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– Kokį būrį kūrėjų vienija LTS Telšių skyrius ir 
kokius liaudies menus jie plėtoja?

 Dabar skyriui priklauso 158 tautodailininkai. 
Jie gyvena Telšių, Plungės, Mažeikių rajonuose ir 
Rietavo savivaldybėje. Mūsų skyrių atitinkamai su-
daro trys grupės (mažesni skyriai): Telšių, Plungės 
(jam priklauso ne tik Plungės, bet ir Rietavo tau-
todailininkai) ir Mažeikių. Gausiausias Plungės ir 
Rietavo krašto tautodailininkų būrys – čia jų net 
60. Tai 21 – medžio meistras, 17 tekstilės, 15 ta-
pybos, grafikos dailininkų, 3 keramikai, 2 pynėjai iš 
vytelių ir iš žolių, 1 popieriaus karpinių meistrė ir 1 
kalvis. Plungėje yra dar ir 9 kandidatai į mūsų sąjun-
gos narius. Telšių rajone – 53 tautodailininki. Tarp 
jų – 16 medžio drožėjų, 9 tapytojai,  7 tekstilinin-
kės, 1 kalvis, 3 keramikai, 2 audėjos, 5 mezgėjos, 3 
juvelyrai, 1pynėja, 2 karpinių meistrės, 3 paprotinio 
meno meistrės – margučių margintojos, 1 dirbinių 

Lietuvos 
tautodailininkų 
sąjungos Telšių 
skyriuje – dėmesys 
tautinės tapatybės, 
Žemaičių liaudies 
meno tradicijų 
puoselėjimui                   
Prieš 54-erius metus įkurtas Lietuvos tau-
todailininkų sąjungos (LTS) Telšių skyrius 
nuolat unikaliais, gražiais menininkų dar-
bais prabyla apie šio krašto gilias ir savitas 
liaudies meno tradicijas. Skyriui vadovauja 
savo darbais plačiai žinoma karpinių kūrė-
ja ir puiki organizatorė SIGITA DACIENĖ. Ją 
pokalbiui pakvietė el. žurnalo „Žemaičių 
žemė“ redaktorė DANUTĖ MUKIENĖ.

iš odos meistrė. Mažeikių rajone – 45 LTS nariai, 
tarp jų yra 14 medžio drožėjų, 6 tapytojai, 6 teks-
tilininkės, 3 kalviai, 1 audėja, 5 mezgėjos, 1 pynėja, 
4 karpinių meistrės, 2 vilnos vėlimo specialistės, 1 
dirbinių iš odos meistras, 2 kuria dirbinius iš tošies. 

 Plungės ir Rietavo skyriui vadovauja Jolanta 
Miltenė, Mažeikių – Jolanta Kaleckienė, o Telšiuose  
čia kuriančius tautodailininkus bendriems darbams 

2021 m. vykusios parodos-konkurso „Stanislovas Riauba – 
Žemaitijos Andersenas“ fragmentas. Nuotrauka iš J.  Miltenės 
asmeninio archyvo 

Medžio drožėjo Prano Dužinsko  skulptūra  „Žemaitėjė“. 
Nuotrauka iš S. Dacienės archyvo
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tenka burti man pačiai. Turime puikią pagalbinin-
kę Plateliuose. Tai plačiai žinoma šio krašto etninės 
kultūros žinovė, etnografė, Žemaitijos nacionalinio 
parko Gamtos ir kultūros paveldo vyriausioji spe-
cialistė Aldona Kuprelytė. Didelis jos nuopelnas, 
kad Plateliuose veikia Žemaitijos nacionalinio 
parko Užgavėnių kaukių muziejus, Amatų cen-
tras, puoselėjamas liaudies menas ir tradicijos. 

Didžiąją mūsų skyriaus tautodailininkų dalį suda-
ro vyresnio amžiaus žmonės, tačiau turime būrį ir jau-
nų menininkų. Kai kurie specializuojasi keliose meno 
srityse. Skyriuje atskirų meno sričių dailininkų dar-
bas organizuojamas sekcijose.

 
– Dažniausiai žmonės kuria norėdami realizuoti 

save, tačiau jie  kartu jaučia poreikį, jog ir kiti matytų 
jų kūrinius, juos vertintų, naudotų. Kas daroma Jūsų 
skyriuje supažindinant visuomenę su Telšių krašto 
tautodailininkų darbais?  

 – Parodos – labiausiai paplitusi Lietuvos tauto-
dailininkų sąjungis narių kūrybinės veiklos prista-
tymo forma. Organizuojame grupines ir persona-
lines kūrėjų parodas, dalyvaujame respublikinėse. 
Mūsų kūrėjų darbai eksponuojami ir užsienyje ren-
giamose tautodailės parodose. Telšių skyriaus tau-
todailininkų darbų visada galima pamatyti Pasaulio 
lietuvių dainų šventės metu vykstančiose dailės par-
odose, tokiose respublikinėse parodose-konkursuo-

se kaip „Aukso vainikas“ (rengiamos nuo 2005m.), 
Adomo Varno vardo tapybos, Antano Žmuidzi-
navičiaus respublikinėse konkursinėje parodose, 
respublikinėje medžio drožėjų darbų konkursinėje 
parodoje Liongino Šepkos premijai laimėti. 

Mūsų skyrius pats kas treji metai organizuoja 
respublikinį taikomosios tautodailės parodą-kon-
kursą „Iš Džiugo sakmių“. Jo metu itin didelis dė-
mesys skiriamas tautinės tapatybės, žemaičių tai-
komosios tautodailės tradicijų puoselėjimui, šio 
krašto tautodailės savitumo atskleidimui ir gyven-
tojų skatinimui kurti, parodyti savo talentus.

Gražios tautodailininkų veiklos tradicijos yra 
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Romualdo Lukošiaus nuotraukoje – grupė Plungės tautodailininkų po 2018 m. vykusios ataskaitinės parodos. Pirmoji eilėje iš kairės: 
Liudas Šopauskas, Rimantas Baginskis, Jurgita Balvočienė, Gediminas Černiauskas, Birutė Daukantienė, Jolanta Miltenė (dabartinė LTS 
Telšių skyriaus Plungės grupės pirmininkė), Zafira Leilionienė (buvusi LTS Telšių skyriaus  Plungės tautodailininkų grupės pirmininkė), 
Kazimieras Striaupa, Sigita Dacienė (LTS Telšių skyriaus pirmininkė) ir Vytas Jaugėla. Kitose eilėse – kiti Plungės krašto tautodailininkai

Viktoras Raibužis mugėje kartu su savo mokiniais demonstruoja 
kalvių darbą. Nuotrauka iš J. Miltenės asmeninio archyvo
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susiformavusios Plungės krašte. Kiekvieną pavasarį 
Plungės kultūros centre vyksta ataskaitinė tautodai-
lininkų kūrybos paroda, o rudenį rengiamoje kito-
je parodoje pristatoma tais metais jubiliejus pažy-
minčių tautodailininkų kūryba. Kiekvienais metais 
Plungės kultūros centre, Plungės miesto bei kaimų 
bibliotekose, seniūnijose organizuojamos ir  perso-
nalinės tautodailininkų kūrinių parodos. Šio krašto 
tautodailininkai aktyviai dalyvauja mugėse, mies-

to šventėse, įvairiose edukacinėse veiklose, lankosi 
mokyklose, dienos centruose, ten vykstančiuose 
renginiuose jų dalyvius supažindina su savo kūry-
bos paslaptimis. Nuosekliai čia dirbama ir auginant 
jaunuosius tautodailininkus: jau 22 metus Plungės 
kultūros centras plėtoja projektą „Stanislovas Riau-
ba– Žemaitijos Andersenas“. Vykdant jį mokiniai 
yra kviečiami dalyvauti parodoje-konkurse. Jo 
tikslas – skatinti vaikus ir paauglius kurti, tęsti ir 
plėtoti krašto liaudies meno, tautodailės tradici-
jas. Siekiama sudaryti galimybę jaunų žmonių sa-
viraiškai, atskleisti talentingiausius, pagerbti uni-
kalaus žemaičių skulptoriaus  Stanislovo Riaubos 
atminimą. Šio konkurso dalyviai apdovanojami 
diplomais, rėmėjų dovanomis ir vertingais pri-
zais, o 4 laureatai – piniginėmis premijomis. Per 
21-erius metus šiame konkurse dalyvavo 1 728 
jaunieji menininkai, o parodose buvo eksponuoja-
ma beveik 7 000 kūrinių.

Telšių kultūros centre kasmet mūsų skyriaus 
organizuojamose visų tautodailės žanrų kūrybos 
parodose dalyvauja ne tik menininkai, kuriems 
jau yra suteiktas tautodailininkų, meno kūrėjų 
statusas, bet ir jaunieji kūrėjai, turintys meninę 

Aušros Misiūrienės nuotraukoje – grupė Telšių rajono tautodailininkų. Nuo viršaus iš kairės į dešinę: Silvijus Tendziagolskis, Jonas Igaris, 
Romualdas Gedvilas, Evaldas Rimkūnas, Kęstutis Viktoravičius, Arvydas Ašmontas. Laipteliu žemiau: Pranas Dužinskas, Stasys Dužinskas, 
Irena Dužinskienė, Nijolė Tamulionienė, Steponas Kaminas. Dar vienu laipteliu žemiau: Genovaitė Kaminienė ir Genia Čepienė. Priekinėje 
eilėje: Donatas Zakarevičiūtė, Birutė Petrikienė, Roma Šimkevičienė, Jadvyga Mačiūnienė, Solveiga Šiškauskienė, Neonila Amosėjeva, Zita 
Paulikienė, Regina Balčiūnienė, Sigita Dacienė

Nuotraukoje – S. Dacienė prie projekto „Gyva tradicija Žemaitijos 
žemėlapyje“ vykdymo metu žemėlapyje jos pačios išsiuvinėtų 
Žemaitijos savivaldybių herbų (kuriant šį darbą naudota medžiagos 
aplikacija, siuvimas, siuvinėjimas). Nuotrauka iš S. Dacienės archyvo
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prigimtį, tautodailės tradicijų pajautimą. Or-
ganizuojame respublikinio konkurso „Sidabro 
vainikėlis“ regioninį turą, kuris taip pat skatina 
kurti jaunuosius tautodailės puoselėtojus. 

 Su kai kurių Žemaitijos krašto tautodailinin-
kų kūryba yra galimybė susipažinti ir jų namuose, 
nes nemažai tautodailininkų yra įsirengę muziejus 
savo sodybose. Platelių krašte (Godelių kaime) 
dar 1960m. pradėjo veikti tautodailininkų Justino 
ir Reginos Jonušų įrengta klėtelė ( J. ir R. Jonušų 
tautodailės ir etnografijos muziejus), kurią dabar 
prižiūri jų dukra, taip pat tautodailininkė – me-
džio meistrė ir tapytoja Rita Jonušaitė-Kalpokienė. 
Plungės krašto tautodailininkai Vytas Jaugėla, Ka-
zimieras Striaupa ir Rimantas Laima taip pat turi 
įsirengę savo kūrinių klėteles-muziejus. Čia nuolat 
sulaukiama ekskursijų, čia tautodailininkai veda ir 
edukacinius užsiėmimus, mokymus. Nuo 1989m. 
garsėja Tryškiuose (Telšių r.) veikiantis medžio 
meistro, 2013 m. „Aukso vainiko“ laureato Prano 
Dužinsko sodyboje įrengtas Medžio drožinių mu-
ziejus, kuriame menininkas eksponuoja daugiau 
kaip 300 savo kūrinių. P. Dužinskas taip pat malo-
niai sutinka lankytojus.

– Dažnai prasmingiems, gražiems darbams kū-
rėjus sutelkia įdomūs projektai. Kokie iš paskutiniais 
metais vykdytų projektų Jūsų požiūriu buvo rezulta-
tyviausi ir labiausiai įsiminė?   

 – Mūsų skyrius kasmet įgyvendina po keletą 
projektų. Vykdydami juos rengiame konferencijas, 
seminarus, parodas, kuriame išliekamąją vertę tu-
rinčius meno kūrinius, rengiame spaudai leidinius.  

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius buvo 
paskelbęs tautodailės metais. Tai sutelkė visą Lietu-
vos tautodailininkų sąjungą, buvo įgyvendinta daug 
puikių projektų. Mūsų skyrius, siekdamas puoselėti 
Žemaitijos krašto tautodailės savitumą, 2001 m. į 
UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio pa-
veldo šedevrų sąrašą įtrauktą kryždirbystės meną, 
2020-aisiais įgyvendino projektą „Žemaitiškų ko-
plytėlių tradicijų gyvastis“. Jo metu buvo kuriamos 
ir statomos žemaitiškos koplytėlės. Medžio skulpto-
riaus Rimanto Laimos ir kalvio Rimvydo Kazlausko 
sukurta koplytėlė su Šv. Martyno skulptūrėle papuo-
šė šalikelę prie įvažiavimo į buvusio Siraičių dvaro 
sodybą. Kito medžio skulptoriaus Stepono Kamino 
ir kalvio Evaldo Rimkūno padaryta koplytėlė, kurio-

Iš kairės:  pynimo iš vytelių meistras Vytaras Gedvilas ir tautodailininkė Rasa Žalūdienė Plungės miesto šventės metu vykusioje mugėje  
jos dalyvius džiugina savo surinktomis arbatomis ir iš žolių pintais krepšeliais. Nuotraukos iš J. Miltenės asmeninio archyvo
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je yra Šv. Roko skulptūrėlė, pastatyta pakelėje prie 
įvažiavimo į buvusio Džiuginėnų dvaro teritoriją, 
kurioje dabar veikia Žemaičių muziejaus „Alka“ eks-
pozicinis padalinys. Jau minėto Prano Dužinsko ir 
kalvio Virgilijaus Mikuckio koplytėlė su Šv. Justino 
skulptūrėle pastatyta ant akmens prie įvažiavimo į 

bažnyčios gynėjų išgarsintą Kęstaičių kaimą. 
2019-uosius, kurie buvo paskelbti Žemaitijos 

metais, įprasminome kitu projektu – „Gyva tradi-
cija Žemaitijos žemėlapyje“. Vykdydami jį paban-
dėme suteikti naują kvėpavimą seniau mūsų krašte 
buvusiam populiariam atlasinio siuvinėjimo me-

Jadvygos Maciūnienės sukurti margučiai. Nuotraukos iš S. Dacienės 
archyvo

Alinos Jonikės nuotraukoje – grupė Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre 2016 m. kovo mėn. 15 d. vykusios rajono tautodailinin-
kų parodos atidarymo dalyvių. Centre sėdi Alma Krapauskienė. Pirmoje eilėje iš kairės: Nijolė Daučiūnaitė, Julija Rutavičienė, Benigna 
Tolišienė, Raimonda Ramanauskienė, Aida Bliudzukienė, Ilona Jurgelienė, Tatjana Damulienė, Jolanta Kaleckienė, Liuda Brazauskienė, 
Birutė Steponavičienė. Antroje eilėje iš kairės: Laimutė Ciparienė, Česlovas Pečetauskas, Egidijus Sinkevičius, Vaidas Šopauskas, Vytau-
tas Ramanauskas, Alfonsas Bendikas, Audrius Brazauskas
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nui, o kartu ir amatui. Ta proga surengėme siuvinė-
jimo tradicijų seminarą ir išsiuvinėjome Žemaitijos 
žemėlapį, kuriame atsispindi krašto administracinis 
suskirstymas. Jame yra pavaizduoti šešiolikos Že-
maitijos savivaldybių ir Švėkšnos seniūnijos herbai. 

Jau keletą metų iš eilės kartu su Telšių kultūros 
centru prieš Šv. Kalėdas organizuojame akciją „Bal-
tos užuolaidėlės mano miestui“. Jos metu Telšių 
miesto senamiesčio kultūros paveldo pastatų langai 
pasipuošia mūsų tautodailininkų iš karpinių pada-
rytomis popierinėmis užuolaidėlėmis. Šią tradiciją 
perima ir kai kurių kitų vietovių karpinių meistrai. 

Verta paminėti ir nuo 2004  iki 2017 metų vyk-
dytą tęstinį projektą „Žemaitiškų tradicijų terpėje“, 
kuriam vadovavo ilgametė LTS Telšių skyriaus Plun-
gės krašto tautodailininkų vadovė Zafira Leilionienė.

– Šiemet sukanka 90 metų, kaip Telšiuose Seno-
vės mėgėjų draugijos „Alka“ iniciatyva buvo įkurtas 
Žemaičių muziejus „Alka“. Jame nuo pat pirmųjų 
veiklos metų daug dėmesio buvo skiriama liaudies 
menui. Kokie šio muziejaus ryšiai su krašto tautodai-
lininkais dabar? 

– Stiprus ryšys išlieka iki šiol. Muziejus kaupia, 
saugo Žemaitijos menininkų kūrybą reprezentuojan-
čius darbus, rengia atskirų tautodailininkų kūrybos 
parodas, taip pat ir grupines. Čia dažnai pagerbiame 
mūsų skyriaus narius jų jubiliejų ir kitomis progomis.   
Bendradarbiaudami su muziejumi kas penkeri me-
tais rengiame Pasaulio žemaičių tautodailės parodas, 
kuriose siekiame puoselėti ir parodyti savitą žemaičių 
kultūrą. Šios parodos pratęsia dar 1938 m. rugpjūčio 
25–rugsėjo 5 dienomis Telšių pradžios mokykloje su-
rengtoje pirmojoje Žemaičių meno parodoje gimusias 
tradicijas. Organizuodami jas stengiamės vienyti įvai-
riose Lietuvos vietose ir užsienio šalyse kuriančius tau-
todailininkus, eksponuoti jų darbus. Parodos vyksta 
ne tik Telšiuose, bet ir kitose Žemaitijos vietose. 

 
– Kas tie Jūsų sąjungos Telšių skyriaus nariai, ku-

rie paskutiniais metais savo kūryba labiausiai garsi-
na Žemaitiją?  

– Noriu pasidžiaugti, kad visi mūsų skyriaus na-
riai itin talentingi, kūrybingi ir darbštūs. Jų darbus 
matome ne tik parodose, bet ir Telšių, Plungės, Rie-
tavo, Mažeikių, kitų rajonų gyventojų namuose. Jie 
puošia sodybas, visuomeninės paskirties pastatus, 

Birutės Petrikienės sukurti švilpukai. Nuotraukos iš S. Dacienės 
archyvo 

švietimo ir kultūros įstaigas, suteikia ryškius akcen-
tus kraštovaizdžiui. Yra galimybė šių darbų įsigyti 
specializuotuose prekybos taškuose, mugėse, tur-
guose ir pas pačius menininkus jų namuose. 

Kartu verta paminėti tuos narius, kurių darbai yra 
itin aukštai įvertinti tautodailės specialistų. Tarp jų – 
medžio drožėjai Pranas Dužinskas, Steponas Kaminas, 
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Liudas Šopauskas, Augustinas Žalgiris, Bronislovas 
Šiaulys, Kazimieras Striaupa, Vytas Jaugėla, Riman-
tas Laima, Rūta Kavaliauskienė. Šį kraštą savo darbais 
garsina ir medžio drožėjas  Antanas Viskantas, Jonas 
Kuodis, Alfonsas Bendikas. Kalvystės srityje puikiai 
darbuojasi Evaldas Rimkūnas, Česlovas Pečetauskas, 
Virgilijus Mikuckis, Egidijus Sinkevičius, Artūras Pla-
takis. Kūrybingas ir kalvis Rimvydas Kazlauskas, tik jis 
nėra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.

Savo darbais džiugina ir tapytojai Jonas Igaris, 
Jadvyga Mačiūnienė, Vaida Blistrubienė, Zafira 
Leilionienė, karpinių meistrės Nijolė Daučiūnai-
tė, Tatjana Damulienė, Solveiga Šiškauskienė, ke-
ramikė Birutė Petrikienė, Vaida Dapkutė.

Kūrybingos ir mūsų krašto talentingosios, 
darbščiosios tekstilininkės. Tai siuvinėtojos Adelė 
Monstavičienė ir Birutė Daukantienė, mezgėjos ir 
nėrimo vąšeliu meistrės Vilma Rečkauskienė, Ge-
novaitė Kaminienė bei Irena Rimkienė, audėjos 
Zita Paulikienė, Jurgita Balvočienė, Vaiva Kosienė, 
Laimutė Puidokienė, Virginija Dirvonskienė.

Plungiškis pedagogas, medžio drožėjas, pla-
čiai žinomas kaip klumpių meistras Viktoras Rai-
bužis džiugina ne tik savo kūriniais, bet ir  veda 
medžio drožybos edukacinius užsiėmimus jauni-
mui, aktyviai dalyvauja parodose ir konkursuose, 
ugdo pradedančiuosius tautodailininkus – jau 
nemažai jo mokinių dirba tautodailės srityje. 

Pynėjas iš vytelių Vytaras Gedvilas ir žo-

Kairėje ir viršuje – Prano Dužinsko sukurtos skulptūros. 
Nuotraukos iš S. Dacienės archyvo 
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lininkė bei pynėja Rasa Žalūdienė – dar du 
Plungės kraštą garsinantys tautodailininkai. Jie 
nuolat stebina savo pintų gaminių originalumu, 
nuoširdžiai talkina organizuojant tautodailės 
renginius, plėtojant edukacines veiklas, parodose 
ir mugėse savo amato paslaptimis dalinasi su kitais. 

Įdomiai dirba ir kitas plungiškis – Virginijus 
Narkus. Jis savo kūriniams naudoja medį ir akmenį, 
yra išradęs savitą tauriojo elnio rago apdirbimo tech-
nologiją, pagal kurią gamina papuošalus iš kaulo ir 
gintaro bei kailio. V. Narkus sėkmingai užsiima ir sa-
kalininkyste, yra padaręs papuošalų savo sakalams.

Tie, kuriuos nepaminėjau, taip pat džiugina 
savo kūrybiškumu, puikiais darbais. Vieni iš kitų 
mokomės, susitikę dalinamės patirtimi, stengiamės 
lygiuotis į geriausius.

 
– Kokius svarbesnius renginius Jūsų skyrius orga-

nizavo paspaskutiniuoju laikotarpiu?
 – Tai IV respublikinė taikomosios tautodailės kon-

kursinė paroda „Iš Džiugo sakmių“, kuri nuo 2011m. 
rengiama kas ketveri metai. Šis pernai organizuotas 
konkursas buvo skirtas kraštotyrininkės ir kultūrologės 
Irenos Seliukaitės (1954–2018) atminimui.

Kasmet Plungėje rengiama krašto tautodai-
lininkų ataskaitinė ir tautodailininkų jubiliatų 
kūrybos parodos. 

Neseniai vyko mano pačios autorinė karpytų 
užuolaidėlių, Vyto Jaugėlos jubiliejinė, Henriko Ber-
tašiaus tapybos paroda. Didelio tautodailės mėgėjų 
dėmesio sulaukė Telšių krašto tautodailės paroda. 

Parodų, konkursų metu populiariname mūsų 
krašto liaudies meną reprezentuojančio Stanislovo 
Riaubos kūrybą. Plungėje jau nuo 2001 m. organi-
zuojamos jau minėtos  parodos-konkursai „Stanis-
lovas Riauba – Žemaitijos Andersenas – jaunųjų 
menininkų sąjūdis Žemaitijoje“, įtraukiantis į tau-
todailės pažinimą vaikus ir jaunimą iki 19 metų am-
žiaus. Per tuos du dešimtmečius buvo surengtos šios 
parodos-konkurso laureatų ir prizininkų kūrybos 
parodos Vilniaus mokytojų namuose, galerijoje „Ko-
ridorius“, devyniuose Švedijos miestuose.  2018 m. 
spalio mėnesį šio konkurso-parodos darbus pristatė-
me Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose, konkurse 

(Nukelta į 10 p.)

Dešinėje – Stepono Kamino kūriniai. Nuotraukos iš S. Dacienės archyvo
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dalyvavusiems jauniesiems menininkams organiza-
vome ekskursiją į Lietuvos Respublikos Seimą, Vil-
niaus televizijos bokštą.  Penki Plungės krašto jaunieji 
menininkai Trano mieste (Švedija) dalyvo tarptau-
tiniame projekte „Trys kilometrai meno“. Beje, su 
S.Riaubos kūryba išsamiai galima susipažinti Bukan-
tėje (Plungės r.) rašytojos Julijos Beniušytės-Žyman-
tienės (Žemaitės) tėviškėje veikiančiame muziejuje. 

 Kiekviena tokia paroda, ekspozicija tautodai-
lininkams – didelė šventė. Tai kartu ir savotiškas 
atsiskaitymas mūsų kūrybos gerbėjams, stiprus 
impulsas naujoms kūrybinėms paieškoms. 

– Na o kokie Jūsų skyriaus ryšiai su kitų šalių tau-
todailininkais?

 – Nuo 2010 m. bendradarbiaujame su 
Saint-Egreve miesto (Prancūzija) menininkais. 
Šio miesto merės Catherine Kamowski kvietimu 
lankėmės Saint-Egreve meno šventėje. Ten mūsų 
surengtai tautodailės kūrinių parodai prancūzų 
dėmesio netrūko. Praėjus metams sulaukėme pa-
siūlymo kartu su prancūzų menininkų asociacija 
„Culture et Détente“ dalyvauti bendroje akvare-
lės tapybos kūrinių parodoje. Ji vyko Saint-Egre-
ve mieste. Buvo išleistas šios parodos katalogas 
„Telšiai–Saint-Egreve“ (elektroninė versija skel-
biama internete – http://blur.by/1fobx3b). 

Tęsdami draugystę dar po metų mes pradėjo-
me vykdyti projektą ,,Tarptautinis pleneras „Meno 
ekspresas: Saint-Egreve–Telšiai“. Padėti jį įgyven-
dinti į Telšius buvo pasikvietę minėtos asociacijos 
menininkus ir jų prezidentę Marie-Pierre Coiffard. 
Tada Telšių Žemaitės dramos teatre surengėme 
mūsų skyriaus tautodailininkų ir prancūzų meni-
ninkų akvarelių parodą, vyko akvarelės kūrybinės 
dirbtuvės, asociacija „Culture et Détente“ išlei-
do albumą „Telsiai en LITUANIE“ (elektroninė 
versija internete skelbiama adresu http://bit.ly/
Telsiaiparodoskatalogas). Dar vėliau Saint-Egreve 
mieste vyko  bendra lietuvių ir prancūzų akvarelės 
paroda „Meno ekspresas: Telšiai–Saint-Egreve“. 
Šis bendradrabiavimas plėtojamas ir toliau.

Dėkoju už pokalbį. Sėkmės Jums!

Kairėje – Stepono Kamino sukurta skulptūrėlė ir  Martyno Kamino 
bei Evaldo Rimkūno padaryta koplytėlė. Nuotrauka iš S. Dacienės 
archyvo
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Nematerialaus 
kultūros paveldo 
vertybių sąvadą 
papildė gyvos ir 
aktualios tradicijos

2022 m. gegužės 5 dieną Vilniaus rotušėje 
vykusiame iškilmingame renginyje buvo pri-
statyti naujai į Nematerialaus kultūros pavel-
do vertybių sąvadą įrašyti reiškiniai ir įteikti 
sertifikatai jų saugotojams.

Šventiniame renginyje kultūros puose-
lėtojus sveikino ir sertifikatus teikė kultūros 
viceministras Albinas Vilčinskas, Lietuvos 
nacionalinio kultūros centro direktorius Sau-
lius Liausa, Nematerialaus kultūros paveldo 
vertybių sąvado komisijos pirmininkė prof. 
habil. dr. Daiva Vyčinienė ir komisijos nariai. 

 „Šiemet Nematerialaus kultūros paveldo ver-
tybių sąvadą papildė net devynios tradicijos, susi-
formavusios skirtingu laiku ir skirtingose Lietuvos 
vietose: nuo Palangos vakaruose iki Ignalinos ry-
tuose, nuo Biržų šiaurėje iki Dzūkijos pietuose. O 
viena iš jų, kas tikrai išskirtina, gimė Vilniuje jau 
naujaisiais laikais. Visos jos yra mūsų per amžius su-
kauptas turtas, kurį turime bendromis pastangomis 
saugoti ir perduoti ateities kartoms. Jos įkūnija tai, 
ką vadiname kultūrine atmintimi ir gyvąja tradici-
ja. Sveikinu visus nematerialaus kultūros paveldo 
vertybių puoselėtojus šio gražaus pavasarinio, jau 
tradiciniu tapusio, mūsų istorinėms ir kultūrinėms 
tradicijoms skirto renginio proga“, – renginio metu 
kalbėjo kultūros viceministras Albinas Vilčinskas. 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius 
Saulius Liausa, sveikindamas renginio dalyvius, pažy-
mėjo, kad šiandien, matant, kaip niokojami kultūros 
paminklai Rusijai užpuolus Ukrainą, akivaizdu, kad 
itin svarbu išsaugoti savo tradicijas ir vertybes.

Tradicijos, kurias išsaugojome ir branginame 
kaip savo tapatybės dalį, kasmet teikiamos nacio-

naliniam Nematerialaus kultūros paveldo vertybių 
sąvadui. Šiemet Sąvadą papildė Palangos Jurginės, 
lietuviškas ritinis, dzūkų smuikavimo tradicija, 
FiDi – Fiziko diena, muzikavimo cimbolais tradi-
cija Ignalinos ir Švenčionių kraštuose, būgnijimas 
kūlele Rytų Aukštaitijoje, kapinių šventė Kisiniuo-
se, akmentašystės tradicija Kelmėje ir naminio alaus 
tradicija Biržų ir Kupiškio krašte.

Savo prisistatymą procesija, dūdmaišio, ins-
trumentinės kapelos muzika ir dainomis pradėję 
Palangos kultūros ir jaunimo centro darbuotojai 
bei folkloro ansamblio „Mėguva“ dalyviai dalinosi 
balandžio 22–24 dienomis kurorte nuskambėjusių 
Jurginių įspūdžiais. Jurginės – pavasario ir žalumos 

(Nukelta į 12 p.)

Jurginių šventės tradicijų sertifikatas Palangos mero Šarūno 
Vaitkaus ir Palangos folkloro ansamblio „Mėguva“  vadovės Zitos 
Baniulaitytės rankose. Vitoldo Leono Lovčiko nuotrauka 

Priekyje – Kelmės akmentašystės sertifikatą Kelmės kultūros 
centro direktoriui Arnui Arlauskui (kairėje) įteikia Lietuvos 
istorijos instituto mokslo darbuotojas, Nematerealaus kultūros 
paveldo vertybių sąvado komisijos narys dr. Vytautas Tumėnas. 
Vitoldo Leono Lovčiko nuotrauka
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šventė, kasmet suburianti palan-
giškius ir sukviečianti į miestą 
folkloro ansamblius iš visos Lietu-
vos. Kalbėdamas miesto meras Ša-
rūnas Vaitkus akcentavo Palangos 
Jurginių tradicijos svarbą, visos 
miesto bendruomenės įsipareigo-
jimą šią tradiciją tęsti ir plėtoti.

Iš senovės mus pasiekusį lietu-
vių komandinio sporto žaidimą, 
vadinamą ritiniu arba ripka, pri-
statė Lietuvos ritinio sporto fede-
racijos ir ritinio klubų atstovai iš 
Vilkaviškio, Platelių bei Kupiškio. 
Žaidimo pavadinimas kilęs iš žo-
džio „ripka“, reiškiančio apskritą 

medžio skritę, kurią dviejų ko-
mandų žaidėjai meta arba ridena 
ranka į vartus, o stabdo medinė-
mis lazdomis – ritmušomis.

Smuika, skripka žinoma kaip 
vienas svarbiausių dzūkų šeimos, 
kalendorinių švenčių, jaunimo 
bendravimo papročių muzikos 
instrumentų. Dzūkų smuikavi-
mo stilius – meistriškas, ekspre-
syvus: melodijos gausiai puošia-
mos, kūrinių tempas greitesnis 
nei kituose regionuose. Šią tradi-
ciją renginio metu pristatė Lazdi-
jų kultūros centro atstovės, etno-
muzikologė doc. Gaila Kirdienė, 

o smagiai pagriežė smuikorius 
Romas Mazėtis ir jo mokinė bei 
varėniškė Violeta Naruševičiūte. 

Įspūdingai iškilmėse pristaty-
ta ir Vilniaus universiteto Fizikos 
fakulteto studentų šventė FiDi. 
Fiziko diena kiekvieną pavasarį 
Vilniuje vyksta nuo 1969 metų. 
Savaitę trunkančiuose pramogi-
niuose, edukaciniuose ir moksli-
niuose renginiuose dalyvauja ne 
tik studentai, alumnai, mokslei-
viai, bet ir miesto gyventojai. Apie 
šią sostinės studentijos tradiciją 
papasakojo VU Fizikos fakulteto 
dėstytojai, studentai, FiDi vetera-
nai, Alumnio draugijos nariai.

Jau XVI a. lietuviškuose ra-
šytiniuose šaltiniuose minimi 
cimbolai – styginis mušamasis 
muzikos instrumentas. Jis itin 
prigijo Ignalinos bei Švenčionių 
kraštuose. Tradicijos gyvybingu-
mą paliudijo adutiškiečiai tėvas 
Stanislovas Rumbutis, jo dukra 
Dainė Stanislava, Ignalinos kraš-
to muzikantas Kazimieras Bla-
ževičius, o šio krašto tarme paū-
tarīja Ignalinos krašto ir Nalšios 
muziejų darbuotojos.

XIX a. į instrumentinius an-
samblius įsilieję medine kūlele 
mušami būgneliai Rytų Aukštai-
tijoje iki šiol yra neatsiejama ins-
trumentinių ansamblių ir kapelų 
dalis. Prie vertybės gyvavimo ne-
mažai prisidėję etnomuzikologai 
Rima ir Raimondas Garsonai, 
muzikuodami kartu su Utenos 
meno mokyklos moksleiviais, 
šventės metu patvirtino Utenos 
kraštotyros muziejaus teiktos ver-
tybės aktualumą bei tęstinumą.

Dovilų etninės kultūros 
centro etnologas Jonas Tilvikas 
ir Šilutės evangelikų liuteronų 
bažnyčios klebonas Remigijus 

Kelmiškių akmentašystės tradiciją šventės metu pristatę  Kelmės  kultūros centro  
atstovai. Vitoldo Leono Lovčiko nuotrauka

Palangoje kiekvieną pavasarį vykstančių Jurginių  eisenos  iš miesto centro  prie Birutės 
kalno fragmentas. Eglės Mekuškienės nuotrauka



13

Ž E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /  7                        N E M A T E R E A L U S  K U L T Ū R O S  P A V E L D A S

Nematerealaus kultūros paveldo vertybių pristatymo, jų  puoselėtojų pagerbimo, sertifikatų įteikimo šventės dalyvių bendra nuotrauka

Šemeklis renginio metu  pristatė 
kapinių šventę Kisiniuose, kurios 
pagrindiniai saugotojai yra vie-
tovės bendruomenė ir Helmuto 
Lotužio šeima. Šis Mažosios Lie-
tuvos krašto etninis, konfesinis 
kultūros paveldo reiškinys siekia 
XIX amžių. Šventėje bendrauja-
ma, laikomos ekumeniškos pa-
maldos, prisimenami tais metais 
mirę žmonės, čia palaidoti krašto 
istorijai svarbūs asmenys. 

Apie XX a. pradžioje Kel-
mėje įsišaknijusią, prigimtinė-
mis kultūros vertybėmis grįstą ir 
miesto veidą kuriančią akmenta-
šystės tradiciją papasakojo Kel-
mės kultūros centro direktorius 
Arnas Arlauskas, kuriam kūry-
bingai pritarė centro folkloro 
ansamblių atstovai ir akmens 
skulptūrų meistrai iš Kelmės bei 
Šiaulių – Valdas Bandza, Kazys 
Bimba ir Jonas Vaicekauskas.

Visoje Lietuvoje gaminamas 
salyklinis alus daugiausiai tradi-
cinių bruožų iki šių dienų išlaikė 
Biržų ir Kupiškio krašte. Šio alu-
darių meistrystės amato paslaptis 
išsaugojusią ir su tikėjimais, šven-
čių papročiais susijusią tradiciją 
Sąvadui pristatė Kupiškio rajono  
savivaldybės kultūros centro, fol-

kloro klubo „Kupkėmis“, Biržų 
krašto muziejaus „Sėla“ nariai, į 
Sąvado iškilmes atvykę kartu su 
savo karšto aludariais. Gausiam 
aukštaičių būriui vadovavo ku-
piškietė Alma Pustovaitienė ir 
biržietė Rima Binkienė. 

Vilniaus rotušėje vykusias 
Sąvado iškilmes vedė televizijos 
ir radijo laidų vedėja muzikolo-
gė Gerūta Griniūtė, koncertavo 
grupė „Žalvarinis“.

Į 2017 m. pradėtą rengti Ne-
materialaus kultūros paveldo ver-
tybių sąvadą jau yra įrašytos 48 
vertybės, susijusios su įvairiomis 
meno atlikimo, tautodailės, ama-
tų, švenčių, kulinarinio paveldo ir 

Šventės metu koncertuoja Palangos  kultūros ir jaunimo centro folkloro kolektyvas 
„Mėguva“. Vitoldo Leono Lovčiko nuotrauka

kitomis tradicijomis. Tarp jų yra 
ir trys įrašytos į UNESCO Re-
prezentatyvųjį žmonijos nema-
terialaus kultūros paveldo sąrašą. 
Tai kryždirbystė ir jos simbolika 
Lietuvoje, Baltijos šalių dainų ir 
šokių šventės bei sutartinės – lie-
tuvių polifoninės dainos. 

Lietuvos Respublikos kultū-
ros ministerija ir Lietuvos nacio-
nalinis kultūros centras paraiškų 
teikimą sąvadui skelbia kasmet.  

Lietuvos nacionalinio kultūros centro 
informacija

Publikacijoje panaudotos  Vitoldo 
Leono Lovčiko nuotraukos  – iš Lietuvos 
nacionalinio kultūros centro archyvo
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LIETUVAI 
PAGRAŽINTI 
DRAUGIJOS 
pirmininkai Juozas 
Tumas-Vaižgantas, 
Vladas Nagius- 
Nagevičiaus ir jų 
sąsajos su Žemaitija

Lietuvos Respublikos Seimas, pažymė-
damas Lietuvai pagražinti draugijos di-
delį indėlį telkiant visuomenę, ugdant 
pilietiškumą ir patriotizmą, įvairias bū-
dais gražinant Lietuvą, 2021-uosius buvo 
paskelbęs šios draugijos metais. Tai buvo 
susiję ir su tuo, kad ši draugija pernai 
minėjo savo įkūrimo šimtmetį. Dabar tai 
viena gausiausių visuomeninių organi-
zacijų Lietuvoje, vienijanti daugiau negu 
60 skyrių. Jiems priklauso apie 4 tūkst. 
narių. Ši 1921 m. įkurta draugija aktyviai 
veikė iki pat sovietinės valdžios įvedimo 
Lietuvoje 1940-aisiais metais, kai drau-
gijos veikla buvo uždrausta. Organizacija 
atkurta 1995 m. birželio 23 dieną.  
Nuo pat įsikūrimo d raugija svarbiausią 
dėmesį skyrė Lietuvos gražinimui, nau-
jų parkų, skverų kūrimui, gyvenviečių, 
gamtos, kultūros paminklų tvarkymui ir 
apsaugai, visuomenės ekologiniam švie-
timui, gyventojų pilietiškumo ir patrio-
tizmo ugdymui. Šios veiklos tradicijos 
tęsiamos ir atkūrus draugiją. Jos skyriai 
veikia ir Žemaitijos regiono Jurbarko, 
Kelmės, Kretingos, Mažeikių, Palangos, 
Raseinių, Rietavo, Skuodo, Šilalės, Tau-
ragės, Telšių rajonuose.

                 

 

Kunigo, rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto nuotrauka 1921 m. 
išleistame „Lietuvos albume“

Juozas Tumas-Vaižgantas 
ir jo gyvenimo keliai, vis 
atvesdavę į Žemaitiją

Lietuvai pagražinti draugiją kūrė ir jai tarpuka-
rio metais vadovavo didelį autoritetą Lietuvoje anuo 
laikotarpiu turėjusios asmenybės. Pirmiausiai tai iš 
Svėdasų krašto kilęs  rašytojas, literatūros istorikas, 
kritikas, spaudos darbuotojas, pedagogas, aktyvus 
visuomenės veikėjas, kunigas, Lietuvių rašytojų ir 
žurnalistų sąjungos signataras, pirmasis jos pirmi-
ninkas Juozas Tumas-Vaižgantas (1969–1933). 
Jis buvo ir pirmasis Lietuvai pagražinti draugijos 
pirmininkas (jai vadovavo 1921–1924 m.). Tuo 
laikotarpiu jis gyveno Kaune, buvo Vytauto bažny-
čios rektorius (1920–1932 m.), papildomai dirbo 
ir Lietuvos universitete – čia 1922–1929 m. dėstė 
lietuvių literatūros istoriją, šiame universitete jam 
1924 m. buvo suteiktas docento vardas, o 1929m. – 
garbės daktaro laipsnis. Kaune J. Tumas-Vaižgantas 
aktyviai dalyvavo ir spaudos darbe – 1921–1922m. 
redagavo žurnalą „Mūsų senovė“.

J. Tumo-Vaižganto gyvenimas, ypač pirmasis jo 
kunigystės laikotarpis, yra glaudžiai susijęs su Žemai-
tija. Mosėdyje (Skuodo r.) iki šiol Kapų gatvėje (ji 
tęsiasi nuo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios iki ka-
pinių), tarp išlakių, ne vieną šimtmetį skaičiuojan-
čių medžių stovi medinis geltonai dažytas namas. 

Konstantinas PRUŠINSKAS
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Jame 1895–1898 m. gyveno po konflikto su kuni-
gu ir dekanu E. Roppu iš Jelgavos (Latvija) į Mo-
sėdį dirbti vikaru paskirtas J. Tumas-Vaižgantas. 
Čia jis ėjo ir Mosėdžio pradinės mokyklos kape-
liono pareigas. Prie namo, kuriame J. Tumas-Vaiž-
gantas gyveno, yra šį rašytojo ir kunigo gyvenimo 
kelio etapą primenanti memorialinė lenta. 

Mosėdyje J. Tumas-Vaižgantas, siekdamas ben-
dram tikslui vienyti išsilavinusius lietuvius, kartu 
su bendraminčiais įsteigė ir pogrindžio sąlygomis 
leido katalikišką mėnesinį žurnalą „Tėvynės sargas“, 
kuris 1896–1904 m. buvo spausdinamas Tilžėje. 
J. Tumas-Vaižgantas iki 1902 m. buvo ir šio leidinio 
redaktorius, pats čia paskelbė nemažai publicistinių 
straipsnių, rašė kultūros istorijos temomis. Tuo lai-
kotarpiu jis palaikė ryšius ir su knygnešiais, skaity-

davo iš jų gautą draudžiamą lietuvišką spaudą loty-
niškais rašmenimis, platindavo ją, mokydavo vaikus 
skaityti lietuviškai. Caro žandarai sužinojo  apie 
J.Tumo-Vaižganto pogrindinę veiklą Mosėdyje, su-
rinko tai paliudijančius dokumentus. J. Tumo-Vaiž-
ganto teismas vyko 1897 m. sausio 3 d. Skuode.

1898 m. rugpjūčio 10 d. J. Tumas-Vaižgantas 
buvo perkeltas dirbti į Kulius (Plungės r.). Čia jis 
gyveno, ganytojo pareigas ėjo 1898–1901 m., rū-
pinosi naujosios Kulių Šv. vyskupo Stanislovo baž-
nyčios statyba (darbai užbaigti 1900 m.), bendra-
darbiavo su knygnešiais, klebonijoje buvo įrengęs 
draudžiamų lietuviškų leidinių slėptuvę, rūpinosi 
slaptų lietuviškų mokyklų kūrimu. Kuliuose jis 

Namas Mosėdyje (Kapų g.), 
kuriame gyvendamas  J.Tumas-
Vaižgantas  redagavo, rengė 
spaudai pogrindžio sąlygomis 
leidžiamą žurnalą „Tėvynės 
sargas“. Danutės Mukienės 
nuotraukos

(Nukelta į  16 p.)

Iš kairės: Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios, kuri užbaigta statyti 1900 m. Kuliuose dirbant J. Tumui-Vaižgantui, kompleksas, ir 
Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, kurioje 1895–1898 m. J. Tumas-Vaižgantas dirbo. Danutės Mukienės nuotraukos
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1900 m. pradėjo leisti naują laikraštį – „Žinyčią“. 
Tokia jo veikla dvarininkams, kunigams, kurie no-
rėjo šį kraštą matyti sulenkintą, nepatiko, tad jie 
ėmė J.Tumą-Vaižgantą skųsti valdžios instituci-
joms. Ilgiau užsibūti Kuliuose jam nebuvo leista, 
tad 1901-aisiais J. Tumas-Vaižgantas buvo perkel-
tas dirbti į 3 km nuo Kuršėnų (Šiaulių r.) veikusią 
Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapiją. Iš čia po 
10 mėnesių (1902-aisiais) jis buvo perkeltas dirbti 
į Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapiją (Pane-
vėžio r.). Visą tą laiką jis  buvo sekamas žandarų, 
tačiau ir toliau dirbo pogrindyje, kūrė lietuviškas 
mokyklas, redagavo nelegalius laikraščius, 1905 
metais net dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime.

Vėl dirbti į Žemaitiją  J. Tumas-Vaižgantas buvo 
atkeltas 1906 m. kovo mėnesį – čia jis ėjo kunigo 
pareigas Stakių Šv. Antano Paduviečio filinėje baž-
nyčioje (Pamituvys, Jurbarko r.), kunigo filialisto– 
Girkalnio Šv. Jurgio parapijoje. (Raseinių r.). Nuo 
1907m. gyveno Vilniuje, čia dirbo dienraščio „Vil-
niaus žinios“, 1907–1911 m. laikraščio „Viltis“ re-
dakcijose, o 1911m. jo gyvenimo kelias vėl pasisuko 
į Žemaitiją  – nuo 1911 m. kovo 1-osios iki 1914 
metų J. Tumas-Vaižgantas buvo Laižuvos Švč. Trejy-
bės bažnyčios klebonas (Mažeikių r.). 

J. Tumas-Vaižgantas dalyvavo daugelio tarpuka-
rio metais Lietuvoje veikusių visuomeninių organi-
zacijų veikloje, yra buvęs net 23 tokių organizacijų 
pirmininkas. Jo dalyvavimas Lietuvai pagražinti 
draugijos veikloje buvo vienas sėkmingiausių. J. Tu-
mo-Vaižganto vadovavimo laikotarpiu visoje Lietu-
voje buvo pradėti steigti draugijos skyriai. Jie telkė 
visuomenę, ugdė gyventojų pilietiškumą, patriotiz-
mą, kėlė Tautos dvasią. Kita svarbi veiklos sritis buvo 
darbai, susiję su Lietuvos gražinimu – nuniokotų  
miškų atkūrimas, naujų parkų, gyvenviečių skverų 
ir sodybų kūrimas, esamų priežiūra ir tvarkymas. 
Ragindami jungtis į draugiją, jos vadovai tais metais 
kvietė  visos Lietuvos žmones aktyviai veiklai gražinti 
kraštą, ugdyti jaunąją kartą, ugdyti tautinę savigarbą.

Tarp draugijos narių buvo daug išsilavinusių, 
didelį autoritetą Lietuvoje turinčių žmonių. Jie 
dažnai vykdavo į susitikimus su gyventojais, skai-
tydavo paskaitas per radiją. Didelį dėmesį draugi-
ja skyrė savo idėjų sklaidai periodikoje, pati leido 
nedidelės apimties vienkartinius spaudinius.

Šios draugijos rūpesčiu, naudojant visuome-
nės paaukotas lėšas Veliuonoje buvo sutvarkytas 
Gedimino kalnas, Palangoje – Birutės kalnas, 

Kaune  – daktaro Jono Basanavičiaus parkas. 
1925 m. draugijos pirmininku buvo išrinktas 

Vladas Nagius-Nagevičius (1880–1954). Jis vado-
vauti draugijai pradėjo būdamas 45-erių metų am-
žiaus ir šalyje jau pagarsėjęs kaip itin aktyvus Lietu-
vos kariuomenės kūrėjas, nemažą praktiką turintis 
gydytojas, archeologas, visuomenės veikėjas. 

J. Tumas Vaižgantas jaunystėje. Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo

Birutės kalnas, kurį tvarkė Lietuvai pagražinti draugija, XX a. 
pradžioje. Paulinos Mongirdaitės nuotraukos fragmentas
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Vladas Nagys-Nagevičius gimė 1880 m. birželio 
17 d. Kretingoje inteligentiškoje muitinės tarnauto-
jo Vladislovo Kiprijono Nagevičiaus ir Marijos Mag-
dalenos Eitavičiūtės Nagevičienės šeimoje. 1880 m. 
birželio 18 d. Kretingos parapijos bažnyčioje jis buvo 
pakrikštytas Vladislovo Antano vardu.

Pradinį išsilavinimą įgijo Kretingoje. Vėliau 
mokėsi Palangos progimnazijoje. Čia pirmą kartą 
stojo į priešpriešą su carine valdžia – atsisakė daly-
vauti stačiatikių pamaldose ir už tai buvo pašalintas 
iš mokyklos. Vėliau jis tęsė mokslus Rygos Aleksan-
dro gimnazijoje. Tuo laikotarpiu įsijungė į lietuvių 
tautinį judėjimą. Jis kartu su Kipru Bieliniu bei 
kitais slapto moksleivių būrelio nariais išreikalavo, 
kad moksleiviams pamaldos šioje mokslo įstaigoje 
vyktų lietuviškai. Rygos Aleksandro gimnaziją baigė 
aukso medaliu ir 1902 m. sėkmingai įstojo į Sankt Pe-
terburgo Archeologijos institutą, kurį baigė 1904m. 
ir tapo vienu pirmųjų aukštąjį išsilavinimą turinčių 
profesionalių lietuvių archeologų. Na o 1910 m. jis 
gavo Sankt Peterburgo Karo medicinos akademijos 
baigimo diplomą. Studijuodamas daug laiko skyrė 
visuomeninei veiklai, lietuvybės puoselėjimui, pra-
dėjo aktyviai bendradarbiauti lietuviškoje spaudoje.

Įgijęs gydytojo specialybę, buvo paskirtas eiti 
tarnybą Rusijos Baltijos jūros karo laivyne. Tuo 
laikotarpiu jis dirbo gydytoju Liepojos jūrininkų 
karo ligoninėje, vyr. gydytoju kanonierėje „Chra-
bryj“ ir šarvuotyje „Slava“. Pirmojo pasaulinio 
karo pradžioje apie pusantrų mtų praleido  Rygos 
įlankoje stovėjusiuose laivuose. Karo laikotarpiu 
jis tapo šešiolikos mūšių su priešo laivais ir pakran-
tės artilerija liudininku bei dalyviu, buvo apdova-
notas daugeliu pasižymėjimo ženklų. Po karo jis 
rūpinosi karo sanitarijos reikalais Suomijos įlan-
kos pakrantėje, 1917 m. pabaigoje buvo perkeltas 
į Juodosios jūros karo laivyną, kurio vadovybė jam 
pavedė organizuoti Krymo pakrantės sanatorijų 
sutvarkymo, jų paruošimo tuberkulioze sergančių 
žmonių priėmimui ir gydymui darbus. 

 Vladas Nagys-
 Nagevičius   

Vladas Nagys-Nagevičius su Lietuvos kariuomenės uniforma ir 
valstybiniais apdovanojimais apie 1920–1930 metus Fotografas 
nežinomas. Nuotraukos reprodukcija iš RKIC archyvo

Į Lietuvą V. Nagevičius grįžo 1918-aisiais. Jau-
nystėje garsėjęs savo politine veikla, čia jos nebe-
plėtojo, o įstojo savanoriu į kuriamą Lietuvos ka-
riuomenę, pats aktyviai įsijungė į jos kūrimą, tapo 
pirmuoju Lietuvos kariuomenės karo gydytoju.

Tuo laikotarpiu jis aktyviai dalyvavo ir visuo-
menės gyvenime, kartu su bendraminčiais kūrė 
visuomenines organizacijas. Jo dėmesio sulaukė 
ir gamtos paminklai, kultūros paveldo objektai, 
jis pradėjo vykdyti mokslinius Lietuvos priešisto-
rės tyrimus,  buvo paskirtas 1918 m. spalio 15 d. 
įsteigtos Apsaugos komisijos prezidiumo sekre-
toriumi, 1918 m. gruodžio 21 d. – Karo sanita-
rijos tarnybos viršininku. Nuo 1919 m. gegužės 
mėnesio Kaune dirbo kariuomenės lauko sanita-
rijos inspektoriumi, 1919 m. gruodžio–1940m. 
rugpjūčio mėnesiais vadovavo Krašto apsaugos 

(Nukelta į 18 p.)
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ministerijos Karo sanitarijos tarnybai. Jis kartu su 
bendraminčiais įkūrė Sanitarijos puskarininkių 
mokyklą, Aukštuosius karo sanitarijos kursus.

1920 m. gegužės 20 d. V. Nagevičiui suteiktas 
generolo leitenanto laipsnis. Jo nuopelnai kuriant 
Lietuvos kariuomenę buvo įvertinti ir Lietuvos 
valstybės – 1920 m. jam skirta Babtyno dvaro 
sodyba kartu su 20 ha žemės. Jis šį dvarą pavadi-
no Žemaitkiemiu, čia įkūrė  pavyzdinį ūkį, augi-
no veislinius žirgus, puoselėjo lietuvybę, tautines 
tradicijas. Šiame dvare kasmet būdavo rengiamos 
Jonines, kurios sutraukdavo gausų būrį Kauno in-
teligentijos, tarp jų ir valstybės vadovų.

2020 m. Lietuvos kariuomenės vadovybei nu-
tarus  Kaune įsteigti Karo muziejų, šio darbo ėmė-
si tuo metu brigados generolo laipsnį jau turėjęs 
Vladas Nagevičius. Jo sumanumo dėka per mėnesį 
laiko sena caro karių reikmėms ilgą laiką naudota 
jojykla ir koplyčia buvo pritaikyta muziejui. Jis pra-
dėjo veikti 1921 m. vasario 16 dieną. 1921–1940 
ir 1941–1944 metais V. Nagevičius dirbo Karo 
muziejaus viršininku ir vykdė visas tokių kultūros 
įstaigų vadovams priskirtas pareigas. Jo vadovavimo 
laikotarpiu buvo sukaupti turtingi muziejaus rinki-
niai, prie muziejaus įrengtame sodelyje pastatyta 
Laisvės statula (skulptorius Juozas Zikaras), įkurta 
žymių žmonių biustų alėja, įrengtas Nežinomo ka-
reivio kapas, pastatytas varpų karilionas, 1940 m. 
įrengta Knygnešių sienelė. Jo iniciatyva įkurtas pu-
čiamųjų orkestras, Karo muziejaus garbės sargyba.

Kaip archeologas į mokslinę veiklą V. Nage-
vičius įsijungė iš karto po archeologinių studijų 
baigimo – 1904-aisiais. 1907 m. balandžio 7 d. 
jis dalyvavo pirmajame Lietuvių mokslo draugijos 
susirinkime, 1918–1919 m. buvo šios draugijos 
valdybos narys. 1905–1912 m. jis tyrinėjo Vaka-
rų Žemaitijos (Kartenos, Kiauleikių, Kretingos, 
Maciuičių, Norgėlų, Pocių, Senkų, Skomantų, Ša-
teikių, Viekšnių ir Pryšmančių) kapinynus. Pryš-
mančių tyrinėjimus tęsė ir 1921 m., jo rezultatus 
(tyrimų medžiagą) paskelbė 1935 m. Kaune veiku-
sio Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių 
mokslų fakulteto leidinyje „Senovė“. 

1921–1925 m. V. Nagevičius buvo Valstybinės 
archeologijos komisijos narys, daug dėmesio skyrė ar-
cheologijos paminklų apsaugai, gyventojų švietimui – 

Apuolės piliakalnio kasinėjimų metu Apuolę aplanko švedų 
archeologai Sigurd Curman (4-as iš dešinės), Birger Nerman (6-as 
iš kairės),  kanauninkas Pranciškus Žadeikis (4-as iš kairės), gen. 
Vladas Nagevičius (5-as iš kairės) ir kt. 1931–1932 m. Nuotrauka iš 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių – VDKM Fa 22177/48

Apuolės piliakalnio tyrinėjimai 1928–1931 m. Kasinėjimų metu 
išorinėje aikštelės pusėje, 1,5 m. gilumoje, atkasti septyni 
vėlyvesnių laikų krikščionių kapai. Pirmoje eilėje 1-as iš dešinės 
sėdi Latvijos archeologas Francis Baluodis, 2-as iš dešinės – gen. 
Vladas Nagevičius. Nuotrauka iš VDKM rinkinių, VDKM Fa 22177/14 

Archeologas, generolas Vladas Nagevičius ant Senosios Įpilties 
piliakalnio su svečiais iš Kretingos 1933 m. Nuotrauka iš Kretingos 
muziejaus rinkinių – KM GEK 18059
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rengdavo straipsnius, pranešimus, skaitydavo paskaitas. 
XX a. 4 deš. pradžioje išskirtinės vertės buvo 

archeologiniai Apuolės piliakalnio (Skuodo r.) ty-
rimai, kuriuos jis organizavo 1931–1932 m., bei 
vėliau (1933–1934 m.) atlikti Senosios Įpilties 
piliakalnių Kretingos rajone tyrinėjimai.  Jis juos 
vykdė kartu su  prof. Eduardu Volteriu, dr. Jonu 
Puzinu, Karoliu Meku, dirvožemio tyrinėtoju 
prof. Viktoriu Ruokiu, būriu kitų sričių specialis-
tų (inžinierių, braižytojų, karo fotografų, topo-
grafų, vadybininkų ir kt.). Tyrimai buvo vykdomi 
pasitelkiant tuo metu buvusią pažangiausią įrangą 
ir technologijas, visi darbai buvo fotografuojami ir 
filmuojami iš lėktuvo. Šiems tyrinėjimams, kurių 
medžiaga saugoma dabartiniame Vytauto Didžio-
jo karo muziejuje, daug dėmesio skyrė spauda.

V. Nagevičius Lietuvoje tęsė dar studijų metais 
pradėtą visuomeninių organizacijų kūrimo darbą. 
Dažnai jis kartu su kitais bendraminčiais vieną ar 
kitą draugiją įsteigęs, būdavo išrenkamas ir jos va-
dovu. Taip atsitiko ir 1922 m. įsteigus Lietuvos ka-
rininkų Ramovę. Nuo 1922 m. V. Nagevičius buvo 
ir vienas iš Gyvūnų globos draugijos vadovų. Na 
o 1923 m. jis tapo Vyriausiojo Lietuvos komiteto, 
kuriam buvo pavesta įsteigti tautinį laivyną, nariu. 
Tuo pat metu jis vadovavo Lietuvos  sporto lygai, 
rūpinosi olimpinio sąjūdžio organizavimu šalyje, 
1923 m. kartu su kitais įkūrė Lietuvos jūrininkų 
sąjungą, tapo jos pirmuoju vadovu. V. Nagevičius 
buvo ir vienas iš Lietuvos jūrininkų mokyklos 
steigėjų. Po Pirmojo pasaulinio karo iki pasitrau-
kimo į užsienį jis nuolat rūpinosi nuo karo nuken-
tėjusiais žmonėmis, 1924 m. įkūrė Karo invalidų 
šelpimo komitetą. 1925 m.  kaip aktyvus Lietuvos 
šaulių sąjungos narys V. Nagevičius buvo išrinktas 
į šios sąjungos centro valdybą. Jis buvo ir vienas iš 
Lietuvių-suomių draugijos kūrėjų, aktyviai daly-
vavo Latvių-lietuvių draugijos veikloje, buvo ren-
kamas jos valdybos nariu, daug prisidėjo Lietuvoje 
kuriant Moterų komitetą, kuris buvo pavadintas 
Didžiosios kunigaikštienės Birutės draugijos var-
du (ji itin aktyviai veikė tarpukario metais).

V. Nagevičius žinomas ir kaip Vyčio Kryžiaus 
ordino įsteigimo iniciatorius, nuo 1927 m. buvęs 
Vyties kryžiaus ordino, nuo 1928 m. – Savanorių Vytauto Didžiojo karo muziejus apie 1920–1930 metus. Fotografas 

nežinomas.  Reprodukcija iš RKIC archyvo

Iš kairės: Lietuvos jūrininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus 
pirmininkas, jūrų kapitonas Maksas Radtkė, Lietuvos jūrininkų 
sąjungos  Garbės pirmininkas Liudvikas Stulpinas ir Lietuvos 
jūrininkų sąjungos  Kauno skyriaus pirmininkas generolas 
leitenantas Vladas Nagius Nagevičius 1923 metais. Nuotrauka iš 
Lietuvos centrinio valstybės archyvo

(Nukelta į 20 p.)

Vytauto Didžiojo kapela Vytauto Didžiojo karo muziejuje 1937 m. 
Prie Vytauto Didžiojo skulptūros sėdi: antras iš kairės  – brigados 
generolas  Vladas Nagevičius, antras iš dešinės – dailininkas 
Jonas Mackevičius, stovi majoras Juozas Šeštakauskas, dailinin-
kas Antanas Žmuidzinavičius ir estų dailininkas. Nuotrauka iš 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių – VDKM GEK 24394
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medalio, daugelio kitų visuomeninių komisijų narys.
Atskiro dėmesio vertas ir V. Nagevičiaus rūpi-

nimasis kryždirbyste. Jis ne tik pats mėgo šią meno 
sritį, domėjosi ja, bet ir pasirūpino, kad jam itin bran-
gios vietos būtų paženklintos kryžiais. Jo dėka kryžius 
atsirado Kaune prie paminklo Nežinomam kariui, 
Vladui Nagevičiui  priklausiusioje Žemaitkiemio so-
dyboje, ant jo tėvų kapo Kretingoje, prie Apuolės pi-
liakalnio. Jis rūpinosi ant Stabaunyčios kalno pastatyto  
pirmojo Lietuvoje paminklo, skirto įamžinti Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą, priežiūra.

V. Nagevičiaus nuopelnai Lietuvai ir kitoms 
mūsų šaliai draugiškoms šalims yra įvertinti dau-
gybe pačių aukščiausių apdovanojimų – ordinų ir 
medalių, kitų pagarbos ženklų. 

1940 m. Lietuvoje įvedus sovietų valdžią, Vla-
das Nagevičius iš visų užimamų pareigų buvo at-
leistas. Tais metais jis susilietuvino savo pavardę ir 
pasivadino Vladu Nagiu-Nagevičiumi. 

1941 m. jis buvo Lietuvių aktyvistų fronto Kau-
no štabo patarėjas. V. Nagevičius dalyvavo 1941 m. 
birželio sukilime, kartu su bendražygiais kūrė Vie-
tinę rinktinę, pasisakė prieš SS legiono formavimą 
Lietuvoje, buvo persekiojamas gestapo.

1944 m. V. Nagevičius kartu su žmona Vero-
nika Baronaite Nagevičiene pasitraukė į Vokietiją, 
vėliau pasiekė Austriją, gyveno pabėgėlių stovyklo-
je, 1949 m. atvyko į Jungtines Amerikos valstijas, 
įsikūrė Klivlende (Ohajo valstija). Mirė 1954 m. 
rugsėjo 15 d. Vilougbio miestelyje ( JAV). 1995 m. 
V. Nagevičiaus ir jo žmonos Veronikos palaikai per-
laidoti Kretingos Senosiose kapinėse.

V. Nagevičius savo vaikų neturėjo, bet buvo įsi-
sūnijęs pusbrolio sūnų Leoną Nagevičių.

                                 

Lietuvoje didelį autoritetą tarpukario metais 
turėjusio gydytojo, archeologo, Lietuvos kariuo-
menės kūrėjo, kultūros veikėjo Vlado Nagio-Nage-
vičiaus darbas bei visuomeninė veikla buvo tiesio-
giai susijusi su 1921 m. įkurtos Lietuvai pagražinti 
draugijos tikslais, uždaviniais, tad nieko nuosta-
baus, jog 1925 m. jis buvo išrinktas šios draugijos 
pirmininku ir jai vadovavo 1925–1928 metais.

Pirmaisiais draugijos veiklos metais susiforma-
vusios veiklos tradicijos V. Nagevičiaus vadovavimo 
laikotarpiu buvo tęsiamos.  1926 m. draugija jau 
vienijo 30 skyrių. Ji daug dėmesio skyrė gyventojų 
pilietiškumo ir patriotizmo ugdymui, krašto gra-
žinimui. Draugija kasmet organizuodavo medelių 
sodinimo dienas, inkilų kėlimo į medžius išvykas, 
rūpinosi paukščių globa, aikščių ir sodų, mokyklų 
darželių, kapinių priežiūra gyvenvietėse, statė pa-
minklus, prižiūrėdavo seniau pastatytus. 1925 m. 
draugijoje buvo įkurti net gamtos ir paminklų ap-
saugos komitetai. Svarbiausias tuo laikotarpiu jos 
suorganizuotas renginys buvo 1925 m. birželio 28 
dieną Veliuonoje įvykęs Tautos suvažiavimas.

1928 m. draugija ėmė rengtis tuo metu artė-
jančiai Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių 

Vytauto Didžiojo karo muziejaus pastato fragmentas. Danutės 
Mukienės nuotrauka

Lietuvai pagražinti 
draugija 1925–
1928 metais ir jos 
atkūrimas

Vytauto Didžiojo paveikslo nešimo iškilmių akimirka. 1930 m. rug-
sėjo 8 d. Fotografas nežinomas.  Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo
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sukakčiai (ji buvo  minima 1930 m.). Ta 
proga Lietuvoje buvo pradėti projektuoti 
Vytauto Didžiojo paminklai, rinkti lėšos 
jų statybai. Iš viso jubiliejaus proga tokių 
paminklų Lietuvoje pastatyta trisdešimt. 
1930 m. vyko iškilminga Vytauto Didžio-
jo paveikslo kelionė po Lietuvą. Paveiks-
lą nešė iškilūs Lietuvos žmonės, tarp jų ir 
Juozas Tumas-Vaižgantas, Stasys Šilingas, 
švietimo ministras Konstantinas Šakenis, 
kariuomenės atstovai, kiti iškilūs lietuviai.

*** 
Vladą Nagevičių Lietuvai pagražinti 

draugijos pirmininko pareigose pakeitė 
taip pat kariškis ir visuomenės veikėjas – 
pulkininkas Vladas Braziulevičius-Bra-
ziulis (1895–1972), draugijai vadovavęs 
1929–1940 metais. 

1995 m. atkūrus draugiją, jos valdybos 
pirmininku buvo išrinktas Juozas Dinge-
lis. Atkūrus draugiją, nutarta tęsti anks-
tesnes jos veiklos tradicijas, plėtojant jas 
dviem pagrindinėmis kryptimis: visuo-

Atminimo medalis 
„Lietuvai pagražinti 
draugijai – 100“, kuriuo 
2022-aisiais metais buvo 
apdovanoti veikliausi 
draugijos nariai

Lietuvos Didžiojo 
kunigaiščio Gedimino 
2 laipsnio ordinas ir 
Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių 
medalis, kuriais buvo 
apdovanotas Vladas 
Nagys-Nagevičius

Naudota literatūra:
1. Generolo gydytojo Vlado Na-

giaus Nagevičiaus gyvenimo ir darbų 
apžvalga, Putnamas, 1962 m.

2. Kanarskas Julius, „Šakotas Lie-
tuvos ąžuolas: V. Nagius Nagevičius 
– generolas, gydytojas, archeologas“, 
Karys, 1996 m., Nr. 2, p. 20–21.

3. Kanarskas Julius, „Generolas 
puoselėjo lietuvybę“, Švyturys (Kre-
tinga), 1998 m., birželio 6 d., p. 3, 5.

4. Zabiela Gintautas, „Vladas Na-
gevičius“, Visuotinė lietuvių enciklo-
pedija, t. 15, 2009.  

Vytauto Didžiojo medalis, skirtas  Vytauto Didžiojo 
mirties 500-osioms metinėms. Dailinnkas Petras 
Rimša

menės dorovės, pilietiškumo, tauti-
nio savitumo ir kultūros ugdymas; 
kraštotvarka, aplinkosauga, ekologi-
nis švietimas, gamtos ir kultūros pa-
minklų apsauga. Kasmet veikla ple-
čiasi. Draugija bendradarbiauja su 
kitomis gamtosaugos, kraštotvarkos, 
paminklotvarkos, gyventojų pilie-
tinio ugdymo srityse dirbančiomis 
organizacijomis, įgyvendina projek-
tus, leidžia spaudinius, organizuo-
ja įvairias parodas, kitus renginius. 
Didelę draugijos narių dalį sudaro 
vyresnio amžiaus žmonės. Jie dirba 
ramiai, nekeldami „vėjo“, tad dalis 
jų iniciatyvų, darbų tarsi išsisklaido 
toje informacijos jūroje, kurią sufor-
muoja daugelis kitų naujai įsikūrusių 
organizacijų, iš dalies plėtojančių to-
kią pat ar panašią veiklą kaip ir Lie-
tuvai pagražinti draugija. Be abejo, 
tai nėra blogai, nes tiek vienų, tiek  
kitų darbas yra skirtas Lietuvai, jo 
gražinimui, gyventojų pilietiškumo 
ir patriotizmo ugdymui. Tad jiems 
visiems tenka palinkėti tik sėkmės. 
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Bijotai – Mažoji 
Lietuvos kultūros 
sostinė 2022  
Donatas TYTUVA
Nuotraukos Danutės MUKIENĖS

Jie yra nutolę apie 3 km nuo senojo Že-
maičių plento, 7 km į šiaurę nuo Taura-
gės rajono Skaudvilės miestelio. 2 km 
į šiaurės rytus nuo Bijotų – Barzdžių 
kaimas. Per Bijotus vingiuoja Ančios 
intakas Pela.  Nuolatinių gyventojų Bi-
jotuose – apie 200.  Čia veikia biblio-
teka, paštas, medicinos punktas, pla-
čiai žinomas Dionizo Poškos baublių 
muziejus, (Šilalės Vlado Statkevičiaus 
ekspozicinis padalinys). Yra išlikusių Bi-
jotų (Baublių, ankstesnis pavadinimas – 
Barzdžiai) dvaro pastatų. Atvykstančių-
jų dėmesio sulaukia ir N. Paškevičiaus 
dvaro parkas, 1 km į rytus nuo Bijotų 
esantis Barzdžių vandens malūnas, Bi-
jotų lurdo grota, Bijotų ąžuolas (gam-
tos paminklas).

Kalvelė, supilta minint D. Poškos mirties 100 metų ir Vytauto 
Didžiojo mirties 500 metų sukaktis

Bijotai – Šilalės ra-
jono gyvenvietė, to 
paties pavadinimo 
seniūnijos centras 
prie automagistra-
lės  Vilnius–Kau-
nas–Klaipėda. 

Pirmą kartą žinomuose rašytiniuose šaltiniuose 
Barzdžių (Bijotų) dvaras paminėtas XVI amžiuje. 

1812 m. Dionizas Poška įkūrė pirmąjį Lietuvo-
je viešą kraštotyros (senienų) muziejų (anksčiau jis 
buvo vadinamas Lietuvos istorijos muziejumi, da-
bar – Dionizo Poškos baublių muziejumi). 

1902 m. Bijotuose buvo  28 gyventojai,  1923m. 
Bijotų dvare – 62, 1959 m. Bijotų kaime – 39,  
1970m. – 90, 1979 m. – 108, 1989 m. – 205, 
2001m. –258, 2011 m. – 217 gyvenantojų.

1919 m. Bijotų gyvenvietėje pradėjo veikti pradinė 
mokykla. 1949 m. ji reorganizuota į septynmetę, 1961 
m. – į aštuonmetę, 1987 m. – į nepilną vidurinę (1–9 
klasės). 1999 m. mokykloje atidarius dešimtą klasę, ši 
įstaiga reorganizuota į pagrindinę mokyklą. 2002 m. 
rugsėjo 1 d. Bijotų pagrindinėje mokykloje pradėjo 
veikti priešmokyklinio ugdymo grupė.

1930 m. Barzdžių dvarvietėje, šalia D. Poškos 
įkurto Baublių muziejaus, pradėta statyti mokykla.

1935 m. buvusioje Bardžių dvarvietėje iškilo 
naujas medinis pradinės mokyklos pastatas. Jai 
suteiktas Dionizo Poškos vardas (sovietmečiu šis 
vardas buvo laikinai panaikintas).

1938 m. sausio 16 d. Bijotų dvaro Padvarių 
kaime  gimė kalbininkas, folkloristas, vertėjas, Lie-
tuvos nacionalinės Jono Basanavičiaus ir literatūri-

SVARBESNI BIJOTŲ 
ISTORIJOS FAKTAI IR 
DATOS

Pasivažinėjimas karieta šventės dieną Bijotuose 

Albinas  GINTAUSKAS
Danutės MUKIENĖS nuotraukos
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nės Dionizo Poškos premijų laureatas, akademinės 
Suomių literatūros draugijos narys-koresponden-
tas, knygų autorius, profesorius, habilituotas moks-
lų daktaras Stasys Skrodenis.

Sovietmečiu Bijotai buvo Poškos apylinkės cen-
tras, kolūkio centrinė gyvenvietė. Tuo laikotarpiu 
Bijotuose veikė Dionizo Poškos kolūkis.

1962 m. vasario 8 d. Bijotuose gimė Lietuvos che-
mikas, fizinių mokslų daktaras Vytautas Getautis.

1984 m. rugpjūčio 15 d. Bijotuose duris atvėrė 
čia pastatyta nauja, dviejų aukštų mūrinė mokykla 
(adresas – Poškos g. 1). 

1990 m. gegužės 12 d. Bijotuose veikusiai de-
vynmetei mokyklai suteiktas rašytojo Dionizo Poš-
kos vardas.

1995 m. Bijotai tapo Bijotų seniūnijos centru. 
2002 m. gruodžio 18 d. Bijotų mokyklos patal-

pose pradėjo veikti čia perkelta kaimo biblioteka. 
2010 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Prezi-

dentės dekretu Nr. 1K-383 patvirtintas Bijotų herbas.
2012 m. sukurtas virtualus turas po Bijotus. 

Jo adresas internete – https://www.vietoves.lt/?i-
d=RO80BQ3RP.

2014 m., pažymint Žemaičių krikšto 600  metų 
jubiliejų, Bijotuose pastatyta Lurdo grota. Statant 
ją panaudota 60 tonų akmenų (pasakojama, kad 
dalis jų – iš sunykusio dvaro), 6 tonos cemento.

2018-aisiais, minint Lietuvos nepriklausomy-
bės šimtmetį, Bijotuose pastatytas „Laisvės varpas“. 
Jame iškalti Lietuvos Tautinės giesmės žodžiai.

Lietuvoje vykdant švietimo reformą 2016 m. rug-
pjūčio 31 d. uždaryta Bijotų Dionizo Poškos pagrin-
dinė dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavi-

Bijotų Lurdo grota

Prof. Stasys Skrodenis Bijotuose

(Nukelta į 24 p.)
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nimo mokykla, kurioje iki to laiko buvo vykdomos 
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildo-
mo ugdymo programos lietuvių kalba. Mokyklos 
steigėjas buvo Šilalės rajono savivaldybės taryba. 
Mokyklai laikotarpiu nuo 1949 iki 2016 m. vado-
vavo šie direktoriai: 1949–1951 m. – Stasys Zeme-
ckas, 1951–1955 m. – Čepkauskas, 1955–1957  
m. – Bronislovas Račas, 1959–1961 m. – Alfonsas 
Martinėnas, 1961–1971 m. – Vitalius Giedraitis, 
1971–1976 m. – Adolfas Pužauskas, 1976–1993 
m. – Kazimieras Jančius, 1993–1996 m. –  Vladislava 
Pavliunienė, 1996–2008 m. – Loreta Dmitrijevienė, 
2008–2019 m. – Arvydas Zdanavičius.

2021 m. Bijotams suteikta teisė 2022-aisiais 
būti Lietuvos mažąja kultūros sostine. Šių metų 
programa visuomenei pristatyta 2021 m. rugpjūčio 
18 d. įvykusioje popietėje.

Įgyvendinant šią programą 2022 m. išleista 
knygos apie Bijotus antroji dalis (jos pristatymas vi-
suomenei vyks gegužės 27 d.). Knygos sudarytojas 
ir vienas iš autorių – dr. Jonas Dautaras. 2022-ai-
siais Bijotuose planuojama surengti ir tautodailės 
plenerą, kelias amatininkų parodas, skulptūromis 
įamžinti Bijotus kaip  2022 metų Mažąją Lietuvos 
kultūros sostinę ir jau išnykusius Bijotų apylinkių 
kaimus, bendradarbiaujant su baikeriais sudaryti 
apylinkėse esančių piliakalnių apvažiavimo marš-
rutą, išauginti apie 500 vnt. ąžuolyno sodinukų, 
kuriuos vėlesniais metais numatyta pasodinti Bijo   
tuose ir jų apylinkėse. 

Vyks ir Muziejų naktis, veiks vaikų dienos sto-
vykla, bus organizuojama akcija „Žingsniuok už 
Mažąją kultūros sostinę“ ir kt. Renginių metu kon-
certuos žinomi atlikėjai, kapelos, kiti muzikiniai ko-
lektyvai. Nebus užmirštos ir talkos ant šį kraštą puo-
šiančių piliakalnių bei prie jų. Planuojama, kad šiais 
metais bus pagerintas gyvenvietės apšvietimas.

2022 m. kovo 22–2022 m. gegužės 22 d. vyksta 
eilėraščių konkursas „Bijotai – Mažoji kultūros sos-
tinė 2022“. Tikimasi, kad jo metu gims nemažai kū-
rinių, kuriuose bus įamžinti svarbiausi Bijotų kraš-
to istorijos įvykiai, žymios vietovės, vietovardžiai,  
kraštovaizdis, asmenybės.  

Vasarą planuojamam surengti festivaliui  „Sve-
čiuose pas Dionizą Pošką“ jau intensyviai rengia-
masi – specialiai jam sukurta net atskira interneto 
svetainė – www.bijotai.lt.  Festivalio organizatoriai 
skelbia: „Esame laimingi, kad galime išdidžiai pasa-
kyti, jog esame iš Bijotų... Norime, kad šis istoriškai 
unikalus Lietuvos kampelis būtų gyvas... Darysime 
viską, kad Jūs norėtumėte kartą į metus atvykti į Bi-
jotus... O visus atvykusius vaišinsime gilių kava!“. 
Festivalio renginiai vyks Bijotų dvaro sodyboje, 
Baublių muziejaus parke, Girdiškės Švč. Mergelės 
Marijos Snieginės bažnyčioje. Jau skelbiama, kad 
festivalio metu bus parodyta pagal George Bernard 
Shaw „Pigmalionas“ pastatyta muzikinė insceniza-
cija-miuziklas „Eliza“ ( muzika Frederck Loewe). 
Dainuos Ona Kolobovaitė ir Egidijus Bavikinas. 
Renginių metu Bijotų gyventojus ir jų svečius tu-
rėtų džiuginti ir dainininkas Liudas Mikalauskas, 
Lietuvos, Latvijos ir Armėnijos muzikantus vieni-
janti grupė „U‘Elements“,  dainų autorius ir kūrėjas, 
dainininkas  Valdas Lacko, Grigiškių kultūros namų 
Liaudiškos muzikos kapela „Grigiškės“, Tauragės 
kultūros centro dainų ir šokių ansamblio „Jūra“ ka-
pela. Festivalio metu vyks ir Slackline sporto edu-
kacija bei šou pasirodymas, piešimo šviesos „Feel 
the Light“ edukacija. Bus daug muzikos, žaidimų, 
šviesų ir... netikėtumų. 

                

Eilėraščių konkuro reklaminis plakatas

Numatyta suorga-
nizuoti ir atvirlaiškių 
akciją „Išsiųsk linkė-
jimus iš Bijotų“, va-
saros metu rodyti fil-
mus, surengti Kraštie-
čių šventę ir Bijotų 
dvaro festivalį, pės-
čiųjų žygį „Šeima –   jėga“,



25

M U Z I E J A I Ž E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   7

(Nukelta į  26 p.)

Bijotai, Barzdžiai ir 
Dionizo Poškos 
muziejus
Gintautas ČIŽIŪNAS
Danutės MUKIENĖS nuotraukos

Dionizo Poškos Baubliai

                            
Pirmą kartą žinomuose rašytiniuose šaltiniuose 

Barzdžių (Bijotų) dvaras paminėtas XVI amžiuje. Tuo 
laikotarpiu jis priklausė Poškų-Paškevičių giminei.

1558 m. Bardžių-Mikniškių dvarelį pasidalino 
Beata Paškevičienė ir jos sesuo. Paškevičienei ati-
tekusi dalis pradėta vadinti tarmišku šeimininkės 
vardu – Bijata, o vėliau – Bijotais. 

1790–1791 m. Bijotų dvaro centrą ir apie jį bu-
vusias žemes nusipirko žemaičių bajoras, Raseinių 
teismo raštininkas, rašytojas, istorikas, etnografas, 
teisininkas, vienas žymiausių to meto kultūros vei-
kėjų, žemaičių kultūrinio sambūrio narys Dionizas 
Poška. Jis gimė 1764 m. Lėlaičių dvare (Mažeikių 
r.), mirė 1830 m. gegužės 12 d. Barzdžiuose (Šila-
lės r.),. D. Pošką labiausiai išgarsino jo rašto dar-
bai, ypač poema „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“ 
bei jo įkurtas pirmasis viešas kraštotyros muziejus 
(Baublys) Lietuvoje. D. Poška Bijotų dvare gyveno 
1790–1830 metais. 

Dionizo Poškos  
Baublys

XVIII a. paskutiniame dešimtmetyje užtvenkus 
Pelos upelį, pastatytas Bijotų dvaro vandens malū-
nas. Jis pagal išlikusias senas nuotraukas ir planus 
rekonstruotas 2011 metais. 

XIX a. Bijotų dvaro sodyba jau buvo suformuo-
ta. Ant Pelos upelio skardžio stovėjo gyvenamasis 
namas, netoli jo, už kelio į Girdiškes, buvo dvaro 
ūkiniai pastatai, Pelos upelio žemupyje, prie užtvan-
kos, veikė vandens malūnas. Sodybos teritorijoje 
augo parkas, prie namų puikavosi įrengti gėlynai.  

1812 m. D. Poška išgremžė apie tūkstantį metų 
turėjusio, Barzdžių kaimo Vyšniakalnyje augusio, 
iš vidaus sutręšusio, piemenų išdeginto storo ąžuolo 
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kamieno dalį, padedamas kaimo vyrų jį atgabeno į 
Bijotus, pastatė dvaro teritorijoje ant kalvos, už ke-
liasdešimties metrų nuo savo namų. Tada D. Poška 
Baublyje iškirto du langelius, duris, apdengė stogą  ir 
čia įkūrė pirmąjį Lietuvoje viešą kraštotyros (senienų) 
muziejų (anksčiau jis buvo vadinamas Lietuvos istori-
jos muziejumi, dabar – D. Poškos baublių muziejumi). 

1824 m. šalia pirmojo Baublio D. Poška pastatė 
antrąjį išgremžto ąžuolo kamieną („Baublio brolį“). 
Baubliuose D. Poška dirbdavo ir ilsėdavosi, saugo-
jo ir eksponavo turimus archeologinius radinius, 
surinktą istorinę ir etnografinę medžiagą, senovės 
dievų atvaizdus, įžymių žmonių portretus, apie 
200 knygų bibliotekėlę. Pas jį lankydavosi Lietuvos 
šviesuoliai, tautinio atgimimo veikėjai. Jie domėjosi 
šiuo muziejumi ir vertino jį, tad garsas apie D. Poš-

kos Baublius gretai pasklido. Prie baublių pradėta 
rengti gegužines, dainų šventes, chorų pasirodymus. 

D. Poška greitai po to, kai jis tapo Bijotų dvaro ir 
jo aplinkinių žemių savininku, dalį šių valdų perlei-
do savo tėvui. Jie nesutarė, tad šeimininkavo atskirai 
ir laikui bėgant suformavo du dvaro centrus. Barz-
džiuose šeimininkavo D. Poška, o Bijotuose – jo tė-
vas, vėliau – šio netikras sūnus Norbertas Paškevičius. 

1825 m. netikras D. Poškos brolis Norbertas 
Paškevičius Bijotuose pasodimo parką, kuris dabar 
vadinamas Norberto Paškevičiaus vardu. Čia yra 
įrengta poilsiavietė, auga lankytojų dėmesio sulau-
kianti keturliemenė liepa, 4,3 m apimties klevas, yra 
ir ąžuolų, 40 tiesiakamienių smulkialapių liepų.

1828 m. Baublius aplankė ukrainiečių kilmės 
Vilniaus universiteto profesorius Jonas Loboika 

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus 
Dionizos Poškos Baublių muziejus Bijotuose

                     

   

Informacinė lenta ir D. Poškos  paminklas (skulptorius Vaclovas Krutinis) Bijotuose
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(Ivan Lobojko, 1786–1861), kuris rūpinosi, kad 
D.Poškos įkurtas muziejus ir toliau būtų saugomas.

1830 m. D. Poškai mirus, jo sukauptos muzieji-
nės vertybės pasklido po Lietuvą, dalis jų žuvo Pir-
mojo pasaulinio karo laikotarpiu. 

Iki 1847 m. Bijotų dvaras priklausė bajorų Poškų 
(Paškevičių) giminei, o 1847 m. abu šiuos dvarus nu-
pirko dvarininkai Volmeriai. Jiems valdant dalis čia 
buvusių dvaro pastatų nugriauta. Baubliai ir toliau 
buvo saugomi, tik ilgą laiką jie nebebuvo naudoja-
mi kaip anksčiau. XIX a. pab.–XX a. pr. D. Poškos 
Baubliams buvo pakeisti šiaudiniai stogai, padėti ce-
mentiniai pamatai, jie apkalti medinėmis lentelėmis. 

1923 m. Bijotų dvaro teritorijoje  buvo 62 nuo-
latiniai gyventojai. 

1924 m. dalis išlikusių D. Poškos įkurto Baublių 
muziejaus eksponatų perduota saugoti Tauragės 
mokytojų seminarijai.

XX a. Lietuvoje vykstant Žemės reformai, Bi-
jotų dvaro žemės buvo išdalytos, dvarams priklau-
siusiose teritorijose pradėjo formuotis keli kaimai. 

1930 m. visuomenės iniciatyva buvusioje Barz-
džių dvarvietėje D. Poškos Baubliai buvo apdengti 
mediniais gaubtais ir suveržti metaliniais lankais. 
Pažymint D. Poškos 100-ąsias mirimo metines ir 
Vytauto Didžiojo mirties 500-ąsias mirties meti-
nes, Bijotuose, buvusio dvaro teritorijoje, netoli 
Baublių,  buvo supiltos dvi jubiliejinės pilaitės (me-
morialiniai kalneliai). 

1935 m. buvusį Bijotų dvarą kartu su malūnu 
nusipirko Kazimieras Jucius.

1947 m. Baublių dvaras privatizuotas, čia atkur-
tas Baublių muziejus.

1956 m. Baubliai pirmą kartą buvo konservuoti. 
1949–1962 m. Bijotuose veikė Dionizo Poškos 

memorialinis muziejus. 
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Parko fragmentas Bijotuose

   

  Paminklas, skirtas Dionizo Poškos ir Vytauto Didžiojo atminimo 
įamžinimui, Bijotuose
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1992 m. birželio 10 d. dėl vertingųjų architektū-
rinių savybių į Lietuvos Kultūros vertybių registrą 
įrašytas nacionalinės reikšmės Bijotų dvaro sody-
bos vandens malūnas (adresas: Malūno g. 14, Bijo-
tai). Unikalus objekto kodas – 1634. Jis pastatytas 
XIX a. pr. Dionizo Poškos (1764–1830) užsakymu, 
1969 m. restauruotas (projekto autorius – architek-
tas Napaleonas Kitkauskas), 1975 m. rekonstruotas 
pagal architekto Vytauto Dvariškio projektą. Ma-
lūną sudaro du pastatai (vienaauktis ir dviaukštis).

1993 m. vasario 2 d. į Lietuvos Kultūros verty-
bių registrą dėl vertingųjų architektūrinių savybių 
įrašytas nacionalinės reikšmės Bijotų dvaro sodybos 
D. Poškos Vakarų baublys (unikalus kodas – 10560). 
Jis cilindrinės formos, su gaubtu. Stogas daugiašlaitės 
piramidės formos, dengtas medinėmis skiedromis, 
turi  medinį špilių. Įėjimas į patalpą  – iš vakarų pu-
sės, langų ir durų angos stačiakampės. Vakarų pusėje 
yra betoninė pakopa. Ant Baublio fasado – medi-
nis karnizas su įrašu „1812“. Pamatas padarytas iš 
skladytų lauko akmenų, sienos – iš išskobtos apati-
nės ąžuolo kamieno dalies, sutvirtintos metaliniais 
lankais. Perdanga – medinių konstrukcijų, langų 
konstrukcijos ir skaidymas – taip pat medinis. Du-
rys – medinės, vienvėrės įsprūdinės, polichromuo-
tos,  su trikampiu sandriku ir metaliniais kalvio 
darbo apkaustais. Durų vidinėje pusėje yra Dio-
nizo Poškos įrašai lenkų kalba. Lubos –  medinių 
lentelių, polichromuotos, su Dionizo Poškos įrašu 

1962 m. Dionizo Baublių muziejus perduotas 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus žiniai. 

1966 m. iš Barzdžių kaimo pakelės prie D. Poš-
kos Baubių buvo atvežti ir pastatyti du mažieji bau-
bliukai-koplytėlės. 1993 m. balandžio 1 d. viena 
jų (su ornamentuotu kryželiu ir Jono Nepomuko 
skulptūra) įrašyta į valstybės saugomų kultūros ver-
tybių registrą (unikalus objekto kodas – 13912). 

1969 m. Baubliai buvo paskelbti respublikinės 
reikšmės istorijos paminklu.

1970 m. rekonstruotas, kavinei pritaikytas bu-
vęs Bijotų dvaro malūnas. 

1971 m. parengtas Baublių aplinkos sutvarky-
mo projektas (aut. Romas Kazlauskas, Brigita Ra-
davičiūtė). Tais pačiais metais D. Poškos Baubliai 
buvo konservuoti, ant jų uždėti stikliniai ir meta-
liniai gaubtai-paviljonai (architektai Meilė Laguna-
vičienė ir Vytautas Gabriūnas). 

1990 m. skulptorius Vaclovas Krutinis sukūrė pa-
minklą, skirtą Dionizui Poškai. Jis pastatytas Bijotuose, 
buvusioje dvarvietės teritorijoje, ant netoli Baublių 
1930 m. supilto memorialinio kalnelio.

1992 m. balandžio 24 d. į Kultūros vertybių 
registrą įrašyti išlikę Bijotų dvaro sodybos fragmen-
tai  (adresas: Muziejaus g. 10, 12, Bijotai).  Unikalus  
objekto kodas   – 629. Čia saugomi du senieji (Vaka-
rų ir Rytų) baubliai, malūnas, parko fragmentai, Pelos 
upelio tvenkinių sistema, du maži baubliukai-koplytė-
lės, Dionizo Poškos gyvenamo namo vieta. 

Dionizo Poškos Baublys ir jame šiuo metu veikiančios ekspozicijos fragmentas
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lenkų kalba.  Grindys grįstos medinėmis lentomis. 
1997 m. gruodžio 31 d. dėl želdinių vertingų-

jų savybių į Kultūros vertybių registrą įtraukti na-
cionalinės reikšmės turintys Bijotų mišraus parko 
fragmentai (unikalus objekto kodas – 23240). Iš-
likusio parko teritorijos šiaurinėje dalyje stovi trys 
paminklai. Pirmasis padarytas iš lauko akmenų. Jo 
priekinėje pusėje pritvirtinta granito lenta su įra-
šu „Vytauto Didžiojo / atminimui / 1430–1930 
m.“  Antras paminklas taip pat padarytas iš  lauko 
akmenų. Jo priekinėje pusėje pritvirtinta grani-
to lenta su įrašu: „Dionizo Poškos / atminimui / 
1430–1930m.“ Trečias paminklas skirtas Dionizui 
Poškai. Jis sukurtas iš balto marmuro, pastatytas 
1990 m., autorius – skulptorius Vaclovas Kruti-
nis). Parke vyrauja pavieniai medžiai – liepos, kle-
vai, ąžuolai, uosiai, guobos, yra ir medžių masyvų, 
grupių. Čia – Pelos upelio slėnis, jo šlaitai, reljefas 
sudėtingas, plokščiagalvis, yra 1931 m. supilti me-
morialiniai kalneliai, skirti Vytautui Didžiajam ir 
Dionizui Poškai.  

2005 m. vasario 25 d. dėl vertingųjų architektū-
rinių savybių į Lietuvos Kultūros vertybių registrą 
įtrauktas nacionalinės reikšmės Bijotų, dvaro sody-
bos Rytų baublys (unikalus objekto kodas – 30119). 
Baublys cilindrinės formos su gaubtu. Stogas – dau-
giašlaitės piramidės formos, su mediniu špiliu, deng-
tas medinėmis skiedromis. Įėjimas į vidų – iš pietva-
karių pusės. Viduje – viena patalpa. Langų ir durų 
angos – stačiakampės. Pietvakarių pusėje yra  me-
dinė pakopa.  Sienos – iš išskobtos apatinės ąžuolo 
kamieno dalies, viršuje sutvirtintos metaliniu lan-
ku. Perdanga – medinė sijinė. Durys – medinės, 
vienvėrės įsprūdinės, polichromuotos, su kalvio 
darbo apkaustais. Lango konstrukcija ir skaidymas 
medinis. Grindys grįstos medinėmis lentomis.  

2008 m. Bijotų dvaro sodyba, dažniausiai vadi-
nama Baublių vardu, paskelbta valstybės saugomu 
kultūros paminklu. 

2008 m. spalio mėn. Baublių muziejus perduo-
tas Šilalės rajono savivaldybei priklausančiam Vla-
do Statkevičiaus muziejui. 

2011 m. užbaigtas įgyvendinti projektas „Bijotų 
dvaro sodybos – Baublių komplekso pritaikymas tu-
rizmui“. Darbai buvo vykdomi pagal architektės Gie-
drės Miknevičienės parengtą projektą 2009–2011 

Renovuotasa Bijotų malūnas

Mažieji Bijotų baubliukai-koplytėlės

Būrelis Vilniaus žemaičių kultūros draugijos narių su savo 
bičiuliais Bijotuose prie D. Poškos Baublių 

metais. Jiems lėšųgauta iš Europos Sąjungos struktūri-
nių fondų bei iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

2012 m. gegužės mėnesį Bijotuose iškilmingai 
paminėta Donizo Poškos Baublių muziejaus įkūri-
mo 200 metų sukaktis. Šventės metu čia vyko „Mu-
ziejų kelio 2012“ atidarymo renginys. Jame  dalyva-
vo muziejininkai iš visos Lietuvos, daug kitų svečių.  
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Bova šėlts ė poikos rodou. Baba krapšties daržė, 
vuo vedo so bruolātio, pasėjiemėi Sargi, lakstiev aplin-
kou. Siotuov kap pašielė, nekreipiev diemesė, ka ė 
kuoks vuoratinklis liuob ožsėkabintė ož nuosē. Paskiau 
veizau, ka atēn Kaziūnė pri babā. Kažkou anėdvė paro-
kous, paklēguos, vuo vedo pasėklausīsiau. No, kas tau, 
baba kap vėsomet saka:

–Še kiuocieli ė biekėtau grību i pušinali.
No, kou darīsi, rēk eitė, ka ėr nenuoruoms. 

Vuo grībū tėn nikuokiū nebova. Mosmėrės tik 
rauduonava. Prėējės ka spiri tuokē i tou anus kra-
mė ėš zlastės, ta ėr nolėk kor biesos prėsakė. Tēp 
vedo toukart ė parejuov toštiuoms.

– Kaziūnė, a to atmini, kumet bova tas jouds 
saulės ožtemėms? – klaus baba.

– Aš tā poikiausē atmėno! – skobėnaus ėsėkėštė 
i anėdvėms ruokunda.

– Ēk, ēk, to, špingalietė! To juk berža galūnie 
toukart teblingavās! Marš i truoba bolviu kaištė! 
Parēs muotina ėš kolkuoza, vėsė jiestė nuories, – 
sokamandava baba. Ana īr krietnē keista: kartās ka 
pasaka, kap so klompēs par asla – karkšt-kabarkšt. 
Nier če nikuokiū beržū, nei aš kor lėpau... Kažėn 
kou pasaka, pamalou, vuo jego vedo kou nuors pa-
tauzėjau, tujaus pat vedom pasiūluo par zūbas.

Kaišau vedo tas bolvės, džiaugavuos, ka Kaziūnė 
nepaskaržėjė vedoms, ka anuos vuožka paleiduov. 
Baba būtom sakiusi: „No, balamūtā, kou ta vuožka 
jodom ožkliova? Musintās senē par staibius esatau 
gavosio!“ Bet vedo tuos vuožkuos tīčiuoms negai-
niuojuov, tik kad par greitā bieguov, tā ana parsė-
gonda, ėštraukė mėitali ėš žemės ėr parliekė nomėi.

Kumet baba parējė i truoba, vedo sotūpiev 
sava vėituos. Mūsa koknė bova dėdėlė. Pri longa 
stuoviejė stals, vuo aplinkou – soulā. Tėn vedo ėr 
liuobav kiaurā kiršintėis. Vuo babas valdas jau ējė 
aplink koknalė – kor viedrā, bliūdā ė katėlātē. Par 
asla ējė  kap ė kuoki fronta lėnėjė. Vedo nikumet 
neliuobau noleistė akiū nu babas. Je ana kou sakīs, 
kartās apsėmesiau, ka neėšgėrduov. Bet baba šalėp 
koknalės bova pasėdiejusi sava ginkla – lazdelė. 
Ka tik ana pradies tėistė sava rons pri anuos, vedo 

  Pajauskienė Joana (Skouds)

I pėpėru žemė
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muomėnt liuobau ėšgėrstė anou sakont:
– Kuo siedatau kap mosė kondė? A nežėnuo-

tau, kad kriuok dounelė slinkiaus jiedama?
No va, viel prasėded! Dounas kartās trūkst, bet 

ka ana kriuoktom, nebuvuov girdiejė. Vuo ėr ėš kor 
ašaras biegs, je ana akiū netor?

– Gerā, gerā, tujaus atnešiau vėrbū ė ondėns, – ė 
pašmurkšt abodo ėš truobuos, daugiau nieka neb-
sakīdamė.

– No, kramaušē, dėlkuo tėik prėlaistiet asla? Vuo 
dėkuo tus vėrbus tēp padriebē, tuoki jaugala padarē? 
Kāp aš dabar korstīsio ognė? Vuo jiestė juk abodo 
nuorėtau! – bomboliava baba. Kiaurā kažėn dėlkuo 
sosėraukusi kap devīnės pernīčės. Kāp anuos kumet 
nuors rēktom ėšklausėnietė, kumet mūsa tievali par-
veš nu tū baltūju meškū. Ka ons tėn īr ėšvežts, vedo 
bovuov senē nosėklausėi, bet kumet anou parveš, ni-
kumet nieks nepasakuojė.

Ka pamėslėji, keik vedo so bruolātio liuobau prė-
sėzbėtkietė, ė kėik tā babā reikiejė turietė nesvietėškas 
kontrībės! Juk tujaus pu kara vėsor bova baisē sunkos 
čiesos. Aplinkou bova ėr vėsuokiausiu granatu, kolku 
palėkta, ė paraka liuobam rastė. Vaikiokā tuokiuos 
amunicėjės liuob nešiuosės kėšenies. Ė vedo vėina 
karta, berailėniedamė pu šėlus, atraduov tuokiū kol-
kieliu. Parokavuov, ka rēktom so anuoms kou nuors 
ciekaunesnė padarītė. Pajiemiev ėr sokėšuov anas 
tėisē i koknalės pelėnus. Neragintė prėnešiev ė vėrbū, 
ė vondėns, vuo paskiau ė trėnavies aple stalali. Vuo 
baba, kap tīčiuoms, neparēt. Kažkor pagriuovalēs 
valkiuojės, krūpštiniejės, musintās rūgštīnės a kuokės 
vaistažuolės ronkiuo i kvartūga skreita. 

Ka ana parējė i truoba, vedom baisē nespakainē 
pasėdarė. Siedau tīkē pri longa. Baba žioborė ne-
deg, žibala taupa, čiunčelevuojės aplinkou kokna-
lė, vondėni pėl i katėlāti, paskiau tā dongtalė ėiškuos, 
tā sierčioku, dā kažėn kuo pu pelėnus pradiejė krapš-
tėnietėis! Jē anus būtom siemusi i viedrali, būtom 
bovė kėtēp. Bet baba jiemė ė padegė vėrbus. Vuo 
vedo, ausis soskliaudėi, dvuokoujau. Ale ont veina 
karta ka spruogs so garso – lėipsna tik plūst par rin-
kius! Vuo vedoms nabagė babolelė par tou ėšgousti 
vuos neėšvėrta ėš kuota. Ėr vedo pačiodo baisiausē 
parsėgonduov, pėrštus i bornas sosėkėšuov. Babūnė 
vės dar krietnē štīvi atsėtuokiejusi vedom so sosok-
to lėnėnio abrūso par kopras ožveliejė tēp skaudē, 
ka ašaras pradiejė tvėnktėis, bet vedo nie cipt! Jau-
tievuos kap katėnā i pelėnus prėšėkėi. Po tuo spruo-
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gėma nebatsėmėniev nie tuo, ka kėta karta nosėkal-
tė liuobau poltė kavuotėis koknie po soulalēs.

– Ropūžiuokā, a ropūžiuokā! Pūslagalvē! A 
truobalė somėslėjuotau nodegintė? Ka jodom nagā 
notropietom pri tuokiū dāktū graibontėis! Jego ėr 
tuoliau būsėtau tuokėi ba pruota zbrainė – ėšmausė-
tau i pėpėru žemė! Ėsėkalk i kramė to, dėdiesis! Tu-
jaus pajimkėtau ėš premėniuos viedrali ėr maukėtau 
abodo prėkabintė muolė ėš doubalės. Vuo paskiau 
gausėtau so nagās ožglėncevuotė vėsus koknalės 
spruogius. Ka koknalė būtom mitrē sotaisīta! Vuo 
jego ne – siediesėtau abodo nejiedė šaltuo truobuo!

Ka vedo apsėvelkuov sermiegelės, veizo, baba 
kriuok! Šluostuos ašaras so koskelė, petelē vėrp... 
Sostingau kap mėitalis. Kažkas tuoks nesoprontams 
soportėna muni vėsa: kap ė sarmata, kap ė gailestis. 
Gerklies galė atsėrada komštis, negalio ėšspaustė nie  
garsa! Vuo nuoriejuos poltė, apsėkabintė babā kuo-
jės, bočioutė ronkelė, maldautė „baba, duovėnuok“. 
Nedrīsau, baisē kalts jotaus. Pastuoviejau kap avėns 
spronda nunarėnės, pajiemiau bruoli ož ronkas, ėr 
ėšejuov tuo muolė parneštė. Einau so tou viedralio, 
vuo aš vuožuojo, kāp če īr – tievalis ėšmuovė pri 
baltūju meškū ė nebrgrīžt, vuo kažėn kor īr ta pė-
pėru žemė, juk ėr vedo ėš tėnās galiau nebsogrīžtė.

Už tou spruogėma atsėjiemiev pīluos ėr nu ma-
mas. Jau ontra dėina brėgadierios ėvarė baimės – 
atjuojė, strielba ont petėis pasėkabėnės. Vedom leipė 
arkli prėveizietė, vuo pats noējė i truoba. Kas dabar-
čious bus? Nogėrduov, ka tas brėgadierios vara mūsa 
mama darboutėis pri kolamuosės. Vuo ta spuorėjės, 
aiškėn, ka anā ne kolkuoza darbā rūp, ka tor pasėrū-
pintė, ka patiuos vākā nebūtom basė ė plėkė.

– No, kāp sau nuori! Je ganīklas karvē negausi, 
galiesi sava žalōjė ont stuoga prėsėrėšusi ganītė! – šū-
kaliuo brėgadierios. Vuo vedo nesoprontau, kou ons 
pliorp, juk nikumet nebuvuov matė karvės, prėrėš-
tuos ont stuoga. Va, jego galietoviav tou anuo nespa-
kainiūji arkli ožkeltė ont stuoga, va toukart tā būtom!

Ėr vėina karta pasėtaikė baisiausē gera dėina! Vedo 
ėš mėigū prėžadėna baisiuonėšks kiaulės žvėigėms. 
Ož karta sopratuov, kou tas znuočėj – bus šviežīnas!

Kol vedo šėltiau apsėbobotavuov, baba pakėša 
šiuo bei tuo ožlestė ė lėipė prėneštė kuo daugiau 
šakaliū ė ondėns. Šakalius neštė īr vėinė joukā. Pa-
gruobi kliebi, atneši pri koknės, plumpt ont žemės ė 
viel biegi. Prėnešiev vedo ė vondėns, ė šakaliū neo-
katėjemė. Dabarčiou truobas tėkrā bus šėltas – net 
ausīs raitīsės. Da bėškilieli pašmėrėniejuov. Tou tar-
po Kaziūnė so Pranio sonešė meselė. Mama vėsėms 

nomėi kuomandas davė. Paskiau dar ė anuos draugė 
atējė. Veizam: atsėnešė botelkelė, paukšt ėr padiejė 
anou ont stala. Vuo baba ont koknalės kažkou tik 
kep, tik čėrškėn, vėsė kleg, laiduos joukās. Kaziū-
nė gruobus ėščīstėjė. Mama so Pranio mēsa mal. Ė 
monėi doud malamuosės mašėnelės ronkėnelė pa-
soktė. Ėš kamaras parnešiau dėdiūji bliūda ė mama 
pradiejė minkītė kėlbasams skėrta somalta mēsa.

– Tik nepamažink droskas, mažilieli, ė neož-
mėršk pėpėru prėdietė, čėsnaku jau prėlopau ciela 
torielka, – muokėn babūnelė. 

Neėlgā trokos jau ėr pėrmuoji baronka pakašta-
vuojėmou keliaun i katėlātie verdonti vondėni.

– Ok vei kėlbasā, mon galielis, tau vėsa, – dai-
nioun babūnelė ė kraun vedom pu sprindi tuo 
kėlbasa i torielkas. – Nejieskėtau vėina, dounelės 
ontsėkouskėtau, – dar sokamandavuo.

No, ėr kleguo vėsė skanē pajiedėi. Mamas draugė 
pri mēsuos nieka nebdėrba, tik lėižuvi plakė, vuo anā 
jau ontra gabala kėlbasa ėdiejė. Bet ė vedom ožteka.

– Kamė galietiuo gautė kuokė puopieriaus skiau-
tė, rēk nobiegtė i būdelė? – klaus mamas draugė.

– Pečionguo īr tuo puopieriaus, jimk, – sāka babū-
nelė. Bet laikraštėniu skiautiu ta nejiemė, pasėčiopa kaž-
kou tuoki balta ėr ėšbiega. Ka parējė, pradiejė alduotė:

– Negi biesos apsieda, negalio tvertėis, kas tėn par 
žaltīs bova. Svėlst vėskas līgo so nuotrīniems būtiuo pa-
braukusi, dā baisiau! Gal kuokė čīderstva padėrbuot? – 
klaus mamas draugė, sėjuona pabraukusi ėr oudėga rai-
tīdama. Vuo mama, ka pradies jouktėis sosėrėisdama:

– To musintās pasėjiemē tou puopierio, katra-
mė aš ėš kruoma maltus pėpėrus bovau parsėnešusi. 
Pėpėrus sokratiau i mēsa, vuo puopierio, nieka ne-
pamėslėjusi, i pečionga nosvėidiau...

Vėsė pradiejė jouktėis net apsėašaruodamė. Vuo 
vedo veizavuos ė čīstā nieka nesoprontav. Būn, ka 
ne tik vākā, bet ėr paaugosėijē zbėtku prėsėdėrb...

Vėngalė Bonifaca portėgrapėjė
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Kažėn dėlkuo tēp īr, ka kou daugiau sėnsti, tou 
daugiau atsėmėni, kas bova seniau. Ėš puomietės ėš-
lend vaikīstės zbėtkā, katrū nemažā bova, jaunīstie 
kriestė špuosā... Jūzaps nikāp negal tuo parprastė. 
Ar če kuoki nauji lėga? A tuoki tatā senatvė ėr bus?

Aple tou bevuožuodams ons noējė ėš kūtalės 
ėšleistė vėštu. Lai sau kapstuos po kėimali. Vės kou 
nuors lesama sosėras, gruomolio apsėrūpins. Prėvierė 
doralės, kuojė prėspīrė kūlali i tarpdori, ka vies neož-
darītom. Juk reikies vėšteliems paskiau ieitė, kiaušius 
i gorbus padietė. Patiemėjė, ka par vasara dorīs nu 
saulės ne tik apėbloka, bet ėr atšerpetuojė, vėituoms 
soskeldiejė. „Rēks anas pataisītė ė parmalaivuotė. 
Ėlgiau tvaruos, – vuožuojė Jūzaps. – Bet kuoks tas 
mona ūkis bier. Šonėis būdalė – ėr ta tošti. Sargis pa-
senės ėškeliava i šonū karalīstė. Gers bova sargs. Bet 
juk kuožnam – savs čiesos. Anūkā žadiejė atvežtė 
maža šunieli. Kažėn, a tesies žuodi. Pažadiesi – pa-
tiešīsi, netesiesi – negriešīsi. Pagīvensio – pamatīsio.

Va, atsėmėniau... Rēk vėštuoms grūdū pabertė. 
Lai s dalėnas so žvėrblēs. Ė kāp anėi pastuogie  tou 
geldelė atrond? Tēp! Vondėns šėndėin ožteks vė-
sėms. Vuo kāp laikuos gaidīs? Ons gerā sovalda sava 
šeimīna. Vėštu ėš kėimalė niekor neėšlēd. Tas īr gerā!

Jūzaps, apveiziejės sava kėimali, mažās žingsne-
lēs tėpendams, i savęm čīsta uora traukdams, parējė 
pri sava truobalės. Atsėsieda ont soulalė pu longo ė 
patėnkints prasėšėipė: „Rodou šimet auksėnis. Mu-
siet, jau buobu vasara parējė. Saulelė tuoki šėlta, mažā 
telīn... Vuo medē sava barvas kaitaliuo kuožna dėina. 
Berželė šakas kap geltuonė bėzā nu mėnkiausė viejelė 
praded plostietė. Kleva lapā solėipsnuo rauduonā.

„Jau rodou ėr gamtuo, ėr mona gīvenėmė“, – 
tīluoms sau pasėgoudės Jūzaps atkėša saulē sena žėla 
kramelė, raukšlieta morzelė. Ont kieliu klesteliejė 
no darbū sogrobosės ronkas. „Je, nuors greitā rėtas 
pakalniou ta gīvėnėma saulelė, bet tēp maluonē, ka 
ana vės dar pašėlda ė pašvėit...“ – Jūzaps ožsėmerkė ė 
pasėnierė i atsėmėnėmus.

Jūzapa atsėmėnėmā
Mončienė Alduona Jedvīga (Skouds)

„Tas gīvenėms prabiega kap šešoulietis. Pasėtaikė 
vėskuo. Sunkė bova čiesā. Vėino tarpo vėsė nosėgīve-
nuom. Vuo dabarčiou palėkau sava suodībuo vėns 
kap pėršts. Elziūnė jau pėnktė metā ein, ka ėlsas om-
žėnājemė kalnelie. Vākā pauga, ėšsėlakstė kas kor. 
Sūnos so šeima gīven ė darbounas ožsėinie. Gerā, 
ka duktie če, miestė, pasėlėka. Tonkē atvažioun 
aplonkītė, apveiz, retkaretēs paskombėn, anūkā 
pasėsvečioun. Če Jūzaps atsėmėnė savōjė vaikīstė.

Kažėn kāp beinas mona bėndraomžems – bovo-
sėms suodas vaikems? Vėsė bovuom puokarė vākā. 
Atsėmėno, kāp vasaruom ganiem karvės. Vuo kėik 
vėsuokiausiu zbėtku liuobam prėkriestė! Vėsė bo-
vuom apsėginklavė ėlguoms palkuoms, so anuoms 
vėsas doubalės, vėsus griuovalius, kanalus liuobam 
ėšrausliuotė, ėškapstėnietė. Ėiškuojuom palėktū 
kara truofieju. Ė liuobam anū nemažā rastė. Vėina 
karta doubalie raduom ciela diežalė blėzgontiū ku-
lipku. Pasėdalėnuom vėsė puo līgē. Kuožnos torie-
juom sava slieptovė. Nomėškems aple sava truofiejo 
nesėkuolėjuom. Diekou Pondėivou, ka mums tou-
kart nieka nenotėka. Vuo galiejė bėngtėis sovėsam 
prastā... Ganīdamė karvės liuobam sosėkortė lau-
žus, keptė ont ongliū neloptas bolvės. Vėina karta, 
ka prėsėkėrtuom bolviu, kažkas ėš mūsa pasiūluojė: 
„Pažaiskem kara!“ Va, tumet ėr prasėdiejo mondrīs-
tės. Paeiliou svaidiem kulipkas i lauža. Tik švīst-švīst, 
ė maunam goltėis i kuoki griuovali ar doubalė. Atsė-
golėi skaičioujem, kėik kartu spruoga. Vuo paskiau 
pakielėi kramės, pasėveizam, kas tėn dedas. Nomėš-
kē, ėšgėrdėi šūvius, liuob mėslītė, ka viel kažkas pa- 
mėškie šauduos. Juk bova baisē nespakainė čiesā!

Gėrdiejau, ka mona suoduo pradėnės muokīklas 
nebie. Kažėn, ar mūsa bovosė muokītuojė tebie 
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gīva? Kāp anuos gīvenėms nosėdevė? Vuo toukart 
ana bova jauna, straini ė geruos šėrdėis. Anā nebova 
lėngvo dėrbtė. Klasie muokies vėsuokiausė omžiaus 
vākā. Mes, vaikiokā, buvuom baisē zbrainė, vėsuo-
kiausiu baiku liuobam prėsėmėslītė. Vėsė toriejuom 
pasėdėrbė mediniu pėštalietu ė anus nešiuojiemies 
ožsėkėšė ož dėrža, vuo kėšėnies liuob barškies ku-
lipkas. Vėina karta reikiejė sportoutė. Toukart ė 
pabėra ėš kėšieniu vėsa amunicėjė. Muokītuojė ka 
pasiota, lėipė vėsa mūsa monta sokrautė anā ont 
stala. Kulipku sosėdarė nemėnka krūvelė. Muokī-
tuojė nebėšmana nie kou besakītė. Matuos, ka ana 
ėiška vėitas, kor mūsa kulipkas pakavuotė ar ėšmes-
tė. Vuo če kažkas ėš klasės lepteliejė: someskėt i pe-
čio. Ta nieka nepamėslėjusi ėr sosvėidė. Vuo pečios 
musintās nebova gerā ėšdegės, gal dā bova lėkė 
ongliū... No, tėkra svieta pabonga, kas tumet die-
juos. Lig perkūns so šimto žaibū ka driuoksteliejė. 
Pečiaus dorelės so vėsās apvadās ėr pelėnās ėšliekė 
i asla. Dalės pečiaus net sogriova. Vuo garsielis!.. 
Vėsė baisē parsėgonduom. Gerā bėnt, ka nieks ėš 
mūsa  klasės nebova sožeists. Ka dabā pagalvuoji, 
kuokėi mes vėsė tumet buvuom avėgalvē...

Kėta karta monėi galiejė prastā bėngtėis. Tumet 
raduom pamėškie granata. Kas anuos vėdou – nežė-
nau. Parsėnešiau nomėi ė pasėdiejau ont trinkalės. Eito 
parsėneštė jekšė. Parkėrsio tou bestėjė posiau ėr vėskou 
sožėnuosio, kas tėn īr. Ėr če prīšās muni – papunis. Pa-
sėteirava, kuo ėiškau. Aš anam vėskou papasakuojau. 
Papunis, ėšklausės monės, trumpam  sostinga vėi-
tuo ė lėka be žuodiu, vuo atsėgavės noliekė tėisē pri 
trinkalės, čiopa mona granata ėr ėš vėsuos sīluos 

svėidė i prūdalė vėdori. Vondou tik soborboliava 
ė mona truofiejė neblėka nie piedsaka. Nu papunė 
gavau daug pašvičkas ėr pamuokīmu. Ka tou dėina 
atsėmėno, mėslėjo, ka muni ėr Aniuols Sargs rata-
vuojė. Bet... Augdams aš ėlga laika bovau ožsėspīrės 
kap kuoks vuožātis. Tad, kėta vasara, vondėniou 
prūdalie noslūgos, vil tou granata atsėmėniau, so 
griebio anou ėšsėrakaliuojau laukuon, apveiziejau. 
Ana mon pasėruodė esonti krietnē sorūdiejusi, ap-
tėžusi. Kas vėdou, jau žėnuojau. Daugiau ana mon 
nebrūpiejė, tad dabar jau pats ėš vėsū jiegū tvuojau 
kū tuoliau i prūdalė marmalīnė... Ėr... amėn!

Tās metās aš toriejau ėr rimta darba – sava bizni. 
Pīniau kiuocius – dėdėlius ėr mažus, kāp kas bova 
ožsėprašės, ėr pardavuojau anus suoduos žmuonėms. 
Sosėtaupiau ne vėina rubli. Ka jau bovau paauglīs, 
papunis ėšmuokėna kluotė stuogus so skėiduom... 
Patėka. Ejau par kėimus vėns pats kluodams stuogus 
kap tėkros meistros... Ė viel rublis i kėšenė.

Gīvenėms tās puokarė metās mumis dā augon-
tius vėskuo ėšmuokėna. Žėnuojuom, ka netorem 
matītė, gėrdietė tuo, kuo nerēk, ka ėr liorškietė pa-
kampēs neder. Dā mažė būdamė pri darba bvuom 
pripratintė, tā ė dabarčiou sogadlīvā gīvenam.

Vajerau, sovėsam bovau ožmėršės, ka rēk eitė i 
krautovė apsėpėrktė. Ne kažėn kėik če mon vėinam 
ė berēk. Svarbiausē neožmėrštė nosėpėrktė pėina; 
vakarė Rainis glousniuosės aple kuojės – reikies pa-
lakintė, vuo mēselės par dėina pats bus pasėgavės.

Sava vuožuojėmus partraukės Jūzaps noējė i truo-
ba, pasėjiemė piningū, terbalė ėr pasoka i krautovė.    

      Vėngalė Bonifaca portėgrapėjė
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Pu pasauli tik rėit, vėsė anuos bėjė.
Jego artėi prirėities, sosargins ne vėina. 
(Ėnourak)

Baltas kramelės, žalės jopėlelės,
Pu pėivelė laksta, vies koskelės draska.
(Sėvlagtlab)

Anuos prietelkas nu sena, pariedenės ne vėinuodas.
Vėina aukštā kramė kel, kėta i koploma linkusi.
(Sėšop, Ėlge)

Kumet ons nuor, tumet atēt, kumet ons nuor, ėšēt.
Būn, ka švelnē pagluosta, būn, ka ėš klumpiu ėšvert.
(Seiv) 

Do bruolē nu sena baguota seselė līd.
Sosėtėktė anėi negal, nes sesė tuo neleid.
(Sėpo ātnork)

Nežėna ons nie sava omžiaus, ni kumet īr gėmės.
Vuo patėk anou vėsė, ė tīlē paskou ēn.
(Slek)

Mūsa senelė Žemė vėsus mumis sauga ė glaud,
Saulė pagluosta, pašėlda, vuo lītos morzas noplaun.
(Silūk)

Tropėnelē vākams
MONČIENĖ Alduona Jedvīga

Mėslės

Rauduona barzdelė, ragėnė nuoselė.
Pats be batu, vuo so karūna.
(Sīdaig)

Mėslės imėnėms noruodīts skliaustūs. Skaitītė 
rēk ėš dešėnies i kairė.VĖNGALĖ Bonifaca portėgrapėjės

Garsū pamiegdiuojėms

1. Au–au–au, kaula didili gavau. Griaužiau 
anou au–au–au, mēuos tēp ė neradau.

2. Kar–kar–kar greitā kiauši diesio jau... 
Kut–kudākš, kur kudākš, kiauši jau padiejau aš.

3. Ga–ga–ga, ga–ga–ga par vėsa dėina, gir–
gir–gir, gar–gar–gar prūdė ė kėimė.

4. Čik–či–rik, čik–či–rik, mona tropėnė 
nerīk! Pėkts aš vīrs, pėkts aš vīrs! Artėi pri monės 
nelīsk!

Greitakalbė

– Pliūrės, žiūrės avėžėnės, pėlns bliūdalis 
rūgštalėnės.

Skaičioutės

Mona ratā, rateliokā, sokas vėsė tekėnokā.
Nu kalnalė greitā rėit, ėš pakalnės rēk partėmptė.
Tėmpsio aš, tėmpk ė to, ė važiousiau abodo.

Aš toriejau dvėratoka, biedū daug mon atsėtėka.
Zoikius kelis sogavau, pakol gerā važiavau.
Vėns ėr do, važiouk to. Tau padietė jau galio.

Linksmė pasėrokavėmā

PASĖVĀKŠČIUOJĖMS PARKĖ. Elita: Au-
klietuojė, juk pas mumis nier bezdiuoniu? Arvīds: 
Kap nier? Juk torem Bezdiuoniu tėlta! Elita: Nier, 
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nier! Arvīds: Tā kam tas tėlts pastatīts? Elita: Tā 
negi negėrdiejē, ka žmuonės ėš bezdiuoniu kėlė, 
tad ėš tū čiesu tėlts ėr tebstuov.

PAIŠĪBAS OŽSĖJIEMĖMS. Vākams īr ož-
douta paišītė žovelės. Auklietuojė: Paulieli, dėlkuo 
tava žovelės ont žuolies? Paulios: Anuos jau sogautas. 
Auklietuojė: Vuo kas anas sogava? Paulios: Kas, kas? 
Diedė! Auklietuojė: Bet diedė če nenopaišīts! Pau-
lios: Aiško, ka nenopaišīts, ons i žvejība ožmėrša pasė-
jimtė viedrali, tad dabar ėšējė nomėi anuo pasėjimtė. 

ŽEMĖS DREBIEJĖMS. Giedrė: Gėrdiejau, 
ka bus žemės drebiejėms. Virga: No ė kas, aš nebė-
jau, aš tou muomėnto parbiegsio i truoba.

GAISROS. Auklietuojė: Saulelė, dėlkuo tuoki 
graži nomieli, katrou nopaišē, jiemē ė sobraižē rau-
duonās, joudās driūžēs. Saulė: Nieka keista. Dabar 
tas noms deg, gaisros siautie...  

Pranielis – plepos, linksma būda vāks. Vėsor 
anuo pėlna. Vėskas anam rūp. Ligo gīvāsis sėda-
bros! Vuo galvelie – vėsuokiausė ėšmėslā, bet ons 
šėrdelės geruos. Kartās ėškret vėina, kėta zbėtka. 
Anam dėdėlē patink vasaruoms būtė kaimė. Vės-
kuo če pasėtaika, bet buočē sava anūkieli nuognē 
mīl, anuo zbėtkus sopront ė atleid.

Anou dėina baba klaus:
– Pranieli, a nematē, kas tou mona medo ėšlaižė?
– Ne, nematiau! Musiet, mosės ėšlaižė, štiš! 

Kuo lendat pri medaus?!
Tēp ė bėngies ruoda. Baba pakraipė galva ė noē-

jė i vėrtovė, vuo Pranielis nodūmė i meistarnė pri 
buočiaus. Apveiziedams buočiaus karalīstė klaus: 

– Kou dėrbi?
– Ablioujo lėntalė. Ketėno dėrbintėis soulali. 
Vuo Pranelė akelės tik lakiuo par sėinas, tik la-

kiuo, ožkliova belakiuodamas ož ėlguos lėntīnas 
vėrš stalbinkė.

– Vuo kam če sokrautas vėsuokiausės diežalės, 
skrabėnelės? Kėik če vėskuo daug! – dīvuojės vāks.

– No, ka vėsuokiausiu nuočīnu rēk pri meis-
trīstės. Rēk kažkor cviekus, šriūbelius sosėpėlė, 
pokselius sokabintė, gruntvuogė pasėdietė, ka vės-
kas būtom artėi pri ronkas. 

Buočios anūkeliou vėskou apruodė, vuo tas, 

Pranielis

ėšgėrdės suodnė skalėjont Sargi, noliekė tėisē pri 
anuo. Sargis, igėnės i vuobėli Runci, pliešuos, ka 
net žemės ėš pu nagū i šuonus lek.

– No va, Runci, tēp tau ė rēk! Topiek dabar 
vuobelie. Vakar, ka nuoriejau tavi pagluostītė, pa-
zurduotė, to mon ronka so nagās sobraižē, net kraus 
biega. Dabar papoulē Sargiou, – Pranielis  noskaitė 
Runciou pamuoksla, vuo paskiau pasėšaukė Sargi:

– Ēkiau nomėi. Pagondėnuov Runci ė ož-
teks. Lai dabar sau top kontėns vuobėlie. Kažėn 
kāp ons vėns pats ėš   anuos ėšlėps?

Tumet anodo abodo so Sargio viel noējė pri 
meistarnės. „Buočiaus vėdou nier. Gerā! Apvei-
ziesio vėskou truopnē,“ – pavuožuojė Pranielis, 
atėdarė doris, ontsėlėpa ont stalbinkės, apsėžval-
gė ė sopīlė mažūsius cviekelius pri dėdiesniu. Tou 
pati padarė ė su šriūbelēs; lai būn vėsė kopėtelie, 
tēp anėms bus geriau. Paskiau valog savės Pranielis 
pradiejė kravuotė ė kūjātius, apcūgas, čepkės... Tu-
met ėšgėrda, kāp anou baba šauk i truoba:

– Pranieli, parēk pri pėitu! Nosėplauk ronkas!
– Gerā! Gėrdo! Ne mažos juk! – borbteliejė 

sau pu nuosė.
Truobuo vėsė sosieda pri stala. Sied ė jied, tīlē, 

nečepnuodamė. Pranielis, pėrmāsis pajiedės, pa-
gluostė sava ėšsėšuovusi pėlvāti, nieka nesakės at-
sėkielė nu stala, noējė pri luovas – bumpt ėr gol.

– Baba, ar nematē, kor paršielis nobiega? – išējės 
i kėima žvalgīdamuos aplinkou paklausė buočios. 

– Žėnau, žėnau, – Pranielis pašuoka ėš luovas 
ėr, prīš ėšeidams pro doris, atsėsoka i babūnėlė ėr 
ėštarė, – ožmėršau padiekavuotė ož pėitus. Baisē 
didilis diekou! Pėitā bova tėkros skanumielis – 
pėrštus galiejē apsėlaižītė. 

Buočios, ka viel parsėrada i truoba, galva pa-
krapštė ėr ėštarė:

(Nukelta i 36  p.)
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– Žėnuot kou, ėr ėš medė ėškrėtos rēk pasėėlsie-
tė, vuo po pėitu dvėgobā. Torielkas paskiau ėšsėplau-
sem. Dabar biški prėgolkem pakaitė nosnaustė, ėštėi-
sinkem kuojės, – ėr ėsėtaisė ont dėdėliuojė puotelė. 
Baba ėsėtaisė ont tapšana. Praneliou atėteka luova. 
Pu kėik čiesa baba nē ėš šiuo, nē ėš tuo paklausė:

– Vuo katras mon ežės darželie ėšlepetiuojiet?
– Ne aš! – pėrmāsis šuokuos buočios.
– Aš ėrgi nelepetiuojau – paontrėna Pranielis.
– Ale ė mona meistarnie kažkas tvarkies. Ejau 

oždarītė doris ė matau, kad tėn, vėdou, kažkas be 
monės tvarka jau padarės, – pasakė buočios.

– Ale kas če tuoks galiejė būtė? – nosėdīvėjė baba.
Pranielis tīl ligo vondėns i borna prisėsiemės. 

Buočios atsėpūtės ėš pėlva gala pradiejė:
– Ka tik tēp neatsėtėktom kap tam žmuogeliou...
– Vuo kas tam žmuogeliou notėka? – pasėcie-

kavėjė Pranielis.
– Je jau nuorėtau abodo so baba ėšgėrtė, galio 

papasakuotė... Znuočėjės, bova tuoks notėkėms. 
Vėinuo suoduo gīvena neduors žmuogos. Vėsė anou 
pažėnuojė ė žėnuojė, kad ons īr malagis, apgavėks, 
vėsuokiausės neduorībės ė zbėtkus kret. Žmuonės 
anou ėš tuola liuob aplėnks. Bet vėina karta pru šali  
ējė čerauninks. Ons vėskou aple tou neduorieli žė-
nuojė ė pasakė, ka tas žmuogos vėina gražė dėina so-
sėlauks atpėlda – anam nodžiūs pėrštā... Ė tou patė 
dėina tam nevėduonou ėš tėkrūju pradiejė džiūtė 
pėrštā – vėituo anū belėka medėnē pagaliokā. Va, 
kāp tatā atsėtėka... Tam žmuogou baisē dūšė skau-
diejė, ašaras bėra ėš akiū kap popas. Žmuogielis no-
jautė dėlkuo tēp anam notėka, tad ons vėsėms sava 
kaltės ėšpažėna, pradiejė ėš vėsuos šėrdėis atgailautė, 
atlīgėna vėsėms padėrbtas skriaudas. Žmuonės anuo 
pasėsgailiejė ė atlēda vėsas skriaudas. Pu tuo anam pa-
lėngvelēs pėrštā viel atauga ė palėka tuokėi pat, kuo-
kėi bova onkstiau.  Nu tuo laika tas žmuogos palėka 

nuognē duors, dar ė kėtus liuob parspietė, ka negal 
darītė bluogū darbū , nes nepaklausios gal pėrštā  no-
džiūtė. Vuo dabar ožteks pasakuotė, pamėiguokem 
pakaiti, ka atsėkielė būtomem mitresnė ė poikesnė. 

Vuos tik buočelē somerkė akis, Pranielis atsėkie-
lė ė pradiejė kriuoktė. Buočelē tujaus sokėla ė prė-
biega pri anūkelė jiemė klausėnietė:

– Kas notėka, mažėlieli? Kuo kriuoki, nabagie-
li? A skaud kas nuors?

– Mon atruoda, ka mona pėrštelē pradiejė džiū-
tė, sosėtraukė!

Soprata buočelē, ka anūkielis apsėsapnava. Švel-
nē pagluostė anam galvelė ė pasėtērava: 

– Kuo tava dūšelė nespakainē? Gal kou nuors 
negera padarē? Pasėsakīk vėskou, toukart šėrdelē 
pageries, ana palėks čīsta.

Pranielis kūkčiuodams pradiejė:
– Baba, aš tou medo ėšlaižiau, ne mosės. Tik dėl-

kuo ons bova so žuoleliem? Tas žuolės ėšspjuoviau 
i šiukšliu viedrali. Vuo par ežės vedo tėisē pri meis-
tarnės bieguov so Sargio. Ė buočiaus meistarnie aš 
tvarkiaus. Cviekus, šriūbelius i krūvelės supīliuojau, 
kūjātius, apcūgas, ščepkės sudieliuojau i kopėtelė. 
Ėr pokselē nuoriejė būtė tuo patiuo kopėtelie.

– Pranieli, ka dabarčiou vėskou pasėsakē, paruo-
dē, ka ėsi drousos ė duors vāks, – gluostīdama anū-
keliou galva pasakė baba, – je kuo nuors nuoriesi, 
paprašīk. Vuo tas medos so žuoleliem bova mona 
vaistā... Vuo dabā golkės ė pamėiguok. Kumet ėšmėi-
guosi, palaistīsi mon cėbolės, nes paskiau ēsio anas 
pardėigtė i tas vėitas, katras ėšlepetiuojėtau so Sargio.

– Ožteks tau, baba, pamuokslautė, leisk vākou pa-
mėiguotė. Vuo ka ėšmėiguosi, Pranieli, dėrbinsiav sou-
lali, a gerā? Mėiguok drousē, – pasakė buočios.

Buočē apkluostė anūkieli ė kuožnos noējė pri 
sava darbū.
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