vedom rēk kiuocė ė šniūra. Velienka-

sie īr karuosu! Ēsiau gaudītė.
– Nobiekėtau i rejė, tėn rasėtau kiuociu, vuo 

šniūra dailē paprašīkėtau papas. Vuo jegu anuo 
nerasėtau, tik nesomėslīkėtau pasėjimtė atvarslus. 
Toukart ta gautomėtau par staibius. A sopratuo-
tau? Ė nemondravuokėtau, vėns kėta keravuokė-
tau, neėkrėskėtau. Aš jodom sakau, ka tamė do-
burkie, katramė vondou jouds kap pekluos smala, 
gīven dėdliuoji varlie. Nie jostė nejosėtau, kāp 
ėtrauks! A girdiejuotau, kou sakiau?

– Mama, vuo dėlkuo vedo anuos nikumet ne-
matiev?

– No bet anuos vākus esatau matė, mažus, pas-
kiau dėdesnius. Ka katras i duburki ėkėrėsėtau, tou-
kart ė pamatīsėtau. Bus tik kapt ož kuojės!

No, ėr aidā! Svėidau kiuoci i pati tuoliausi 
velienkasi. Vuo jegu papol kuoks karuosos, le-
kau pasėkuolītė. Begaudīdamė liobau ėr ėkrės-
tė. Mitrē liobam ėšsėkabaruotė laukuon. Būsem 
kiaurā šlapė, par stībėnus varvies jouds vondou. 
Mama sožėnuos, bet nešauks, padies parsėdarī-
tė, sošėltė, pavadins pri stala .

Didilis īvikis, ožvės tumet, ka sosėtvierė kul-
kuozā, liob bus, kumet kelė sosiedā sosėtars eitė 
kastė dorpės. Tū pėlkiu tumet kulkuozou nereikie-
jė, vuo žemelė ė mėškalis jau bova valdėškė. Ētė i 
mėška ė tėn patėms pasėrūpintė ognakoro jau bova 
nebvalno! Tā žmuonės liob nopjaus šalėp pelkės 
dėrvuona ė kas velienas. Vondou če pat, tad vėn 
pėls. Varėnies arkli ė mums, vākams, lėips biegiuo-
tė, kol palėksem su „joudās batās“. Priš vakara bus 

naus velienkasis, vuo ont dėrvuonalē jouds blīns, 
so akietiems ėšbraižīts skersā-ėšėlgā, palėkts džiū-
tė. Pu kėik čiesa lopėnies šmuotelēs, apvers ontrēp 
ė kraus i krūvelės. Ė toriejė ėsėtaisė tuoki ogneko-
ra maistou ėšsėvėrtė, truobā pasėšėldītė.

Vuo mūsa tievalis, kumet tomsēs rodėns 
vakarās parēs ėš suodas, pradies pasakuotė, ka 
pri pelkiu matė kažkuokės švėiselės, žiobore-
lius švītroujint. Liob vuožuos, rasintās kuokės 
rūdėjės prasėmoš, vuo gal ožkastė piningā ar 
senū čiesu luobē, arba nomėrosiu žmuonieliu 
palaikā kuoki znuoka doud!

Dabarčiou tėn līgi vėita: anei pelkiu, anei suodī-
bu, vėn tik dėrbama žemė. Plėnto važioudama matau 
mūsa bovosės suodības kleva. Vaseris Stasielis žėna 
šaltėnieli Vaitgėnės pelkiu vėituo. Einont ont Troi-
kėnū miestalė, biški i kalnieli stuov trīs oužoulā. Tėn 
seniau gīvena Godauskē ė Meškē. Meškīs liob su ratās 
dardies tou žvīrkelio i kulkuoza fermas. Ons tėn dėrba 
sanitaro. Pamatės muni, nededėlė mergelka, einontė 
i muokīkla, liob sostabdīs arkli ė sakīs: „No, skrozde-
lė, sieskės, pavešo.“ Anuo doktėrelė liob siedies šalėp 
anuo ont siedenės, dekio apsiausta nu dulkiu.

Tėi senėijē oužoulā vės da stėprė medē, ėš der-
vuožemė šaknimis siorb maista, vuo tėi sīvā drūk-
to kamieno kėlst i šakas, katruos dabėnas joudžalēs 
lapās ė gėliokās.

Kuožna rudini oužoulā lingoun sava vėršū-
niem, barsta varėnius lapus ont takieliu, katrās ne 
tēp jau ė senē biegiuojė vākā, pu medēs siediejė 
buočelē, ganė tus vākolelius ė klausies paukštieliu 
gėiduojėma... Šnabžd ė šnar oužoulū šakas, par 
daugībė metu vėsuokiausiu dalīku regiejosės. Ė tik 
anėi, oužoulā, gal žėnuotė, kas ī tėisa, vuo kas tik 
spieliuonės.  
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