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Lietuvos profesionalaus 
teatro kūrėjo 
KONSTANTINO 
GLINSKIO vardą 
pateisinantis, rajono 
kultūrinių iniciatyvų 
ir jų realizavimo centru 
tapęs teatras

Jurbarko Konstantino Glinskio teatras savo 
istoriją skaičiuoja nuo 1905-ųjų (nuo tais metais 
šiame mieste įvykusio pirmojo viešo lietuviško 
spektaklio – Keturakio „Amerika pirtyje“, kurį re-

žisavo S. Šimkus). Beje, teatrinės tradicijos šiame 
mieste yra senesnės – dar anksčiau Jurbarko Vasil-
čikovų dvare buvo pradėti rodyti vaidinimai rusų 
kalba. Vėlesnių metų lietuviško teatro istorija šia-
me mieste susijusi su iš Jurbarko kilusiu  iškiliu tea-
tro aktoriumi ir režisieriumi, vienu iš Lietuvos pro-
fesionaliojo teatro kūrėjų Konstantinu Glinskiu 
(1886–1938). Jis statyti spektaklius čia pradėjo 
sugrįžęs į gimtinę atostogų studijų Sankt Peterbur-
go Literatūros ir meno draugijos teatro mokykloje 
laikotarpiu. Vėliau teatrui vadovavo kartu su K. 
Glinskiu kurį laiką dirbusi aktorė ir režisierė Ona 
Lukoševičiūtė. Nuo 1954 m. mieste veikė režisie-
rių Algirdo Pauliukaičio ir Antano Švedo vado-
vaujamas dramos būrelis, kuriam 1959m. buvo 
suteiktas liaudies teatro vardas. 1984-aisiais prie 
teatro vairo stojo režisierė Danutė Budrytė-Samie-
nė. 1995-aisiais, pažymint K. Glinskio gimimo 
110-ąsias metines, Jurbarko dramos teatrui buvo 
suteiktas Konstantino Glinskio vardas. 

D. Budrytės-Samienės knygos „Tiltai į tėviškę“ pristatymo dalyviai 2021 m. Pirmoje eilėje (iš kairės): 
G.Martišienė, A. Vasilijevaitė-Kazlauskienė, G. Jackienė, aktorė V. Kochanskytė, knygos autorė D. Budry-
tė-Samienė, redaktorė E. Gylienė, R. Mockevičienė, Jurbarko meras S. Mockevičius. Antroje eilėje (iš 
kairės): L. Šulinskienė, V. Greičiūnienė, S. Kliukas, I. Kazikaitienė, A. Veniulienė, R. Miškinienė, neat-
pažintas asmuo, A. Busch, I. Pažereckienė, V. Sutkuvienė, I. Gvildienė, A. Gvildys, V. Juškevičienė, N.Ku-
lakauskienė, L. Ašmonaitienė, B. Narbutaitė, A. Bliundžiuvaitienė, V. Vasiliauskienė. Stovi (iš kairės): R. 
Šličkutė, R. Lukšienė, L. Ševelienė, V. Bakšys, V. Butėnienė, G. Barusevičiūtė, L. Parulis, I. Kateivė, K. 
Matuzas, A.Z.Samys, V. Bacevičius. Fotografas A. Sinkus
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Šio teatro spektakliai aukštai vertinami specia-
listų. Kolektyvas kaip geriausias 2011 m. Lietuvos 
mėgėjų teatras buvo apdovanotas „Aukso paukšte“. 
Jis yra ir daugelio teatrų festivalių  laureatas, prizi-
ninkas, Kazimieros Kymantaitės prizo, Lietuvos 
Respublikos Seimo, Žemės ūkio ministerijos, Klai-
pėdos universiteto, teatrologo Vytauto Maknio, 
Lietuvos Sąjūdžio, kunigo Jono Katelės, Laukuvos 
seniūnijos premijų laureatas. 

D. Budrytė-Samienė – ne tik šio teatro vadovė, 
daugelio jame pastatytų spektaklių režisierė, bet ir 
scenarijų autorė, aktorė, įvairių Jurbarke vykstančių 
kultūrinių renginių iniciatorė, sumanytoja, režisie-
rė. Jos nuopelnai Lietuvos kultūrai yra įvertinti Bo-
riso Dauguviečio premija, Didžiojo gintaro ordinu, 
Gabrielės Petkevičaitės Bitės medaliu „Tarnaukite 
Lietuvai“. Ji yra ir dviejų knygų apie K. Glinskio 
teatrą autorė.

Tokią informaciją apie šį teatrą dažniausiai gali-
ma rasti viešojoje erdvėje. Na o kaip šis kolektyvas 
gyvuoja paskutiniais metais, kokios šių dienų aktu-
alijos? Pokalbiui apie tai Danutę BUDRYTĘ-SA-
MIENĘ pakvietė Danutė MUKIENĖ.

Filmo „Lobis“ aktoriai iš Vilniaus ir Jurbarko: J. Šumskas, P. Volkova, 
A. Busch, D. Budrytė-Samienė. 2021 m. Fotografas A. Vidžiūnas

Svarbiausia – 
gyvas, o kartu ir 
modernėjantis 
kūrybinio proceso 
tęstinumas

– Teatro vizitinė kortelė... Norėdami trumpai 
Jūsų teatrą pristatyti skaitytojams, pabandėme ją 
pradėti rašyti mes. O ką pirmiausiai joje apie savo va-
dovaujamą kolektyvą Jūs pati pasakytumėt?

– Iš dalies pasikartosiu, tačiau pirmiausiai, kal-
bant apie Jurbarko Konstantino Glinskio teatrą 
reikia pažymėti, kad tai vienas seniausių mėgėjų 
teatrų ne tik Žemaitijoje, bet ir Lietuvoje (jis savo 
istoriją, kaip jau sakėte, skaičiuoja nuo 1905 metų). 
Didžiuojamės, kad mūsų teatro pradininkas – re-
žisierius, aktorius, pedagogas Konstantinas Glins-
kis, gimęs 1886  m. Jurbarke. Jo darbą, tiesiogiai jį 
perimdami, tęsė O. Lukoševičiūtė, A. Pauliukaitis, 
A.Švedas, na o dabar tai daryti tenka man. Šis gyvas 
kūrybinio proceso tęstinumas, bėgant laikui mo-
dernėjo, tačiau kartų bendravimo tradicija, išaugus 
į supratimą ir pagarbą, gyvuoja iki šių dienų. Mūsų 
teatre dominuoja regioninė, kraštiečių dramaturgi-
ja, tačiau nevengiama ir modernių šalies bei užsie-
nio autorių kūrybos.

– Kas šiandien sudaro Jūsų teatro trupės bran-
duolį, kokio tai amžiaus scenos mytėtojai?

– Teatro aktorių amžius – nuo 10 iki 92 metų. 
Didžiuojamės, kad mūsų teatro spektakliuose ir 
organizuojamuose įvairiuose renginiuose, įgyven-
dinamuose projektuose dalyvauja, vaidmenis kuria 
net ir aktoriai senjorai, kurie dar mena režisierės 
O.Lukoševičiūtės pastatytus spektaklius. Teatro 
branduolį sudaro įvairių profesijų žmonės, tarp ku-
rių yra ir pedagogų, medikų, moksleivių.

(Nukelta į 4 p.)

Nuotraukos – iš Danutės Budrytės-Samienės archyvo
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2021 m. festivalio „Senjorai ir jaunystė“ konferencija. Dalyvauja re-
žisieriai G. Padegimas, D. Budrytė-Samienė, A. Banytė ir aktorė R. Sa-
bonytė, prisijungę nuotoliniu būdu. Fotogrfas A. Sinkus

2021 m. festivalio „Senjorai ir jaunystė“ nominacija „Veidu į 
Lietuvą“. Fot. D. Budrytė-Samienė

– Jau greit bus 40 metų, kaip Jūs pati šiame teatre. 
Kokios kolektyvo tradicijos buvo labiausiai puoselėja-
mos Jums atėjus į teatrą, kokios susiformavo naujos ir 
kaip jas pavyksta išlaikyti?

– Atėjus į teatrą, pirmiausia surinkau teatro is-
toriją, atsiminimus iš seniausių, dabar jau amžiny-
bėn išėjusių aktorių. Stačiau spektaklius pagal kraš-
tiečių rašytojų ir poetų kūrinius, pati parašydama 
scenarijus. Didelę reikšmę skyriau ir profesionalaus 
meno sklaidai. Manau, kad liaudiškoji kūryba ir 
profesionalumo pažinimas yra vertingiausias kūry-
bos darinys, sudarantis galimybę mėgėjų meno kū-
rėjui sujungti žinias su organika. 

– Teatralai, norėdami tobulėti, geriau pažinti 

Grupė 2022 m. Teatro Trijų Karalių šventė.s dalyvių. Sėdi (iš kairės): M. Buitkuvienė, M. Kazlaus-
kaitė, D. Kazlauskas, I. Kateivė. Stovi (iš kairės): L. Parulis, A. Busch, L. Kazlauskas, A. Kazlauskienė, 
V. Šmatova, A. Samys, N. Kulakauskienė, A. Reičiūnienė, L. Ašmonaitienė, V. Bacevičius, J. Videikienė,
 J. Mockus, I. Kazikaitienė, G. Gvozdas, G. Jackienė, D. Jackys, R. Lukšienė.  Fotografas  L. Kazlauskas; 
Jurbarko Konstantino Glinskio teatro vėliava

Programos „Nesakyk, kad pavargai“ dalyviai Eržvilko senelių 
namuose. Sėdi (iš kairės): G. Martišienė, R. Šličkutė, R. Lukšienė. 
Antroje eilėje (iš kairės): D. Budrytė-Samienė, A. Reičiūnienė, K. 
Ivanaitytė, A. Samys. Fotografas A. Sinkus
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savo kolegų darbus, jaustis 
didelės teatro bendruomenės 
dalimi, imasi organizuoti te-
atro festivalius, konkursus, 
seminarus, konferencijas, ak-
cijas, patys dalyvauja pas kole-
gas vykstančiuose renginiuose. 
Kuo šioje veiklos srityje savitas 
Jūsų kolektyvas?

– Rengiame tradicinį fes-
tivalį „Senjorai ir jaunystė“, 
kuriame dalyvauja vyresnio 
amžiaus kolektyvai ir vienas, o 
kartais ir du vaikų ar jaunimo 
teatrai. Spektaklių aptarimuo-
se, konferencijose diskusija 
vyksta  ne tik su režisieriais 
profesionalais, bet ir su jaunai-
siais  kūrėjais. Tai skatina kar-
tų bendrystę. Kadangi Jurbar-
kas muzikų kraštas,  2016 m. 
įsteigėme, kraštiečio, operos 
solisto Vlado Baltrušaičio 
nominaciją „Veidu į Lietuvą“, 
kuriame nominuojame muzi-
kaliausius festivalyje „Senjo-
rai ir jaunystė“ dalyvaujančius 
teatrus ir atlikėjus. Nuo 2019-
ųjų vasaromis regiame kraš-
tiečių menininkų atminimui 
skirtas popietes „Muzikos 
kava“.  Dalyvaujame Lietuvos 
nacionalinio kultūros cen-
tro (LNKC) Teatro skyriaus 
rengiamose teatro šventėse 
„Atspindžiai“, taip pat ir te-
atro festivaliuose „Tegyvuoja 
teatras“, „Baltijos rampa“ bei 
Tauragės apskrities teatro 
projektuose ir kituose Res-
publikos teatrų festivaliuose, 
kurie organizuojami Biršto-
ne, Šakiuose, Rietave, Šilu-
voje. Dalyvaujame ir Čekijos, 
Austrijos, Lenkijos lietuvių 

(Nukelta į 6 p.)

2020 m. vykusio renginio  „Muzikos kava“, skirto kraštiečiams menininkams, dalyviai: J. Kar-
vauskas, A. Busch, R. Lukšienė, D. Budrytė-Samienė, I. Kateivė, N. Kulakauskienė, B. Skandū-
nienė, V. Greičiūnienė, L. Ašmonaitienė, G. Martišienė.  Fotografas A. Sinkus

Renginio, skirto Laisvės gynėjų dienai, akimirka R. Stankevičiaus „Sibiro Madonos litanija“. 
Iš kairės: N. Paulaitienė, S. L. Kateivaitė, A. Sluoksnaitis, R. Lukšienė, G. Jackienė, D. Budrytė-
Samienė, kun. D. Auglys, V. Kursevičius, S. Ambrazaitis. 2022 m. Fotografas A.Sinkus

Filmuotos publicistinės laidos „Prezidentas – Aleksandras Stulginskis“ akimirka. Nuotraukoje 
iš kairės: V. Bacevičius, V. Šmatova, K. Matuzas, A. Višinskas. 2020 m.  Fotografas A. Sinkus
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bendruomenių renginiuose, pa-
laikome ryšius su kultūros, meno 
kūrėjais, gyvenančiais JAV, Vo-
kietijoje, Lenkijoje, Kanadoje, 
Prancūzijoje, Estijoje.

– Mėgėjų teatras – tai kartu ir 
savanorių teatras, nes dažniausiai 
tokių teatrų aktoriai atlyginimo 
už darbą negauna. Na o jie ne tik 
repetuoja, vaidina, bet ir daug lai-
ko sugaišta gastrolių metu. Jie daž-
nai padeda organizuoti ir įvairius 
teatro renginius, patys juose da-
lyvauja. Vykstant festivaliams, 
kitiems didesniems renginiams, 
neapsieinama be pagalbos iš ki-
tur. Kas yra Jūsų teatro didžiausi 
pagalbininkai (asmenys, įstaigos, 
organizacijos)?

– Mūsų teatro renginių, spek-
taklių ir festivalių generaliniai 
rėmėjai yra UAB „Vasarė 925“ ir 
IĮ „Silveris“. Teatrą remia ir MB 
„Vildarta“, Virginijos Šmatovos 
kirpykla, Jurbarko teatro mėgė-

Nuotolinio renginio „Svečiuose pas Kastantą“, skirto rež. K. Glinskio 135-osioms gimimo metinėms, akimirka. Fotografė I. Kateivė

Nuotolinė H. Kunčiaus spektaklio „Jonas Sobieskis“ repeticija. 2021 m. Fotografė
D. Budrytė-Samienė

Indrė Kateivė nuotoliniu būdu dalyvauja tarptautinėje kūrybinėje laboratorijoje „Aktorius, 
autorius, veiksmo vystymo šaltiniai“. 2021 m. Fot.ografė D. Budrytė-Samienė



7

                                                  
Ž E M A I Č I Ų  T E A T R A SŽ E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /  8

jų klubas, Jurbarko rajono savi-
valdybė ir atskiri teatro gerbėjai. 
Rengiame projektus ir teikiame 
juos Lietuvos kultūros tarybai dėl 
jų dalinio finansavimo (taip gau-
name lėšų teatro  pagrindiniams 
renginiams).  Bet didžiausia pa-
rama, be abejo, yra teatro narių 
susiklausymas, noras ir gebėjimas 
dirbti scenoje.

– Gyvename sudėtingu lai-
kotarpiu, tačiau net ir tada, kai 
buvo daug bendravimo suvaržy-
mų dėl COVID-19 pandemijos, 
didžioji dalis Žemaitijos mėgėjų 
teatrų savo veiklos nebuvo nutrau-
kę. Kaip tuo metu bendravo, kūrė 
Jūsų kolektyvas, kokiais būdais 
palaikėte ryšį su teatro gerbėjais, 
kokius spektaklius tuo laikotarpiu 
statėte, kada vyko jų premjeros?

– Pačiu sunkiausiu pandemi-
jos laikotarpiu, stengėmės ben-
drauti su teatro senjorais, paskam-
bindami jiems telefonu bent porą 
kartų per savaitę. Domėjomės jų 
poreikiais ir padėjome jiems spręs-
ti tiesiogines su sveikata susijusias 
problemas. Organizavome kau-
kių siuvimo veiklas, nes iš pradžių 
jų labai trūko. Pasiuvę kaukes jas 

perduodavome senjorams, ligo-
ninei. Nuotoliniu būdu rengėme 
susitikimus su profesionaliais re-
žisieriais, rašytojais, dalyvavome 
tarptautinėse nuotolinėse teatro 
konferencijose, kurias rengė Lie-
tuvos mėgėjų teatrų sąjunga. Ren-
gėme įvairias temines parodas. 
2021 m. minėdami režisieriaus 
K.Glinskio 135-ąsias gimimo 
metines, surengėme virtualų ren-
ginį „Svečiuose pas Kastantą“, 
kuriame teatro aktoriai tapo reži-
sieriaus K.Glinskio  įvairių gyve-

(Nukelta į 8 p.)

Grupė Konstantino Glinskio teatro nominacijų vakaro „Vanduo“ renginio dalyvių. 2022 m. 
kovo 26 d. 

Kraštiečio poeto ir vertėjo Antano Gailiaus 70-mečiui skirto renginio ir A. Buch virtualios parodos „Konstantino Glinskio teatro kūrėjai“ 
reklaminiai plakatai

nimo etapų dalyviais. Profesiona-
laus meno projekte „Susitikimai“ 
nuotoliniu būdu labai efektyviai 
repetavome su rež. A. Vidžiūnu 
(Vilnius) ir, pasibaigus griežtam 
karantino laikotarpiui, 2021 m. 
gyvai parodėme H. Kunčiaus 
spektaklį „Jonas Sobieskis“. Ska-
tindami sveiką gyvenimo būdą, 
surengėme ir nufilmavome akciją 
„Lietuvai reikia užgrūdintų“. Or-
ganizavome koncertus medikams 
„Linkėjimai iš žibuoklių pievelės“. 



8

Ž E M A I Č I Ų  T E A T R A S

Scenos iš pagal B. Mar kūrybą pastatyto spektaklio „Naktukas“. 
Spektaklyje vaidino: A. Meškauskienė, V. Šmatova, V. Bacevičius, 
M. Šašytė, G. Gvozdas, A. Samys, A. Buch, G. Jackienė,  D. Budrytė-
Samienė. 2022 m. Fotografas A. Sinkus.
Spektaklio „Naktukas“ reklaminis plakatas
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2020 m. renginio „Linkėjimai iš žibučių pievelės“, skirto Medikų 
dienai, akimirka. Fotografas A. Sinkus

Scena iš spektaklio „Kenotafas. Paminklas Mokytojai“, pastatyto 
pagal R. Granausko kūrybą. Vaidina: S. Ambrazaitis, V. Butėnienė, 
L. Šakaitytė. 2020 m. Fotografas A. Sinkus

Scena iš H. Kunčius spektaklio „Jonas Sobieskis“. Vaidina: D. Bud- 
rytė-Samienė, J. Mockus, V. Bacevičius, I. Kateivė, A. Reičiūnienė. 
2021 m.   Fotografas A. Sinkus Straipsnis apie Jurbarko K. Glinskio teatro renginį, skirtą A. 

Stulginskiui,  JAV lietuvių  leidinyje „Draugas“. Fot. D. Budrytė-
Samienė

2021 m. visuomenei buvo pristatyta mano pačios 
spaudai parengta antroji knyga („Tiltai į tėviškę“) 
apie Konstantino Glinskio teatro veiklą. Tęsėme te- (Nukelta į 10 p.)

Spektaklio „Kenotafas. Paminklas Mokytojai“ plakato fragmentas

atro nominacijų „Vanduo“ vakarus, kurie vyksta nuo 
2012 metų. Juose apdovanojame sezono ryškiausius 
aktorius, rėmėjus, profesionalus bičiulius. 2021 m. 
mūsų teatro aktorė A. Busch ir aš pati filmavomės 
režisierės A. Marcinkevičiūtės filme vaikams „Lobis“. 

– Kokie spektakliai Jūsų teatro repertuare šiuo 
metu? Kur juos rodote? Kas yra šių spektaklių režisie-
riai ir kas juose kuria pagrindinius vaidmenis?

– Šiuo metu repertuare turime tris spektaklius: 
H. Kunčiaus „Jonas Sobieskis“ (rež. Albertas Vi-
džiūnas). Jame Pagrindinius vaidmenis kuria Jonas 
Mockus, Kęstutis Matuzas, Aušrinė Meškauskie-
nė, Danutė Budrytė-Samienė, Inesa Kazikaitienė 
ir Artūras Butėnas. Spektaklį rodėme teatrų fes-
tivaliuose, kurie vyko Jurbarke, Šilalėje, Šakiuose. 
Rugpjūtį ruošiamės vykti į Estijos Viljandė mieste 
rengiamą teatrų festivalį  „Vilamfest“.
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Akcija „Mes su tavim Ukraina“. Priekyje – skaitovai ir scenarijaus autoriai S. Ambrazaitis ir D. Budrytė-Samienė. 2022 m. Fotografas A. Sinkus

Kitas spektaklis yra skirtas visai šeimai. Tai – 
„Naktukas“, pastatytas pagal Birutės Mar to pa-
ties pavadinimo apysaką. Jį sukūrėme 2022 me-
tais. Aš pati esu šio spektaklio scenarijaus autorė 
ir režisierė. Pagrindiniai veikėjai: Giedrė Jackie-
nė, Aušrinė Meškauskienė, Gytis Gvozdas, Miglė 
Šašytė. Spektaklis buvo rodytas Jurbarke. 2021 
m. planavome teatro išvyką į Prahą, kur mūs 
kvietė lietuvių bendruomenė, tačiau šias gastro-
les dėl COVID-19 pandemijos tada teko atidėti. 
Dabar „Naktuką“, ruošiamės parodyti šių metų 
birželio 4 d. rengiamoje Tauragės apskrities dai-
nų šventėje.

Tautodailininkė, Jurbarko Konstantino Glinskio teatro  aktorė 
Laimutė Ašmonaitienė ir 2021 m. vasarą Jurbarko kultūros centro 
mažojoje salėje veikusios L. Ašmonaitienės parodos reklaminis 
plakatas

Trečias spektaklis – „Kenotafas. Paminklas 
Mokytojai“, pastatytas 2020 m. pagal Romualdo 
Granausko kūrybą. Šio spektaklio scenarijaus auto-
rė ir režisierė taip pat esu aš. Pagrindiniai veikėjai: 
Kęstutis Matuzas, Gitana Barusevičiūtė, Gražina 
Martišienė, Aušrinė Meškauskienė, Aistė Butėnai-
tė, Vilma Butėnienė. Jį mes rodėme Pagėgiuose, 
Šakiuose, Jurbarke, Rietave vykusiuose teatro festi-
valiuose, Jurbarko rajono miesteliuose (Viešvilėje, 
Smalininkuose, Veliuonoje, Vadžgiryje).

2021 m. vaidinome poezijos spektaklį „Ca-
minio vainikas“, pastatytą pagal Antano Gailiaus 
eiles (rež. D. Budrytė-Samienė, komp. Nijolė Sin-
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2022 m. akcijoje „VYSHIVANKA“ – VIENYBĖ TEŽYDI!“ dalyvavę Jurbarko kultūros centro darbuotojai ir K. Glinskio teatro aktoriai. 
Fot. A. Sinkus

Ž E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   8

Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininko 
Vytauto Juozapaičio 2022 m. sveikinimas teatralams Tartautinės 
teatro dienos proga 

kevičiūtė) ir istorinę pasaką vaikams „Rimas pas 
Kęstutį“ (rež. D. Budrytė-Samienė, komp. Rūta 
Šličkutė).

Teatras aktyviai bendrauja su Lietuvių kalbos 
draugijos Jurbarko skyriumi. Kartu organizuojame 
kalbos renginius rajono kultūros ir švietimo įstaigo-
se bei pilietiškuose Lietuvos politinių kalinių-trem-
tinių Jurbarko skyriaus renginiuose. Dalyvaujame  
susitikimuose su menininkais, aktyviais visuomenės 
veikėjais, kraštiečiais, užsienyje gyvenančiais lietu-
viais. Lietuvos Seimo 100-mečio proga surengėme 
filmuotą publicistinę laidą „Prezidentas Aleksan-
dras – Stulginskis“, prie kurios prisijungė JAV gyve-
nantis A. Stulginskio anūkas J. Juozevičius.  Laisvės 
gynėjams skirtame vakare „Sibiro Madonos litanija“, 
jo dalyvius supažindinome su poeto R. Stankevičiaus 
kūryba. Kadangi mūsų rajono ribose esančiame Šim-
kaičių miške yra gen. J. Žemaičio-Vytauto vadavietė, 
teatro aktoriai nuolat dalyvauja J. Žemaičio-Vytauto 
atminimui skirtuose renginiuose. 

–  Rusijai užpuolus Ukrainą, nemažai karo pa-
bėgėlių atvyko į Lietuvą. Gal dalis jų laikinai apsisto-
jo Jurbarke ir jau atrado kelią į Jūsų teatrą? Jei taip, 
kaip Jūsų kolektyvas su jais bendrauja?

– Taip. Nemažai teatro narių dalyvauja savano-
riškoje Ukrainos pabėgėliams remti veikloje, teikia 
pavėžėjimo, vaikų užimtumo, socialines paslaugas. 
Ukrainiečius kviečiame dalyvauti ir teatro rengia-
mose akcijose. Bendraujame su pabėgėliais ir asme-
niškai, padedame  Jurbarko kultūros centrui orga-
nizuoti renginius, kuriuose dalyvauja ukrainiečiai. 
Mes rašome ir tokių renginių scenarijus, režisuoja-
me juos. Surengėme akcijas: „Laisvės šviesa“, „Mes 
su tavim Ukraina“ , „Vyshyvanka: vienybė težydi“.
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Stanislovas Vitkevičius (lenk. Stanisław Wit-
kiewicz, 1851–1915) –  vienas iškiliausių ir įdo-
miausių XIX a. II p. lietuvių kilmės lenkų tapytojų, 
meno teoretikų, rašytojų, visuomenės veikėjų. Jis 
yra Zakopanės stiliaus architektūroje ir taikomojoje 
dailėje pradininkas, užima svarbią vietą XIX a. II p. 
Lenkijos meno kritikos istorijoje.

S. Vitkevičius keliolikoje straipsnių bei knygoje 
„Menas ir kritika pas mus“ yra suformulavęs savitą 
natūralizmo teoriją. 

Zakopanės stilius – XIX a. pabaigos Lenkijos 
architektūros ir taikomosios dailės stilistinė tenden-
cija, pagrįsta Tatrų kalniečių statinių bei drožinių 
formų stilizacija.  Kaip teigia daugelis tyrinėtojų, tai 
buvo pirmasis lenkų nacionalinis stilius, kuris per-
žengė teorinių postulatų rėmus ir galėjo būti įgyven-
dintas praktiškai ne tik Zakopanėje. S.Vitkevičius jį 
sukūrė po to, kai 1890 m. apsigyveno Zakopanėje.1 

S. Vitkevičius gimė 1851 m. gegužės 8 d. Kražių 
valsčiaus Pašiaušė kaimo (dabar jis priklauso Kel-
mės rajonui) kilmingoje Žemaitijos bajorų šeimoje. 
Jo tėvas – Ignas Vitkevičius, motina – Elvyra Šeme-
taitė. Stanislovas pradinį išsilavinimą gavo namuo-
se. Vėliau jis mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Namuose 
buvo auklėjamas dar iš romantizmo laikų atėjusių 
patriotinių ir religinių tradicijų dvasia. Būdamas 
vos 12 metų amžiaus, dalyvavo 1863 metų sukilime 
– buvo  kurjeris, partizanų būrių tiekėjas. Sukilimą 
palaikė ir jo tėvai, du vyresni broliai ir seserys. Po 
sukilimo numalšinimo tėvas buvo suimtas, nuteis-

Stanislovas 
Vitkevičius – iš 
Kelmės krašto kilęs 
lenkų tapytojas, 
meno teoretikas, 
rašytojas
Danutė MUKIENĖ

Jacek Malczewski. Stanislovo Vitkevičiaus portretas. 1897 m. Pa-
veikslas saugomas Krokuvos nacionaliniame muziejuje (Lenkija) 

tas tremčiai ir katorgai, o jų šeimos turtas parduo-
tas iš varžytinių. Į tremties vietą – Tomską su vyru 
išvyko ir jo žmona, o su tėvais – ir visi jų vaikai. 
Tomske Stanislovas ėmė domėtis daile ir pradėjo 
lankyti piešimo pamokas. Būdamas 18 metų am-
žiaus (1867-aisiais) jis ėmėsi tokio amžiaus jaunuo-
liui gana sudėtingos misijos: nuvažiavo į Lenkiją, 
kad pasirūpintų, jog jo tėvams būtų leista sugrįžti 
į Lietuvą. Neaišku, kiek tai padėjo, tačiau 1868 m. 
Vitkevičiai gavo leidimą palikti tremties vietą. Tė-
vas Lietuvos nepasiekė – mirė grįždamas namo. Iš 
tremties prvykusią Stanislovo mamą, jo brolius ir 
seseris priglaudė giminės. Stanislovas tada kartu su 
jais į Lietuvą negrįžo, nes dar prieš gaunant šeimai 
žinią, kad gali tremtis jiems atšaukiama, buvo apsi-
sprendęs studijuoti Sankt Peterburgo dailės akade-
mijoje. Čia jis mokėsi 1868–1871 metais. Akade-
mijoje buvusioms griežtoms mokymosi taisyklėms 
jis nepritarė. Po studijų keliems mėnesiams sugrįžo 
namo. Nutaręs toliau gilinti dailės žinias, 1872-aisiais 
išvyko į tuo metu Vokietijoje buvusį svarbų meninės 
kultūros centrą Miuncheną. Čia jis 1872–1875 m. 
studijavo dailės akademijoje. Joje mokėsi daug lenkų. 
S. Vitkevičius įsijungė į jų bendruomenę ir aktyviai 

I Š K I L Ū S  Ž E M A I T I J O S  Ž M O N Ė S



13

I Š K I L Ū S  Ž E M A I T I J O S  Ž M O N Ė SŽ E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   8

dalyvavo jos veikloje. Miunchene jis susibičiulia-
vo su žymiais tapytojais Aleksandru Gierymskiu, 
Józefu Chełmońskiu, Henryku Siemiradzkiu. 

Miuncheno laikotarpis buvo lemtingas ne tik 
meninei ir intelektualinei S. Vitkevičiaus raidai, 
bet ir visam jo gyvenimui. Tuo laikotarpiu jį slėgė 
sunkios materialinės sąlygos, kartais tekdavo net 
badauti. Viso to jo organizmas neatlaikė ir Stanis-
lovas susirgo tuberkulioze. Ši liga jį kamavo iki pat 
paskutinės gyvenimo dienos.

1875 m. baigęs studijas, apsigyveno Varšuvoje. 
Čia, išsinuomotoje viešbučio „Europejski“ buvu-
sioje skalbykloje, jis įsirengė savo kūrybinę tapybos 
studiją (dirbtuvę). Šios patalpos greitai tapo popu-
liarios tarp Varšuvos menininkų, tapytojų, rašyto-
jų, kritikų ir žurnalistų. Tuo laikotarpiu S.Vitke-
vičius susidraugavo su Boleslovu Prusu, Henryku 
Sienkiewicziumi, Antoniu Sygietyńskiu ir dauge-
liu kitų ano metų Lenkijos menininkų, tapo savu 
tarp Varšuvos intelektualinio elito, kuris priklausė 
tuo metu pasaulyje garsios aktorės Helenos Mo-
drzejewskos [Modjeska] meno ir literatūros salo-
nui. Realizmo šalininkas mene, kompozitorius bei 
menotyrininkas Antonis Sygietyńskis savo miru-
sios žmonos Marijos iš Szetkevičių šeimos vardu 
S.Vitkevičiui skyrė stipendiją, apie kurią pats S.Vit-
kevičius nežinojo, bet kuri buvo jo išlaikymo pa-
grindas paskutiniais gyvenimo metais.

Varšuvoje S. Vitkevičius iš pradžių dažniau-
siai iliustruodavo periodinius leidinius, rašydavo 
straipsnius dailės temomis. 

Norėdamas sustiprinti sveikatą, 1881–1882m. 
jis gydėsi Meranoje ir Marienbade. Iš jo rašytų laiš-
kų matosi, kad tuo laikotarpiu jis galėjo lankytis ir 
Paryžiuje bei Vienoje. 

1884 m. S. Vitkevičius sausio 5 d., praėjus dau-
geliui metų po sužadėtuvių, sukūrė šeimą – vedė 
muzikę (muzikos mokytoją) Mariją Petžkevičiūtę 
(Pietrzkiewicz). Gyvendami santuokoje jie 1885m. 
susilaukė sūnaus – garsiu lenkų menininku tapu-
sio Stanislovo Igno Vitkevičiaus (Stanisław Ignacy 
Witkiewicz). Jo krikštamotė buvo jau minėta aktorė 
Helena Modjeska.

  1884 m. gavęs Arturo Grušeckio pasiūlymą įsi-
jungti į literatūros ir meno savaitraščio  „Wędrowiec“ 
kolektyvą ir tapti šio leidinio meno vadovu, Stanislo-
vas jį priėmė.  Minėtose pareigose jis dirbo 1884–1887 

metais. Tuo laikotarpiu šiame leidinyje jis paskelbė 
nemažai savo straipsnių apie meno kūrinių vertybes ir 
meno kritikų vaidmenį; šie straipsniai 1891, 1899 m. 
išspausdinti atskira knyga – „Sztuka i krytyka u nas“ 
(„Tapyba ir kritika tarp mūsų“). 

S. Vitkevičiui dirbant savaitraštyje „Wędro-
wiec“, šis leidinys pritraukė daug intelektualų, kurie 
pasisakė už realizmą literatūroje ir mene, už naują 
kūrybinį požiūrį ir pergalę prieš akademinį konven-
cionalizmą. 1887 m. S. Vitkevičius dirbo žurnalo 
„Kłosy“ meno vadovu.

Jo gyvenime lemtinga buvo ir Lenkijos Zakopa-
nė. Pirmą kartą S. Vitkevičius ten apsilankė 1886m., 
o 1890 m. jis čia apsigyveno kartu su šeima. Jį labai 
žavėjo Zakopanės krašto gamta, ypač kalnai, Podo-

Stanislovas Vitkevičius su sūnumi Stanislovu Ignacu Lovrane 
1913 metais. Fotografas nežinomas. Nuotrauka iš Polish Scientific 
Publishers PWN

Stanislovas Vitkevičius. Fotografas nežinomas. Nuotraukos 
originalas saugomas Tatrų kalnų muziejuje Zakopanėje

(Nukelta į 12 p.)
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lės aukštumos, liaudies tradicijos, kalniečių gyveni-
mo būdas, liaudies menas, jo formos. Gyvendamas 
čia, jis, remdamasis šio krašto tradicinėmis archi-
tektūros ir dekoratyvinio meno formomis, ėmėsi 
kurti lenkų tautinį stilių, suformulavo vėliau plačiai 
paplitusio Zakopanės architektūros stiliaus, kuris 
vadinamas ir Vitkevičiaus stiliumi, pagrindus. Gy-
vendamas Zakopanėje jis dar ir projektavo namus, 
piešė, tapė, rašė straipsnius, knygas (Zakopanės 
stiliaus tema yra išspausdinti trys jo leidiniai: „Na 
przełęczy (Ewangelia Tatr)“ (1891 m.); „Styl zako-
piański. Zeszyt I. Pokój jadalny“ (1904 m.); „Styl 
zakopiański. Zeszyt II. Ciesielstwo“ (1910 m.).

Aktualu tai, kad šis stilius apėmė architektūros 
objektus ir dekoratyvinį meną. S. Vitkevičius buvo 
ne tik meno teoretikas, bet ir praktikas: jis ne tik 
sukūrė Zakopanės stiliaus pagrindus, bet ir pats 
projektavo šio stiliaus statinius, jų vidaus patalpoms 
priderintus baldus, buities reikmenis, kai ką pats 
padarydavo. Vienu metu jis buvo pradėjęs kurti net 

ir Zakopanės stiliaus interjerus bažnyčioms, tačiau 
to darbo vėliau atsisakė, nes šis „eksperimentas“ 
tada visuomenėje nesulaukė reikiamo palaikymo.

Pirmasis S. Vitkevičiaus suprojektuotas Zako-
panės stiliaus namas buvo Zygmunto Gnatowskio 
vila „Koliba“ (suprojektuota 1891–1892m., pa-
statyta 1892–1894 m.). Projektuodamas šį pastatą 
S.Vitkevičius siekė įrodyti, kad liaudišką architek-
tūrą galima suderinti su sudėtingais ir rafinuotais 
komforto ir grožio reikalavimais. Jis rūpinosi, kad 
jo suprojektuotose vilose, kituose statiniuose atsi-
rastų ir Zakopanės stiliaus reikalavimus atitinkan-
tys baldai, dekoruoti buities reikmenys. 

Kiti S. Vitkevičiaus parengti žymesni Zalko-
panės stiliaus pastatų projektai: vilos: „Willa pod 
Jedlami“ (pastatyta 1897 m.); „Pepita“ (pastatyta 
1893–1894 m., sudegė 1928 m.); „Korwinówka“ 
(pastatyta 1895–1896 m.); „Zofiówka “ (pasta-
tyta 1895–1896 m., sudegė 1946 m.); „Konstan-
tynówka (1900 m.); Jaščuruvo Švč. Jėzaus širdies 
koplyčia (1904 m.). 1904–1905 m. jis kartu su 
savo anūku architektu Jonu Vitkevičiumi parengė 
ir Vitkevičių vilos projektą.

Lietuvoje pirmą kartą Zakopanės stilių bandyta 
pritaikyti Švenčionių apskrityje esančiame Saldutiš-
kio dvare, kurį valdė S. Vitkevičiaus seserį vedęs karo 
inžinierius Boleslovas Jalovieckis. Tuo pačiu laiko-
tarpiu pagal S. Vitkevičius projektą buvo pastatyta 
Saldutiškio siauruko geležinkelio stotis. 

Daug Zakopanės stiliaus bruožų turinčių pas-
tatų (vilų, vasarnamių, gyvenamųjų namų) XX a. 
pradžioje iškilo Lietuvos pajūryje, ypač Palangoje.

Esant galimybei, S. Vitkevičius plėtė savo akira-
tį, lankydavo kitas šalis. Žinoma, kad  jis yra lankęsis 
Europos meno parodoje Berlyne, 1897 m. – Cyprian 
Godebski Kararoje (ten tuo metu buvo ruošiamas 
paminklo Adomui Mickevičiui projektas).

1904–1905 m. S. Vitkevičius gyveno ir gydėsi 
prie Adrijos jūros tuo metu buvusiame madingame 

Jasčuruvo Švč. Jėzaus širdies koplyčia 1904 m. Fotografė 
AnetaPawska

Stanislovo 
Vitkevičiaus parašas 
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Austrijos-Vengrijos kurorte Lorvane, kuris dabar pri-
klauso Kroatijai. Kiek sustiprėjęs jis sugrįžo į Zako-
panę, tačiau liga nesitraukė, tad, sveikatai dar labiau 
pablogėjus ir nenorėdamas užkrėsti kitus šeimos na-
rius, jis 1908 m. paliko šeimą ir vėl išvyko gydytis į 
Lorvaną. Ten S. Vitkevičius 1915 m. rugsėjo 5 d. ir 
mirė. Marijos Demboskos rūpesčiu jo palaikai buvo 
parvežti į Lenkiją ir rugsėjo 17 d. palaidoti Zakopa-
nės garbingųjų kapinėse, šalia jo draugų Tyto Chału-
bińskio ir Sabalos amžinojo poilsio vietos. 

Lenkų meno tyrinėtojos Halina Floryńska-La-
lewicz ir Irena Kossowska, analizuodamos S. Vitke-
vičiaus kūrybinį palikimą, pažymi, kad S. Vitkevi-
čius priklausė menininkų grupei, kuri XIX a. pab. 
padarė didžiausią įtaką Lenkijos dailės istorijai, kad 
jo raštai paliko pėdsaką XIX ir XX amžių sandū-
ros lenkų socialinėje mintyje. Pasak tyrinėtojų, jis 
buvo gerai žinomas, labai vertinamas ir kaip mo-
ralistas, sprendžiantis su religija, etika ir tautiniu 
identitetu susijusius klausimus. Na o jo tapyba, pa-
sak minėtų meno žinovių, Lenkijos dailės istorijo-
je suvaidino ne tokį reikšmingą vaidmenį kaip ko 
meno teoriniai darbai. Atkreipiamas dėmesys į tai, 
jog jo sukurtų paveikslų negalima vienareikšmiš-
kai suklasifikuoti. Jie stebina priklausymu kelioms 
meno kryptims. Ryškiausi paveikslai savyje sujun-
gia romantišką nuotaiką su natūralistiniu ir simbo-
listiniu pasaulio dvimatiškumo suvokimu, tuo pa-
čiu parodydami jo materialinę ir dvasinę prigimtį.2  

Plačiausiai S. Vitkevičius žinomas kaip dailininkas 
realistas. Savo sukurtose drobėse, piešiniuose jis 
yra įamžinęs daugelį Lietuvos vietų, čia gyvenusių 
žmonių. Jis mėgo piešti, tapyti lakoniškus nuotai-
kos peizažus, kuriuose įtaigiai perteikdavo gamtos 

gyvybingumą. Tapyboje jis itin svarbia laikė šviesą ir 
spalvą.  Jo paveikslai pasižymi subtilia tonine gra-
dacija, jiems yra būdinga liūdesio ir melancholijos 
nuotaika. Tarp tokių kūrinių paminėtini „Saulėtekis 
jūroje“ (1887), „Pavasarinis rūkas“ (1893), „Avys mi-
gloje“ (1899–1900) ir kt. Jis mėgo tapyti portretus, 
natiurmortus, o labiausiai – peizažus, tarp kurių gana 
daug jūros peizažų. Didelė jų dalis gimė S. Vitkevičiui 
1885–1886 m. lankantis Palangoje. 

Malgorzata Omiłanowska rašo, kad Palangoje 
„Baltijos jūros grožį pirmuosiuose marinistiniuose 
paveiksluose įamžino Stanisławas Witkiewiczius 
ir Leonas Wyczółkowskis [...]“3. Plačiai žinomas 
1885m. S. Vitkevičiaus piešinys, kuriame pavaiz-
duotas palangiškis būgnininkas Leiba Jordanas, tais 
pačiais metais nupieštas dokumentinio pobūdžio 
Palangos paplūdimio vaizdas, kuriame matosi jūra 
ir prie kopų išrikiuoti mediniai paplūdimio name-
liai. Itin meniškas ir 1885 m. jo sukurtas piešinys 
„Kelionė į Palangą“, kuriame romantiškai, o kartu 

 

(Nukelta į 14 p.)

S. Vitkevičiaus projektuotų Palangos poilsio namų „Kęstutis“ 
vakarinio (viršuje) ir rytinio (apačioje) fasadų piešiniai

Pirmasis S. Vitkevičiaus suprojektuotas Zakopanės stiliaus namas – Zygmunto Gnatowskio vila „Koliba“ (suprojektuota 1891–1892m., 
pastatyta 1892–1894 m.) 
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ir realistiškai, netgi dokumentiškai perteiktas pajū-
rio vaizdas. Čia dviejų arklių traukiamas diližanas 
važiuoja pačiu paplūdimiu, seklia pakrante, kur 
smėlis kietesnis, greta jūros – į krantą išvilktos trys 
žvejų valtelės. Tolumoje dunkso kopos. 

Vienas iš svarbiausių Palangos grafo Felikso 
Tiškevičiaus ir Plungės grafo Mykolo Oginskio 
1901 m. planų buvo pastatyti Palangoje moder-
nius poilsio namus (kurhauzą) „Kęstutis“. Pareng-
ti projektą buvo užsakyta  S. Vitkevičiui. Išsamiai 
apie tai, kokį projektą buvo parengęs architektas, 
rašoma jau minėtoje M. Omiłanowskos knygoje (p. 
101–111). Gyvenimas taip susiklostė, kad pagrin-
dinis „Kęstučio“ poilsio namų finansuotojas kuni-
gaikštis M.Oginskis 1902 m. netikėtai mirė, naujų 
investuotojų nebuvo rasta, tad Tiškevičiai sumany-
mo statyti naują Palangos kurhauzą atsisakė, tačiau, 
kaip rašo M. Omiłanowska, „Witkiewiczių eskizai, 
atsiųsti 1902 m. kovo pradžioje Świętochowskiui, ga-
lop pateko Mikołajui Tołwinskińskiui, ir šis ėmė sku-
biai detalizuoti galutinį projektą (Ignaco  Świętocho-
wskio laiškas Stanisławui Witkiewicziui, 1902 m. 
kovo 9 d.). Świętochowskis taip pat iš karto nusprendė 
publikuoti Witkiewicziaus eskizus savaitraštyje „Tygo-
dnik Illustrowany“ ir pateikė informaciją apie projektą 
savaitraščiui „Ilustracja Polska“.4 

Minėtoje M. Omiłanovskos knygoje plačiai yra 
aptartas ir S. Vitkevičiaus sukurtas, po pasaulį pla-

čiai paplitęs Zakopanės architektūros stilius, paties 
S. Vitkevičiaus parengti pastatų, kuriems šis stilius 
būdingas, projektai. 

Žinoma, kad S. Vitkevičius su žmona Palango-
je kelias savaites poilsiavo 1884 m.  liepos–rugsėjo 
mėnesiais. Tikėtina, kad šį kurortą jam rekomenda-
vo gydytojai ir giminaičiai (tada jo motina ir sesuo 
gyveno Lietuvoje – Saldutiškyje). Poilsiaudamas 
ir gydydamasis Palangoje jis sukūrė keliasdešimt 
eskizų, kuriuose užfiksavo daug Palangos pajūrio 
gyvenimo scenų, žmonių portretų, kraštovaizdžių. 
M.Omiłanowska pažymi, kad „Remdamasis šiais 
eskizais, 1885–1886 m. jis nutapė per dešimt alie-
jinių paveikslų (iki šios dienos yra žinomi penki), 
keletą akvarelių ir guašo kūrinių, taip pat sukūrė 
penkiolika grafikos darbų, kurie buvo reprodukuoti 
Varšuvos iliustruotoje spaudoje. Viešnagės Palango-
je vaisius taip pat buvo literatūros kūrinys „Lato w 
Polądze“ („Vasara Palangoje“), 1885 m. išspausdin-
tas savaitraštyje „Wędrowiec“ [...]. “

Tarp žymiausių darbų, kuriuos S. Vitkevi-
čių įkvėpė sukurti Palanga, yra „Palangos pušys“ 
(1884), „Diližanas prie jūros“, „Grįžimas iš žūklės“, 
„Palangos krantas“, „Baltija prie Palangos“, „Prie 

S. Vitkevičius. „Žvejė iš Palangos“. 1887 m.

S. Vitkevičius. „Kelionė į Palangą“. 1885 m.

S. Vitkevičius. „Drama prie Palangos krantų“. 1889 m
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  1 Culture.pl., „Artists, „Stanisław Witkiewicz - Creator of the Zakopane 
Style“: https://culture.pl/en/artist/stanislaw-witkiewicz-creator-of-the-zakopa-
ne-style (žr. 2022-04-05).

  2Cultute.pl., „Stanisław Witkiewicz“: https://culture.pl/en/artist/stanis-
law-witkiewicz.

3Omilanowska Małgorzata, Pabaltijo Zakopanė. Palanga Tyszkiewiczių 
laikais, Vilnius, 2014, p. 7.

4Ten pat, p. 103.
5Ten pat, p. 253–254.

Birutės koplyčios Palangoje“, „Koplyčia ant Biru-
tės kalno“, „Audra prie Birutės kalno“, Saulėlydis“ 
(visi sukurti  1885 m.), „Žvejų krantas Palangoje“ 
(1886m.), „Vėgelės ir silkės“, „Jaunos kaimietės stu-
dija“, „Palangos krantas“, „Plaukimas žvejoti silkių“, 
„Vėjo malūnas“, „Žvejė iš Palangos“, „Saulėlydis jū-
roje“ „Banga“ (visi aštuoni  sukurti 1887 m.), „Dra-
ma prie Palangos krantų“ (1889 m.). 

Daug S. Vitkevičiaus piešinių, tapybos kūrinių 
saugoma privačiose kolekcijose, Balstogės Palenkės, 
Krokuvos, Lodzės, Varšuvos muziejuose. 

S. Vitkevičius buvo Lenkijos ir Lietuvos uniji-
nės sąjungos šalininkas. Jis žinomas ir kaip forma-
liojo švietimo priešininkas, teigdavo, kad mokykla 
visiškai prieštarauja žmogaus psichologinei sanda-
rai. Šių nuostatų laikėsi ir šeimoje. Nepaisant to, jo 
sūnus, sulaukęs 20-ies metų, pradėjo studijuoti dai-
lę Krokuvos dailės akademijoje ir, kaip jau minėta, 
tapo žymiu Lenkijos tapytoju, dramaturgu, roma-
nistu, filosofu. Jo kūrybinis slapyvardis – Witkacy.

1930 m. po mirties Stanislovas Vitkevičius buvo 
apdovanotas Lenkijos nepriklausomybės kryžiumi. 

STANISLOVO VITKEVIČIAUS KNYGOS
• „Sztuka i krytyka u nas“ („Tapyba ir kritika 

tarp mūsų“) – 1891 m., antras leidimas 1899 m. 
• „Na przełęczy (Ewangelia Tatr)“ („Kalnų 

perėjoje“ (Tatrų evangelija) – 1891 m
• „Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr“ 

(„Ant kalnų perėjos. Įspūdžiai ir vaizdai iš Tatrų 
kalnų“) – 1891 m.; pirmą kartą paskelbta leidinyje 
„Tygodnik Illustrowany“ 1889–1890 m.

• „Policja a sztuka“ („Policija ir menas“) – 1902 m.
• Monografija „Aleksander Gierymski“ – 1903 m.
• „Styl zakopiański. Zeszyt I. Pokój jadalny“ 

(„Zakopanės stilius. I knyga. Valgomasis“ – 1904 m. 
• „Chrześcijaństwo i katechizm. O nauce religii w 

szkołach galicyjskich“ („Krikščionybė ir katekizmas. 
Apie tikybos mokymą Galicijos mokyklose“)  – 1904 m.

• „Przełom“ („Posūkio taškas“)
• „Życie, etyka i rewolucja“ („Gyvenimas, etika 

ir revoliucija“) 
• „Po latach“ („Po metų“) – 1905 m.
• „Z Tatr“ („Iš Tatrų kalnų“) – 1907 m.
• Monografija „Matejko“ – 1908 m. 
• „Styl zakopiański. Zeszyt II. Ciesielstwo“ („Za-

kopanės stilius. II knygelė. Dailidžių darbas“ – 1910 m.
• Monografija „Juliusz Kossak“ – 1900 m. 
• „Wallenrodyzm czy znikczemnienie“ („Valen-

S. Vitkevičius. „Grįžimas iš žvejybos“. Apie 1885 m.

S. Vitkevičius. „Diližanas“. 1885 m. 

S. Vitkevičius. „Audra jūroje“ /„Bltijos jūra prie Palangos“. 1885 m.

rodizmas arba tapimas niekšybe“), išspausdintas 
1917 m. „Kultura Polski“; tai yra kūrinio „Studium 
o duszy polskiej po 1863 roku“ („Studija apie lenkų 
sielą po 1863 m.“) fragmentas – 1917 m. 

***
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Žemaitija – pilna paslapčių, didingos praei-
ties, per amžius išlikusios stiprios savasties Euro-
pos žemė. Žemė, kurioje išsaugota viena seniausių 
indoeuropiečių Baltų grupės kalba – žemaičių, kur 
pelkėse galima save išmėginti pavojingose, klaidžio-
se žemaičių kūlgrindose (gynybinis slaptas akmenų 
takas pelkėje), pasigrožėti įstabiomis panoramo-
mis, atsiveriančiomis nuo daugybės piliakalnių...

Pirmas žinomas baltų gyvenamojo regiono pa-
minėjimas užtinkamas Romos imperijos istoriko 
Publijaus Kornelijaus Tacito veikale „Britanija“ (Ia. 
po Kr. pab.). Čia užsimenama apie Baltijos jūrą ir 
jos pakrantėje gyvenančias baltų (aisčių) gentis. 
Apibudindamas „šiaurės kraštą“, iš kurio gabenama 
viena iš Romos prabangos prekių – gintaras (naudo-
tas smilkalams, medicinoje ir papuošalų gamyboje) 
P. K. Tacitas rašo: „Jie (aisčiai) apieško ir jūrą: seklu-
mose ir pačiose jos pakrantėse vieninteliai iš visų 
rankioja gintarą. Gintaro savybių ir kaip jis atsira-
dęs, jie kaip barbarai netyrinėjo ir nieko apie jį neži-

Žemaitija (lot. 
Samogitia) – 
istorinė Europos 
žemė
Algirdas ŽEBRAUSKAS

no. Juk gintaras ilgai išgulėjo tarp kitų jūros išmeta-
mų daiktų, kol mūsų prabanga suteikė jam vardą“.1

Atskiros baltų gentys labai fragmentiškai pa-
minėtos Aleksandrijos geografo Klaudijaus Pto-
lomėjaus (II a. po Kr.)2, frankų istoriko Karolio 
Didžiojo biografo Einhardo (IX a. pr.)3 ir keliuose 
kituose istoriniuose šaltiniuose. Pirma konkreti 
Žemaitijos istorinio regiono vietovė (anuomet 
apgyvendinta pietinių kuršių) – Apoulė (liet.– 
Apuolė), esanti šiaurės vakarų Žemaitijoje (Skuo-
do r.), paminėta 853 m.vokiečių hagiografo Rim-
berto kronikoje „Šv. Auharijaus gyvenimas“.4

Deja, šiandien stebime visuomenei galimai tiks-
lingai Lietuvos istorikų diegiamą istorijos rūšiavimą 
(žemaičių – ne žemaičių), bandant atskirti archeo-
logijos sluoksnį nuo tolesnės krašto istorinės raidos, 
lyg tai šiaurės ar vakarų žemaičiai, jau rašytinės is-
torijos laikotarpyje, nebūtų susiformavę natūraliai 
asimiliuojantis žemaičiams su kuršiais ar kitomis 

Algirdas Žebrauskas. Bonifaco Vengalio nuotrauka

Telšių Katedros aikštės fragmentas ir Telšių šv. Antano Paduviečio katedros interjeras. A. Žebrausko nuotraukos
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vakarinėmis baltų gentimis, kurių paveldas per aš-
tuonis šimtmečius natūraliai tapo integralia ir ne-
atsiejama žemaičių subetnoso, istorinės Žemaitijos 
dalimi, lyg tai jotvingių ar kitų baltų genčių paveldas 
taip pat asimiliuojantis nebūtų tapęs lietuvių sube-
tnoso savastimi. Todėl žemaičiai, būdami šios žemės 
savasties paveldėtojai, neabejoja – Apoulė (liet. – 
Apuolė), yra pirma rašytiniuose šaltiniuose 853 m. 
paminėta Žemaitijos vietovė,  taip pat kaip neatsieja-
ma Žemaitijos istorijos dalis yra ir seniausi Lietuvos 
teritorijoje Donkalnio ir Spigino mezolito laikus 
siekiantys kapinynai (apie 6500 m. pr. Kr.), kaip ir 
čia rasti seniausio Lietuvoje žmogaus palaikai.5 

 Istorinės (XI a. pr. prasidėjusi Katalikų Baž-
nyčios misija baltų kraštuose) ir geografinės (toli 
nuo Vakarų Europos, vėlyvi prekybos kontaktai, 
gyvenimas pačiame baltų genčių viduryje) aplin-
kybės lėmė, kad Žemaitijos vardas pirmą kartą 
istoriniuose šaltiniuose paminėtas palyginti vė-
lai– 1219 m. (Ipatijaus kronika). Čia, seniausiame 
išlikusiame XII–XIII a. Kijevo Rusios metraštyje, 
aprašant taikos sutartį tarp Haličo-Voluinės kuni-
gaikštystės ir jos duoklininkų lietuvių-žemaičių 
kunigaikščių delegacijos minimi žemaičių kuni-
gaikščiai Gerdvilas ir Vykintas.6 

 Rytuose XII a. pr. subyrėjusios Kijevo Rusios 
teritorijoje susiformavus tarpusavyje kovojančioms 
kunigaikštystėms, o vakaruose baltų žemių pakraš-
čiuose įsikūrus XII a. kryžiaus žygiuose ištobulin-
tais metodais veikiantiems kariniams Vokiečių ordi-
nams: 1202 m. – Kalavijuočių (lot. Fratres militiae 
Christi), o 1226 m. – Kryžiuočių (lot. Fraterum 
Theutonicorum ecclesias Sanctae Mariae Hiersolymi-
tanae), dabartinės Lietuvos teritorijoje, XIIIa. pr. iš-
ryškėjo du stiprūs, puikius karinius gebėjimus išug-
dę žemaičių ir lietuvių genčių junginiai, formavosi 
žemaičių ir lietuvių subetnosai. Šio proceso spartė-
jimą XIII a. pradžioje lėmė greitai auganti Vokiečių 
ordinų galia ir Mindaugo iškilimas. Tik žemaičių 
ir lietuvių genčių junginiai formavosi kardinaliai 
priešingomis aplinkybėmis. Lietuvių subetnosą 
„lipdė“ brutali Mindaugo jėga, prievarta ir klasta 
pajungdama sau baltų gentis. Žemaičių – būtinybė 
vienytis prieš Žemaitijos šiaurėje, vakaruose ir pie-
tuose grėsmingai augančią Vokiečių ordinų galybę 
ir tvirtas siekis išlikti laisviems nepaklūstant Min-
daugo jėgai. (Nukelta į 20 p.)

Skulptūra „Žemaitijos legendos“ (Telšiai, Respublikos g.). 
Skulptorius Romualdas Kvintas, architektas Algirdas Žebrauskas

„Žemaičių sienos“ (Telšiai, Respublikos g.). fragmentas

A. Žebrausko nuotraukos

 Tai, kad žemaičiai puikiai išmanė karybos meną 
ir gebėjo sutelkti žymias karines pajėgas, liudija Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didžiojo 
kunigaikščio Mindaugo kariuomenės nepavykę sie-
kiai j ė g a pajungti Žemaitiją ar vien žemaičių kariuo-
menės8 1236 m. rugsėjo 22 d. laimėtas Saulės (lot. 
in terram Sauleorum) mūšis, kuriame buvo sutriuš-
kinta didžiulė ir galinga Pirmojo kryžiaus žygio prieš 
Lietuvą (tiksliau Žemaitiją) kariuomenė. Įspūdinga 
ir plačiai nuskambėjusi žemaičių pergalė pakirto Li-
vonijos karinę galią taip, kad 1237 m. Kalavijuočiai 
tapo Livoniškąja Kryžiuočių ordino šaka (lot. Do-
mus Teheutonicorum in Livonia).

1253  m.  liepos 6  d. kryptingų, nuoseklių ir 
tikslinių Livonijos Ordino ir Laterano diplomati-
nių pastangų dėka įvykusi Mindaugo karūnacija ir 
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Žemaitijos dovanojimas už karaliaus karūną9 Or-
dinui (perleistos neaiškios Mindaugo teisės į jo 
nevaldomą Žemaitiją10) bei Mindaugo su Ordinu 
pasirašyta taika, kurios Mindaugas laikėsi, ne tik 
komplikavo LDK ir Žemaitijos santykius, atitolino 
Žemaitiją nuo kuriamos Lietuvos valstybės, bet ir 
paliko ją („vienintelę teritoriją (Žemaitija), kurios 
nuosekliai siekė Ordinas“11) visiškai vieną prieš 
grėsmingai augančią Vokiečių ordino karinę galią. 

Mindaugas, nepavykus nugalėti Žemaitijos va-
karuose, visas politines ir karines pastangas nugrę-
žė nusilpusios ir susiskaldžiusios Rusios kryptimi. 
Čia išryškėjo Mindaugo Vakarų krypties politikos 
ribotumas. Tada baltams susiklostė išties grėsmin-
ga situacija. Nugalėjus vieną prieš Ordiną likusią 
Žemaitiją ir de fakto ujungus Ordino teritorijas 
sausuma nuo Marienburgo iki Rygos (tiksliau, te-
ritorijas beveik iki Danijos valdomo Tallino) būtų 
buvęs sukurtas vientisas, didelio potencialo, galin-
gas, teritorinis, ūkinis ir karinis placdarmas toles-
nei ir daug galingesnei Ordino ekspansijai į Rytus.

Žemaičiai, puikiai suvokdami susidariusią eg-
zistencinę grėsmę, 1255 m. sudarė Žemaitijos že-
mių konfederaciją, padėjusią suvienyti žemaičių 
genčių jėgas beveik du šimtmečius (1236–1422) 
trukusiame Žemaitijos ir Ordino karui. Prof. 
Edvardas Gudavičius šį herojišką ir kartu labai 
Žemaitiją alinusį laikotarpį yra taikliai įvardi-
jęs – „vienišoji žemaičių kova“. Dešimt žemaičių 
kartų (!) daugybėje mūšių (1257 m. – Klaipėdos, 
1258m.  – Skuodo, 1260 m.  – Durbės (mūšis savo 
reikšme prilygstantis Žalgirio mūšiui, nulėmęs Že-
maitijos, Lietuvos ir viso Rytų Baltijos kraštų liki-
mą), 1261 m. – Lievardės, mūšiai dėl Klaipėdos– 
1320 m., Medininkų ir daugelis kitų) sugebėjo 
pasauliui įrodyti neįtikėtiną istorinės Europos že-
mės – Žemaitijos ryžtą ir gebėjimą priešintis prie-
vartai, ginti savo savastį, papročius ir tikėjimą. 

Stebina puikus Žemaičių žemių konfederaci-
jos kariuomenės vadų karo strategijos ir taktikos 
išmanymas, sudaręs galimybę ribotais krašto re-
sursais efektyviai kovoti su galingu Vokiečių Or-
dinu dviem (Prūsija, Livonija) frontais ar XIII 
a. po Durbės mūšio galutinai užvaldyti Livoni-
jos valdomą pietų Kuršą ir prie Palangos pasiek-
ti Baltijos jūrą, taip nukertant svarbią strateginę 
sausumos jungtį tarp Livonijos ir Prūsijos. Nekyla 

abejonių, kad būtent šis Žemaitijos laimėjimas ap-
saugojo Latviją ir Estiją nuo Prūsijos likimo.

 Žemaitijos žemių konfederacija ne tik orga-
nizavo Žemaitijos gynybą (gebėjimas gintis visos 
žemės pajėgomis), bet ir buvo Žemaitijos auto-
nomijos ir dvasinio gyvybingumo garantas. Nors 
Žemaitijoje neišryškėjo viso krašto vieningas cen-
tras, bene didžiausią reikšmę XIV a. antroje pu-
sėje turėjo Medininkų pilis su Medininkų žeme. 
Po Žalgirio (1410 m.) mūšio (viena svarbiausių 
priežasčių – Žemaitijos priklausomybės klausi-
mas) Torunės taikos sutartimi (1411 m.) nusilpęs 
Ordinas buvo priverstas laikinai, iki gyvos Jogailos 
ir Vytauto galvos, Žemaitiją pripažinti Lietuvos 
Didžiajai Kunigaikštystei. Ši sutartis leido karaliui 
Jogailai ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vy-
tautui t e i s ė t a i įžengti Žemaitijon ir 1413 m. 
atlikti Žemaitijos krikštą, užbaigusį ilgą, net 1100 
metų užtrukusį (313–1413), Europos kristianiza-
cijos procesą. Svarbu pažymėti, kad Konstancoje, 
visuotiniame bažnyčios susirinkime (1414–1418) 
1415 m. apsilankiusi 60 žemaičių delegacija ir jos 
susirinkimui pagarsintas garsusis „ŽEMAIČIŲ 
SKUNDAS“ įplieskė plačias, toli už susirinkimo 
ribų, pasklidusias diskusijas apie žmogaus ir tautos 
apsisprendimo teisę, atvedusias į šiandien visuo-
tinai pripažįstamą apsisprendimo teisę. Būtent 
žemaičių pastangomis Konstancoje pasiekta svar-
biausia XV a. diplomatinė pergalė – susirinkimas 
uždraudė Ordinui kariauti su Žemaitija ir Lietuva. 
Tai – riterystės eros pabaiga, pirmą ir vienintelį 
kartą Bažnyčios istorijoje ne popiežiaus, o susirin-
kimo valia įkuriama Žemaičių vyskupystė. 

 Deja, Torunės taikos sutartis netenkino abiejų 
pusių ir po dar dviejų karų, 1422 m. tarp Ordino 
ir Lenkijos karalystės pasirašius Melno sutartį, Že-
maitija galutinai pripažinta Lietuvai.12

 Dėl ypatingo istorinio Žemaitijos vaidmens 
formuojantis LDK valstybingumui (didžioji 
dviejų šimtmečių karo su Ordinu našta teko šže-
maičiams), išugdytos vidinės krašto gyvenimo sa-
vireguliacijos, Žemaitija, ir tapusi sudėtine LDK 
dalimi, – Žemaičių kunigaikštyste,13 tradiciškai 
išlaikė plačią autonomiją, įtvirtintą net aštuonių 
karalių privilegijomis Žemaitijai. Neatsiejama 
Lietuvos valdovų titulo dalimi Žemaitija tapo po 
1441 m. Kazimiero privilegijos Žemaičių seniūni-
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jai. Valdovų privilegijos prasideda žodžiais „Tegu 
nieks žemaičiams nedrįsta prikišti, kad jie ugnimi 
ar kardu buvo nugalėti. Tai jie daro savo sutikimu 
ir tik su šiomis sąlygomis....“, suteikusiomis teisę 
žemaičiams patiems rinkti Žemaitijos seniūną, 
turėti savo teismą, į karą eiti tik po savo vėliava ir 
kt. 1566 m. teisinės ir administracinės reformos 
metu, kai visa LDK buvo suskirstyta į vaivadijas, 
vienintelė Žemaitija išsaugojo etninį žemės pava-
dinimą ir išlaikė plačią autonomiją. Žemaitijos ku-
nigaikščio titulas tapo oficialia valdovo literatūros 
dalimi (iki 1917 m.). Aktualu pažymėti tai, kad 
to meto politinę lietuvių tautą –„lietuvių naciją“ 
sudarė trys etninės grupės: lietuviai, žemaičiai ir 
rusėnai.14 Ši istorinė lietuvių tautos samprata išliko 
iki pat trečiojo Žečpospolitos (Abiejų Tautų Res-
publikos) padalinimo 1795 m., ir ne tik. Iki šiol 
išliko istorijos suformuoti etnokultūriniai reliktai: 
lietuvių kalbą (oficiali valstybės nuostata) sudaro 
dvi tarmės – aukštaičių ir žemaičių (de fakto že-
maičių kalba – gyva, savarankiška, atskira kalba), 
Nevėžis skiria istorinę Žemaitiją ir istorinę Lietu-

1692 m. išleistas Abiejų Tautų Respublikos žemėlapis, kuriame yra nurodytos jai priklausančios teritorijos: Lenkijos karalystė, Lietvos 
Didžiosios Kunigaikštystės, Prūsijos, Mazovijos, Žemaitijos kunigaikštystės, Volynės gubernijos ir Podolės, kuriai priklauso Ukraina. 
Viršuje – šio žemėlapio fragmentas, kuriame nurodytos Žemaitijos (Samogitia) ribos

vą – dvi istorines etnografines sritis ir žymi ribą 
tarp rytų ir vakarų baltų.15 Būtent prie Nevėžio, 
anot Simono Stanevičiaus, susitinka šių žemių 
totemai-simboliai – meška ir arklys. XV a. pr. 
Krokuvos kanauninkas Janas Dlugošas (lenk. Jan 
Dlugosz) „Lenkijos istorijoje“ pateikia žinių apie 
lietuvių ir žemaičių buitį, tikėjimus ir šventes,16 o 

(Nukelta į 22 p.)
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XIX a. Simonas Daukantas aprašo „Būdą senovės 
lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“.... Ne vieną nustebins 
tai, kad dar 1556 m. Bazelyje „La cosmographie 
universelle“ atlaso, ar 1743 m. Niurnberge „Atlas 
scholastiticus“ spausdintuose EUROPOS žemė-
lapiuose (Lietuva žemėlapiuose, 2002 m., Lietu-
vos nacionalinis muziejus) šalia Europos istorinių 
žemių: Scotia, Silesia, Saxonia, Mazovia, Toscana 
ir kt. pažymėta Samogitia (Žemaitija). Daugybė 
rytų Europos, Lenkijos, LDK žemėlapių nuo XV 
iki XX a., ar renesansinių Uficių ir Vatikano mu-
ziejuje esančių gaublių neabejotinai paliudys šios 
istorinės Europos žemės egzistavimą…

O kas yra Žemaitija šiandien?

*** 

1 Publijus Kornelijus Tacitas, Rinktiniai raštai, Vilnius, 
1972, p. 30.

2 Norbertas Vėlius, Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, 
Vilnius, 1996, t. 1, p. 150.

3 Ten pat, p. 162.
4 Edvardas Gudavičius, Lietuvos istorija, Vilnius . 1999, p. 25.
5 Adomas Butrimas, Donkalnio ir Spigino mezolito kapiny-

nai: seniausi laidojimo paminklai Lietuvoje, Vilnius, 2012.
6 Edvardas Gudavičius, Mindaugas, 1998, p. 118.
7 Ten pat, p. 132.
8 Edvardas Gudavičius, Lietuvos istorija: Nuo seniausių lai-

kų iki 1569 m., Vilnius, 1999, p. 45.
9 Alfredas Bumblauskas, Senosios Lietuvos istorija 1009–

1795, Vilnius, 2005, p. 216.
10 William Urban, Kryžiaus karas Žemaitijoje, Vilnius, 

2005, p. 73.

Olaus Magnus 1539 m. žemėlapio („Carta marina et Descriptio 
septemtrionalium terrarum ac mirabilium rerum in eis 
contentarum, diligentissime elaborata Annon Domini 1539 
Veneciis liberalitate Reverendissimi Domini Ieronimi Quirini“) 
fragmentas

11 Ten pat, p. 240.
12 Alfredas Bumblauskas, Senosios Lietuvos istorija 1009–

1795, Vilnius, 2005, p. 149, 217.
13 Ten pat, p. 217.
14 Ten pat,  p 207.
15 Lietuvos etnografiniai regionai, Vilnius, 2010, p. 24.
16 Ten pat, p. 8.
17 Publijus Kornelijus Tacitas, Rinktiniai raštai, Vilnius, 

1972, p. 30.
18 Edvardas Gudavičius, Lietuvos istorija: Nuo seniausių lai-

kų iki 1569 m., Vilnius, 1999, p. 25.
19 Jonas Vaičenonis, Lietuvos karyba, 2011, p. 29.
20 Alfredas Bumblauskas, Senosios Lietuvos istorija 1009–

1795, Vilnius, 2005, p. 216.
21 William Urban, Kryžiaus karas Žemaitijoje, Vilnius, 

2005, p. 73.
22 Ten pat, p. 240.
23 Edvardas Gudavičius, Lietuvos istorija: Nuo seniausių lai-

kų iki 1569 m., Vilnius, 1999, p. 79.
24 Alfredas Bumblauskas, Senosios Lietuvos istorija 1009–

1795, Vilnius, 2005, p. 149, 217.
25 Ten pat, p. 217.
26 Ten pat, p. 207.
27 Lietuvos etnografiniai regionai, Vilnius, 2010, p. 24.
28 Ten pat, p. 8.

Vazlavo Grodeckio 1570 m. Lietuvos ir Lenkijos žemėlapio 
fragmentas

Žemaitijos kunigaikštystės herbo fragmentas
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Žemaitiu kultūras 
draugėjės IX 
sovažiavėms

2022 m. gegužės 21 d. Telšiūs, če veikontiuos 
Telšiū konėgų semėnarėjės patalpuos, ivīka Že-
maitiu kultūras draugėjės (ŽKD) IV sovažiavėms. 
Anuo dalīvius pasveikėna Lietovuos Respublikas 
Seima parlamėntėnės žemaitiu gropės pėrmininkė 
Šalaševičiūtė Rimantė, Telšiū rajuona mers Gusa-
ruovs Kēstotis, kėtė garbingė svetē. 

Sovažiavėmė sava darba ataskaita perskaitė 
draugėjės pirmininks Kaspearavičios Stasīs, pra-

Parėngė ŽELVĪTĖ Danguolė 

Žemaitėjės herbs

Žemaitiu kultūras draugėjės IX sovažiavėma dalīvē. Vėngalė Bonifaca portėgrapėjės

nešėma  „Istuorėnė Euruopos žemė  – Žemaitėjė. 
Kėik svarbi Lietovā savastės?“ – pruofesuorios 
Žebrausks Algėrds, ontrouji pranešėma („Žemai-
tiu kalba: keravuojėms ėr iteisėnėms“) – pruofe-
suorios  Pabrieža Jūzaps.

Sovažiavėmė išrinkts naus draugėjės prezi-
diums – narē: Balsīs  Rimants  (Klaipieda), Jocīs  
Virginijus  (Vėlnios), Kasparavičiūtė  Raimonda  
(Telšē), Kaubrīs  Egidijus  (Telšē), Pabrieža  Jūzaps  
(Šiaulē), Šedvėls  Lins  (Varnē), Zabitienė  Dalė  
(Skouds), Žalpīs  Edmunds  (Vėlnios), Žebrausks  
Algėrds  (Telšē).

Sovažiavėmė bova aptartė  ŽKD naujū īstatu 
parėngėma klausėmā, svarstīta tuolėmesnės veikluos 
pruograma. Rėngėnie Lietovuos Respublikas mi-
nistrės pirmininkės padiekuos raštās bova apduo-
vėnuotė žemaitiu kultūrā nosėpelnė žmuonės. 

Tou patė dėina ivīka ėr pėrmāsis naujē išrinkta 
prezidiuma puosiedis, katrame draugėjės pirmi-
ninko išrinkts Žebrausks Algėrds, vuo anuo pa-
vaduotuojēs  – Pabrieža Jūzaps ėr Kasparavičiūtė 
Ramonda. 
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1. Bėndradarbiaujint so Lietovuos Respubli-
kas Seima parlamėntėnė žemaitiu gropė ėr Žemai-
tėjės rajuonu savėvaldībiem igīvendintė Žemaitiu 
kultūras draugėjės, Žemaitiu kongresa (Telšē–Šiau-
liū rajuons, 2020 m.) rezuoliucėjė „Diel žemaitiu 
kalbuos, istuorėnė Žemaitėjės regėjuona iteisėnė-
ma, ėšsauguojėma ėr integracėjės“. 

2. Bėndradarbiaujint so Lietovuos Respubli-
kas Seima parlamėntėnė žemaitiu gropė iteisintė 
Telšius kap Žemaitėjės istuorėnė-etnuograpėnė re-
gėjuona suostėnė. 

3. Parėngtė naujus Žemaitiu kultūras draugė-
jės (ŽKD) īstatus ėr anus iregėstroutė istaīmu nu-
statīto tvarko.

4. Kreiptėis i Telšiū rajuona savėvaldībė diel 
ŽKD ir ŽKD Telšiū skīriaus veiklā reikalingu pa-
talpū panauduos pagrindās soteikėma.

5. Organizoutė Žemaitėjės istuorėnė-etno-
nuograpėnė regėjuona heraldėkas (herbu, viele-
vu, ontspaudu) atnaujėnėma, atsižvelgont i naujus 
Lietovuos heraldėkas kuomisėjės reikalavėmus, bet 
nekeitont Lietovuos heraldėkas kuomisėjės patvir-
tintu Žemaitėjės dėdžiuojė ėr mažuojė herbu, vie-
levu, heraldėniu simbuoliu (meška – istuorėnė, so 
ontkaklio, istuorėnės žemės statusos – konėgaikš-
tė keporė, istuorėnė Euruopa žemės  – luotīnėšks 
šūkis „PATRIA UNA“, ipatings indielis Lietovuos 
istuorėjē ėr valstībigomou – laikītuojē:  gīnība – 
kalavijos, pajūris – inkars).

6. Organizoutė Žemaitėjės istuorėjės vaduovelė 
muokīkluoms parėngėma ėr ėšleidėma.

7. Skatintė muokuomuosės medžegas, me-
tuodėniu priemuoniu, skėrtū žemaitiu kalbuos ėr 
rašības muokīmou švėitėma īstaiguos (darželiūs ėr 
muokīkluos), leidėma.

8. Pakartuotėnā ėšleistė dailininka A. Každailė 
spaudā parėngta istuorėni Žemaitėjės žemielapi.

9. Bendradarbiaujint so Žemaitėjės rajuonu sa-
vėvaldībiem skatintė Žemaitėjės simbuoliu (vielevas, 
herba, žemielapė) nauduojėma viešuos erdvies ėr 

Žemaitiu kultūras draugėjės 
veikluos pruogramas pagrindėnē 
matmėnīs, aptartė draugėjės IX 
sovažiavėmė

Žemaitiu kultūras draugėjės IX sovažiavėmė. Iš kairies: poetė 
Stražinskātė-Glinskienė Irena  ėr Lietovuos Respublikas Seima 
parlamėntėnės žemaitiu gropės pirmininkė Šalaševičiūtė Rimantė. 
Vėngalė Bonifaca portėgrapėjė

rėngėniūs, organizoutė istuorėniu, kalbėniu, etnuo-
grapėniu konferėncėju medžegas leidība, inicijoutė 
mena žėnklū, katrėi iprasmėn Žemaitėjės istuorėjė, 
žīmius Žemaitėjės žmuonis, kūrėma, puoselietė, sau-
guotė, ėr puopolerintė krašta etnėnė kultūra.

10. Skatintė mena kūrėniūs Žemaitėjės vėitu 
pavadėnėmus atvaizdoutė žemaitiu kalbo.

11. Sokortė žemaitiu, katrėi gīven Žemaitė-
juo ėr kėtūs Lietovuos regėjuonūs ėr tor „Žemaitė 
pasa“ (īr Žemaitiu kultūras draugėjės narē), bėndra 
registra. 

12. Vėsor, kor īr žemaitiu, lėipas 13 dėina mėna-
vuotė kap  ŽEMAITIU VĖINĪBĖS DĖINA.

• Žebrauskė Algėrda pranešėma, perskaitīta Že-
maitiu kultūras draugėjės IX sovažiavėmė, vaizda 
īraša fragmėnts > https://www.youtube.com/wat-
ch?v=-6NeHP9AZE8. 

• Pabriežas Jūzapa pranešėma, perskaitīta  Že-
maitiu kultūras draugėjės IX sovažiavėmė, vaizda 
īraša fragmėnts > https://www.youtube.com/wat-
ch?v=1ShYQSCBtdk.
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Tradiciniame Vilniaus žemaičių kultūros 
draugijos gegužės mėnesio renginyje įvyko nese-
niai išleistos žemaitiškai parašytos prof. Donato 
Butkaus knygos „Ka žemė bova brongesnė ož 
douna“ II dalies sutiktuvės. Renginį vedė prof.  
Vytautas Pakalniškis, kalbėjo knygos autorius 
prof. Donatas Butkus bei leidinio redaktoriai – 
rašytojas ir literatūros kritikas Justinas Kubilius, 
žurnalistė, rašytoja Dalia Zabitienė. Koncertavo 
grupė folkloro ansamblio „Tyklė“ (vadovė Vitali-
ja Brazaitienė) dalyvių. 

Vakaro metu dviem Vilniaus žemaičiams>  – 
Liaugminui Mindaugui ir Gaveliui Jurgiui – buvo 
įteikti Žemaičių kultūros draugijos narių pažymė-
jimai („Žemaičių pasai“), gražiai pagerbti gegužės 
mėnesį gimę draugijos nariai. 

Vaizdo įrašai – iš Donato Butkaus knygos 
„Ka žemė bova brongesnė ož douna“ II dalies 

Vilniuje – žemaitiškai 
parašytos prof. Donato 
Butkaus knygos „Ka 
žemė bova brongesnė 
ož douna“  II dalies 
sutiktuvės
Gintautė ŽEMAITYTĖ

sutiktuvių Vilniaus žemaičių kultūros draugijos 
2022 m. gegužės mėnesio kultūros vakaro metu 
(vaizdo įrašų autorius Bonifacas Vengalis):

• Kalba Donato Butkaus knygos „Ka žemė 
bova brongesnė ož douna“ redaktorius Justinas 
Kubilius > https://www.youtube.com/watch?v=_
TqIqot9mvk 

• Kalba Vytautas Pakalniškis ir Donato But-
kaus knygos „Ka žemė bova brongesnė ož douna“ 
redaktorė Dalia Zabitienė > https://www.youtube.
com/watch?v=9CceatlZrrs&t=10s 

• Kalba Vytautas Pakalniškis > https://www.
youtube.com/watch?v=wZgxnbu9BTQ 

• Dainą „Kur Šatrija, Rambynas“ atlieka Vil-
niaus mokytojų namų folkloro kolektyvo „Tyklė“ 
(vadovė Vitalija Brazaitienė) dainininkai, bandoni-
ja groja Albinas Batavičius > https://www.youtube.
com/watch?v=lTnldATPgH8 

Iš kairės: Donatas Butkus, prof. Vytautas Pakalniškis, Dalia Zabi-
tienė, Justinas Kubilius. Alfonso Tekoriaus nuotrauka; Donatas 
Butkus. Bonifaco Vengalio nuotrauka

D. Butkaus knygos „Ka žemė bova brongesnė ož douna“ (I ir II 
dalis). Bonifaco Vengalio nuotrauka
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Šiemet Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raga-
nos gimnazija, kviesdama svečius į renginį, skirtą 
Šatrijos Raganos vardo suteikimo Užvenčio gim-
nazijos 20-mečiui ir Šatrijos Raganos 145-osioms 
gimimo metinėms, pradėjo rašytojos, pedagogės, 
vertėjos, labdarės Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos 
Raganos žodžiais: „Žmogus ateina į žemę ne tam, 
kad krautų turtus, rinktų plojimus, ieškotų garbės. 
Mūsų tikslas turi būti amžinas. O amžinas tikslas– 
tai mūsų sielos tobulinimas“. Šventė įvyko gegužės 
20 dieną. Ją trumpai būtų galima apibūdinti taip: 
daug spalvų, daug geros nuotaikos, puikios muzikos, 
netgi gimnazijos mokinių atliekamos afrikietiškais 
būgneliais, įsimintinų sveikinimų, gražių palinkėji-
mų bei apdovanojimų... Tą dieną buvo ir iškilminga 

Jubiliejiniai 
renginiai Užvenčio
Šatrijos Raganos  
gimnazijoje  
Gintautas ČIŽIŪNAS

šventės dalyvių eisena iš gimnazijos kiemo per mies-
telį į Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės bažnyčią, 
kurioje jubiliejų proga buvo aukojamos Šv. Mišios. 
Vėliau gimnazijos ąžuolyne atidengtas Užvenčio 
gimnazijos technologijų mokytojo Mintauto Kaz-
lausko ir IV klasės mokinio Airido Uosio sukurtas 

Prie gimnazijos pagrindinio įėjimo Užvenčio moksleiviai su 
afrikietiškais būgneliais

Nuotraukos iš gimnazijos 
archyvo

Nuotraukose: kalba Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direkto-
rius Albertas Pumputis; šventės dalyvių eisena Užvenčio miestelyje; 
Mintauto Kazlausko ir Airido Uosio sukurto koplytstulpio pašven-
tinimas gimnazijos ąžuolyne (kalba klebonas Aivaras Jurgilas) 
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stogastulpis, skirtas Šatrijos Raganos 145-osioms 
gimimo metinėms (stogastulpį pašventino klebonas 
Aivaras Jurgilas). Paleidus įvairiaspalvius balionus į 
dangų, visi susirinko į gimnazijos aktų salę, kur vyko 
iškilmingas minėtoms sukaktims skirtas renginys. 
Jį pradėjo gimnazijos direktorius Albertas Pumpu-
tis, kalbėjo buvęs gimnazijos mokinys, dabartinis 
Lietuvos Respublikos Seimo narys Aurelijus Very-
ga, Kelmės rajono savivaldybės vicemeras Egidijus 
Ūksas, rajono savivaldybės administracijos Švieti-
mo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Justina Za-
leckienė, Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariai 
Kęstutis Bilius, Gintaras Baškys, Ona Granickienė, 
Danutė Ivanauskienė, Emilija Kvietkuvienė ir būrys 
kitų. Gimnaziją su gražiu jubiliejumi pasveikino ir 
nuo 1998 m. balandžio mėnesio veikiančios visuo-
meninės organizacijos Šatrijos Raganos bendrijos 
valdybos narė Laima Bačkienė (Kryževičiūtė), Ma-
žeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimna-

zijos direktorė Rima Širvinskienė, Užvenčio seniū-
nijos seniūno pavaduotojos Sonata Jokubauskienė 
ir Lina Račkauskaitė, Užvenčio kultūros centro di-
rektorė Odeta Kuličauskienė,  Vaiguvos Vlado Šim-
kaus skyriaus vedėja Vida Kuzminskienė, Užvenčio 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus 
vedėja Virginija Graževičienė  bri kiti svečiai.

Išsami informacija apie šį renginį pateik-
ta Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos in-
terneto svetainėje (žr. puslapį https://www.
uzvenciog imnazija . lt/uzvencio -satrijos-ra-
ganos-gimnazijos-20-mecio-ir-satrijos-raga-
nos-145-uju-gimimo-metiniu-minejimas/), čia 
paskelbta ir gausybė nuotraukų iš renginio, puikiai 
perteikiančių šios pavasariškos šventės,  praturtin-
tos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos kūrinių 
fragmentais, puikiais moksleivių muzikiniais intar-
pais, spalvas, nuotaiką ir eigą. 

Jubiliejinio renginio dalyviai Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos aktų salėje; Gimnazijos organizuoto ekslibrisų konkurso parodos stendai

Gimnazijos direktorius Albertas Pumputis apdovanoja konkursų nugalėtojus
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2002–2009 m. Užvenčio Šatrijos Raganos 
gimnazijos (tuometinės Užvenčio vidurinės mo-
kyklos) lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 
organizavo ir vykdė tradicinį Žemaitijos regiono 
mokinių kūrybos darbų konkursą „Tolimi Baltųjų 
rožių valandos aidai...“, skirtą rašytojai, pedagogei, 
vertėjai, labdarei Marijai Pečkauskaitei-Šatrijos 
Raganai.

2002 m. gimnazija, pritarus Kelmės rajono Švie-
timo skyriui, minėdama Marijos Pečkauskaitės-Ša-
trijos Raganos 125-ąsias gimimo metines, paskelbė 
rajono moksleivių kūrybinių darbų konkursą. Tada 
buvo sulaukta pasiūlymų, kad šis renginys taptų 
tradicinis ir kasmet skatintų rajono moksleivių kū-
rybinius polinkius, gaivintų ir puoselėtų gimtosios 
kultūros tradicijas. Šią mintį aktyviai palaikė ir tuo-

Užventyje netyla 
tolimi Baltųjų rožių 
valandos aidai...

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastatas

Rašytojos, pedagogės, vertėjos, labdarės Ma-
rijos-Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos gyve-
nimas ir kūryba yra glaudžiai susijęs su Už-
venčiu. Čia, tėvų nuomotame Užvenčio dvare, 
ji jaunystėje ilgą laiką gyveno, čia gimė ir jos 
pirmieji rašto darbai – grožinės literatūros 
kūriniai. Užventiškiai puoselėja jos atminimą. 
2002-aisiais Užvenčio gimnazijai suteiktas 
Šatrijos Raganos vardas. 
Per tuos 20 praėjusių metų gimnazijoje būta 
daug gražių, rašytojai skirtų renginių, įgyven-
dinta dar daugiau projektų, kurių tikslas buvo 
populiarinti rašytojos kūrybą, ugdyti mokslei-
vius Šatrijos Raganos gyvenimo idealų dvasia.
Apie ryškiausius, labiausiai užventiškių gim-
nazijos pedagogams atmintin įsirėžusius pro-
jektus pasakojama šiame žurnale paskelb-
tame Užvenčio gimnazijos lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojos Jolantos VENCKIENĖS 
straipsnyje. Joje – informacija ir apie moky-
klos organizuotuose kūrybos konkursuose 
geriausiai įvertintus moksleivių darbus.

Ramunė LENKIMAITĖ

Baltos rožės Marijai. Danutės Mukienės nuotrauka

KŪRYBINIAI 
KONKURSAI
SKATINA 
MOKSLEIVIUS 
GERIAU PAŽINTI 
RAŠYTOJĄ, JOS 
DARBUS, GYVENIMO 
IDEALUS
Jolanta VENCKIENĖ
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metinis Lietuvos Respublikos Seimo narys Zeno-
nas Mačernius, pažadėjęs materialiai prisidėti prie 
aktyviausių, kūrybingiausių moksleivių skatinimo. 
Į tai buvo atsižvelgta ir konkursas tapo tradiciniu.

2002 m. minėtame mokinių darbų konkurse 
dalyvavo Užvenčio vidurinės mokyklos 7 a kl. mo-
kinė, parašiusi rašinį „Kuo žavi Žemaičių žemė“, 
Mockaičių pagrindinės mokyklos 7 kl. mokinys, 
sukūręs esė apie vaikystę. Kražių vidurinės mo-
kyklos 11 kl. mokinė konkursui atsiuntė rašinį 
„Apie baltas rožes“. Karklėnų pagrindinės moky-
klos 9 kl. ir Šaukėnų vidurinės mokyklos 11 kl. mo-
kiniai parašė rašinį „Kuo žavi Žemaičių žemė“. 

2002 m. konkurso nugalėtojais tapo: I vieta – 
Inga Miltenytė (Užvenčio vid. mokykla), II vieta – 
Dovilė Gedvilaitė (Užvenčio vid. mokykla), III vie-
ta – Teresė Kleinauskaitė („Aukuro“ vid. mokykla).

2003 m. šiame konkurse dalyvavo Užvenčio 
vidurinės mokyklos 11 kl. mokinys, kuris para-
šė laišką „Irkos tragediją perskaičius“. Kitas 11 kl. 
mokinys konkursui pateikė rašinį „Baltos rožės pa-
slaptis“, 6 a kl. mokinė savo mintis išguldė rašinyje 
„Mano senelių sodyba“ ir laiške. Kražių vidurinės 
mokyklos 9 kl. mokinys konkursui atsiuntė rašinį, 
Vaiguvos vidurinės mokyklos 10 ir 12 kl. moki-
niai– savo kūrybos eilėraščius. Šaukėnų vidurinės 
mokyklos 11 kl. mokinė sukūrė apsakymo „Irkos 
tragedija“ ištraukos interpretaciją, o Pakražančio vi-
durinės mokyklos 11 kl. mokinė – apysakos „Sena-
me dvare“ fragmento interpretaciją. Kelmės „Au-
kuro pagrindinės mokyklos 10 kl. mokinė pateikė 
konkursui rašinį, o Pašilės pagrindinės mokyklos 
9 kl. mokinė – savo kūrybos eilėraščius.

2003 m. konkursui geriausius darbus atsiuntė: 
Arūnas Kasparas (proza) – Užvenčio Šatrijos Raga-
nos vidurinė mokykla, Toma Numavičiutė (poezi-
ja)– Pašilės pagrindinė mokykla. Tais metais Užven-
čio Šatrijos Raganos vidurinės mokyklos direktorės 
G. Pulkienės įsteigta asmeninė premija atiteko jau-
niausiam konkurso dalyviui – šeštokui Arūnui Si-
minauskiui, o Užvenčio seniūno Z. Virbalo asmeni-
nė premija – vienuoliktokei Ingai Miltenytei.

2004 m. konkursui savo kūrybą pateikė: Vaigu-
vos vid. mokyklos 12 kl. mokinė (eilėraščius ir laiš-
ką), 11 kl. mokinė (eilėraščius). Užvenčio Šatrijos 
Raganos vid. mokyklos 11 kl. mokinė – vizijas ir 

rašinį, 7 kl. mokinė – laišką, 12 kl. mokinė – Ša-
trijos Raganos kūrinio ištraukos interpretaciją, 5 kl. 
mokinė – projektą „Mano kūrybos knyga“. Kražių 
vid. mokyklos 8 kl. mokinė atsiuntė rašinį „Koks 
gražus pasaulis ir kaip aš jį myliu“. Iš Mažeikių ra-
jono Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mo-
kyklos konkurso organizatoriai sulaukė šios moky-
klos mokinių sukurtos ir išleistos eilėraščių knygos 
„Lyros stygą palietus“. Pakražančio vid. mokyklos 
12 kl. mokinė atsiuntė eilėraščio „Šatrijos Ragana“ 
interpretaciją,  Stulgių pagrindinės mokyklos 8 kl. 
mokinė – pluoštelį eilėraščių.

2005 m. konkursui Kelmės „Aukuro“ vid. mo-
kyklos 11 d kl. mokinė konkursui pateikė neišsiųstą 
laišką rašytojui, o Užvenčio Šatrijos Raganos vid. 
mokyklos 8 ir 11, 12 kl. mokiniai – prozos kūrinius, 
Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės vid. 
mokyklos mokiniai – savo kūrybos eilėraščius, Pa-
kražančio vid. mokyklos 8 kl mokinės – rašinius 
„Vaikystės takeliais“, Kelmės „Kražantės“ pagrin-

Pečkauskų šeima. Sėdi (iš kairės): Marija Pečkauskaitė-Šatrijos 
Ragana, jos mama Stanislava Pečkauskienė, senuo Sofija 
Pečkauskaitė. Stovi (iš kairės): kun. Kazimieras Bukontas, Marijos 
broliai Steponas ir Vincas Pečkauskai. Fotografas nežinomas. 
Nuotrauka iš Regionų kultūrinių iniciatyvų centro archyvo

(Nukelta į 30 p.)
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dinės mokyklos 6 b kl. mokinė – esė „Pokalbis su 
žvaigždele“, Vaiguvos vid. mokyklos 11 ir 12 kl. 
mokinės – savo kūrybos eilėraščius, Kražių vid. 
mokyklos 10 kl. mokinė – taip pat savo sukurtus 
eilėraščius, Kelmės „Aukuro“ vid. mokyklos 11c kl. 
mokinė – pluoštelį miniatiūrų. 

2006 m. minėtam konkursui Kolainių pagrin-
dinės mokyklos 10 kl. mokinys atsiuntė rašinį „Ar 
daug žmogui reikia?“. 

Aktyviai moksleiviai dalyvavo 2007-aisiais or-
ganizuotame konkurse. Tais metais vertinimo ko-
misija iš Užvenčio Šatrijos Raganos vid. mokyklos 
5 a kl. mokinės gavo jos sukurtų eilėraščių pluoštelį, 
iš 8 b kl. mokinės – jos parašytų miniatiūrų, iš 12 kl. 
mokinės – impresiją „Vaikystės akimirka“. Kelmės 
„Aukuro“ vid. mokyklos 7 b kl. mokiniai atsiuntė 
laišką, o 11 b kl. mokiniai – eilėraščių. Pakražan-
čio vid. mokyklos 6 a kl. mokinė konkursui patei-
kė rašinį „Širdžiai mielas kampelis“, 11 kl. moki-
nė – esė „Kodėl visa ko galas yra mirtis?“. Kražių 
gimnazijos 11 kl. mokinė atsiuntė savo kūrybos 
eilėraščių, Kelmės J. Graičiūno gimnazijos IV kla-
sės mokinė – taip pat eilėraščių. Mažeikių rajono 
Židikų Marijos Pečkauskaitės vid. mokyklos 9 a 
kl. mokinė atsiuntė impresiją „Neliūdėk“, 7 ir 10 b 
klasių mokinės – eilėraščių, Tytuvėnų gimnazijos 
6 a kl. mokinė –rašinį, Varnių Motiejaus Valan-
čiaus gimnazijos I g kl. mokinės – rašinius „Gera 
pamoka“, „Koks gėris man ta gražioji muzika“ bei 
„Kodėl žmonės rašo dienoraštį“.

2008 m. konkurso metu savo kūriniais nudžiu-
gino Kelmės „Aukuro“ vid. mokyklos 8 a kl. moki-
nė (ji parašė interviu su Šatrijos Ragana), Užven-
čio Šatrijos Raganos vid. mokyklos 7 b kl. mokinė, 

konkursui atsiuntusi rašinį, 10 b ir 12 kl. mokinės, 
pateikusios eilėraščius. Kražių vid. mokyklos 12 kl. 
mokinė sukūrė rašinį-laišką, 10 a kl. mokinė – raši-
nį, o Pakražančio vid. mokyklos 11 kl. mokinė at-
siuntė rašinį „Ką reiškia būti tikru žmogumi“.

2009 m. konkursui eilėraščius „Apie laiko nu-
galėtą žmogų“ ir dienoraščio ištraukas pateikė III g 
klasės mokinės iš Kražių gimnazijos. Kelmės J. Grai-
čiūno gimnazijos III d kl. mokinė atsiuntė parašytų 
laisvų interpretacijų, o Mažeikių rajono Židikų Ma-
rijos Pečkauskaitės gimnazijos 11 b ir 12 a kl. moki-
nės – rašinius, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazi-
jos 5 kl. ir 10 kl. mokiniai – taip pat rašinius, Kelmės 
„Aukuro“ vid. mokyklos 9 c kl. mokinė – eilėraščių. 
Pakražančio vid. mokyklos 7 a kl. mokinė – rašinį 
„Palėpėje kužda vaikystės prisiminimai“.

Džiugu, kad mokinių kūrybos darbai, skirti 
rašytojai Šatrijos Raganai atminti, metai iš metų 
padeda puoselėti kūrybos ir rašymo tradiciją tarp 
jaunų žmonių. Dabar ir seniau jaunesnio ir vyres-
nio amžiaus mokinių minčių dėstymo formatas jų 
kūryboje yra labai asmeniškas ir unikalus, neturintis 
griežtų rėmų bei sudarantis galimybę per konkrečią 
temą pajusti rašančiojo emocijas, nuotaiką, pažinti 
jo vertybes, požiūrį, žinias, asmenybės brandumą.

Vėlesniais metais Užvenčio Šatrijos Raganos 
gimnazijoje taip pat buvo ir yra puoselėjamas Šatri-
jos Raganos atminimas, gyvenimo idealai, populia-
rinama jos kūryba.

Kasmet gimnazijoje kovo 8 d. vyksta renginiai, 
skirti Šatrijos Raganai atminti. Ta proga mokiniai 
įsijungia į integruotas veiklas: vyksta skaitymai, kū-
rinių ištraukų nagrinėjimai, pristatymai, vykdomi 
projektiniai darbai. Šiais metais mūsų gimnazijos 

Rašytojai Marijai Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai skirtų renginių akimirkos Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje. Nuotraukos – iš 
gimnazijos archyvo 
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auklėtiniai aktyviai dalyvavo pasirengimo Šatri-
jos Raganos vardo suteikimo gimnazijai 20-mečio 
renginiams veilose. Į jas įsijungė net gimnazijos 
pradinių klasių mokytojos ir mokiniai, vyko daily-
raščio ir meninio skaitymo konkursai.

Mūsų gimnazija pavadinta rašytojos slapy-
vardžiu. Mažeikių rajono gimnazija – jos tikruo-
ju   vardu (Marijos Pečkauskaitės). Jau daugelį 
metų šias dvi gimnazijas sieja ne tik rašytoja, bet 
ir graži draugystė. Židikų marijos Pečkauskaitės 
gimnazijos mokinių atliekamos giesmės buvo gie-
damos ir Užvenčio bažnyčioje šių metų gegužės 
20 d. per šv. Mišias, kai miestelyje vyko renginiai, 
skirti Šatrijos Raganos vardo suteikimo Užvenčio 
gimnazijai 20-mečiui ir Šatrijos Raganos gimimo 
145-osioms metinėms.

Daugelio minėtų dviejų gimnazijų kultūrinių 
iniciatyvų autorė yra Mažeikių rajono Marijos Pe-
čkauskaitės gimnazijos direktorė Rima Širvinskie-
nė, kuri kartu su kolegomis, moksleiviais atvyko 
pas mus į minėtą šventę ir pasveikino gimnaziją bei 
visus renginio dalyvius. 

Rašytojos Šatrijos Raganos atminimas šiemet 
buvo įamžintas ir mokinių kūrybiniuose darbuose. 
Balandžio 20–gegužės 16 dienomis vyko Kelmės 
rajono 8–IV klasių mokinių epistolinio laiško „Pa-
rašyk laišką Šatrijos Raganai ir papasakok, ar žmo-
nių dvasingumą ištiko krizė“ konkursas, skirtas 
Šatrijos Raganos 145-osioms gimimo metinėms.  
Sulaukėme nemažai darbų. Vyriausiųjų moksleivių 
grupėje nugalėjo Ugnė Garbenytė ir Eigilė Baršy-
tė,  3 G kl. mokinės iš Kražių Žygimanto Liauks-
mino gimnazijos (mokytoja Emilija Kvietkuvie-
nė). Joms  I ir II laipsnio diplomus bei Lietuvos 
Respublikos Seimo nario  Remigijaus Žemaitaičio 
ir savo įsteigtus prizus įteikė Seimo nario patarėjas 
bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys Kęs-
tutis Bilius. Tarp 8–10 kl. mokinių I vietą užėmė 
10 kl. mokinė Rusnė Alasauskaitė iš Šaukėnų Vla-
do Pūtvio-Putvinskio gimnazijos (mokytoja Irena 
Pumputienė). II vieta atiteko Užvenčio Šatrijos 
Raganos II g kl. mokinei Justinai Macijauskaitei 
ir 8 kl. mokinei Justinai Bracaitei. III vietą užėmė  
Vaiguvos Vlado Šimkaus skyriaus 10 kl. mokinė 
Gerda Lukoševičiūtė (mokytoja Vida Kuzmins-
kienė). Mergaitėms buvo įteikti rėmėjų prizai bei 
diplomai. Diplomas ir prizas, kurį įsteigė gimna-

zijos direktorius A. Pumputis, atiteko jauniausiai 
dalyvei – 8 kl. mokinei Viltautei Brajinskaitei  iš 
Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos.

Mūsų gimnazijos III g klasės mokinė Ugnė Sta-
nelytė šiemet surengė autorinę fotografijų parodą 
,,Šatrijos Raganos takais“. Ji nuotraukose pabandė 
įamžinti tai, kaip dabar atrodo tos vietos, kuriose 
vaikščiojo Marija Pečkauskaitė. Mokinei už kūry-
binguumą buvo įteiktas padėkos raštas.

Na o 6, 8, II g klasių mokiniai surengė ekslibri-
sų parodą, kuri šventės metu buvo eksponuojama 
gimnazijos fojė. Fotografijų ir ekslibrisų parodas 
mokiniams padėjo surengti dailės mokytoja Simo-
na Tekorienė.

Balandžio 11–gegužės 6 d. Užvenčio Šatrijos 
Raganos gimnazijoje vyko respublikinis dailaus 
rašto konkursas „Gražios raidės – dailus raštas“, 
skirtas Šatrijos Raganos 145-osioms gimimo me-
tinėms ir gimnazijos vardo 20-mečiui paminėti. 
Pradinių klasių mokiniams buvo pateiktas teks-
tas iš Šatrijos Raganos apysakos „Sename dvare“.  
Konkursui buvo atsiųsti 85 mokinių darbai iš Kel-
mės, Ignalinos, Švenčionių, Jonavos, Rokiškio, Pa-
nevėžio, Klaipėdos, Trakų, Marijampolės, Biržų, 
Tauragės, Šilutės miestų ir rajonų mokyklų. Pir-
mokų darbų gauta 17, antrokų – 27, trečiokų–23, 
ketvirtokų –18. Iš gausaus būrio darbų buvo sunku 
atrinkti pačius geriausius. Pirmąją vietą tarp pir-
mokų užėmė Emilija Latanauskaitė iš Klaipėdos 
Sendvario progimnazijos, antrąją – Gustė Kum-
pytė iš Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos, tre-
čiąją – Povilas Spalvis iš Biržų „Aušros“ pagrindi-
nės mokyklos. Tarp antrokų pirmoji  vieta atiteko 
Rusnei Komkaitei iš Ignalinos Česlovo Kudabos 
gimnazijos, antroji – Paulinai Jurkevičiūtei iš Už-
venčio Šatrijos Raganos gimnazijos, trečioji– Elin-
gai Stanevičiūtei iš Jonavos Raimundo Samule-
vičiaus gimnazijos. Tarp trečiokų pirmąją vietą 
užėmė Viltė Kontenytė iš Klapėdos „Saulutės“ 
mokyklos-darželio, antrąją – Vesta Kriščiūnaitė iš 
Marijampolės marijonų gimnazijos, trečiąją– Vy-
tautė Valiūtė iš Užvenčio Šatrijos Raganos gim-
nazijos. Ketvirtokų grupėje pirmoji vieta atiteko 
Ievai Raukaitei iš Šilutės Žibų pradinės mokyklos, 
antroji –  Rugilei Nikvidavičiūtei iš Užvenčio Ša-
trijos Raganos gimnazijos, trečioji – Paulinai Da-
bulskytei iš Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos. 
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Birutė Teresė Lengvenienė 
(Toleikytė) – pedagogė, rašyto-
ja, knygų leidėja, sportininkė,  
politinė veikėja. Ji gimė 1942 m. 
kovo 7 d. Stemplių kaime (Švėkš-
nos valsčius), mirė  2010 m. 
gruodžio 8 d. Rietave, palaidota 
Rietavo miesto kapinėse.

1959 m. baigusi Švėkšnos 

Konstantinas PRUŠINSKAS

vidurinę mokyklą, ji pradėjo 
studijuoti Lietuvos kūno kultū-
ros institute ir jį 1963 m. baigė. 
Tais pačiais metais įsidarbino 
Šilalės Kvėdarnos vidurinėje 
mokykloje. Čia daugiau negu 
dešimtmetį (1963–1976) dirbo 
kūno kultūros mokytoja, o tada 
išvyko gyventi į Rietavą. 1976–

1999 m. ji buvo Rietavo tary-
binio ūkio-technikumo, nuo 
1999 m. – Rietavo aukštesnio-
sios žemės ūkio mokyklos,  nuo 
2001 m. – Žemaitijos kolegijos 
kūno kultūros dėstytoja. 

Birutė lietuvių ir žemaičių 
kalbomis rašė eilėraščius, skir-
tus suaugusiesiems ir vaikams, 
humoreskas. 1996 m. už išleistą 
eilėraščių rinktinę „Judo gvazdi-
kai“ buvo apdovanota respubli-
kinio Abraomo Kalviečio litera-
tūrinio konkurso diplomu. Tais 
pačiais metais ji tapo ir Plungės 
rajono satyrikų konkurso diplo-
mante. 1998 m. minint Vin-
co Kudirkos 140-ąsias gimimo 
metines, jai už poezijos rinkinį 
„Deginu rožę“ buvo paskirta 
Lietuvos žemės ūkio ministeri-
jos premija ir suteiktas laurea-
tės vardas.  2000 m. už poezijos 
rinkinį „Lūžęs meldas“ Birutė 
tapo „Valstiečio laikraščio“ lau-
reate. 2001 m. buvo apdovanota 
Skuode vykusio respublikinio 
žemaitiškos kūrybos konkurso 
diplomu, 2002 m. jai įteiktas 
Lietuvos Respublikos preziden-
to Valdo Adamkaus Padėkos raš-
tas už prasmingą rūpestį Lietu-
vos jaunuomenės švietimu. 2003 
m. ji tapo laikraščio „Gimtinė“ 
organizuoto poezijos konkurso 
bei laikraščio „Ūkininko patarė-
jas“ surengto poezijos konkurso 

Birutės Teresės Lengvenienės (Toleikytės) knygų viršeliai

Birutė Teresė 
Lengvenienė Toleikytė)
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 Birutė Teresė Lengvenienė
 (Toleikytė).  Nuotrauka iš RKIC achyvo

„Žydinčios vyšnios šakelė“ laure-
ate, o 2004 m. – jau minėto kon-
kurso „Žydinčios vyšnios šakelė“ 
diplomante. Tais pačiais metais 
apdovanota Lietuvos Kultūros 
ministerijos Padėkos raštu už 
valstybingumo pagerbimo tra-
dicijų puoselėjimą. 

Nuo 2001 m. B. Lengvenie-
nė buvo Lietuvos socialdemo-
kratų partijos Rietavo skyriaus 
narė, 2000–2010 m. – Rieta-
vo savivaldybės tarybos narė. 
2006 m. ji tapo Žemės ūkio mi-
nisterijos nominacijos „2006 
m. kaimo mokytoja“ laureate. 

Birutė buvo ir knygų sudary-
toja bei leidėja: 2003 m. išleido 
1–4 klasių Rietavo moksleivių 
kūrybos almanachą „Rietavo po-
etukai“, 2004  m. – 40 rietaviškių 
kūrybos almanachą „Savi“. 

2008 m. rugpjūčio 28 d. 
B.Lengvenienei buvo suteiktas 
Rietavo garbės pilietės vardas. 
2010 m. rugsėjo 30 d. ji tapo 
Lietuvos rašytojų sąjungos narė 
(Birutė buvo ir Kaimo rašytojų 
sąjungos, „Tėvynės pažinimas“)  
draugijos narė. 

Jos vyras – Petras Lengvenis, 
vaikai:  Audronė, Giedrė, Petras.

BIRUTĖS  LENGVENIENĖS 
KŪRYBOS KNYGOS

1. Judo gvazdikai: eilėraščiai, 
Vilnius: Informacijos ir leidybos 
centras, 1996 m.

Birutės Teresės Lengvenienės išleistų kūrybos knygų viršeliai

2. Per bruką: humoreskos, 
Vilnius: Informacijos ir leidybos 
centras, 1997 m.

3. Deginu rožę: poezija, Klai-
pėda: S. Jokužio leidykla-spaus-
tuvė, 1998 m.

4. Ančių ginčas: eilėraščiai, Jo-
nava, 2000 m.

5. Lūžęs meldas: eilėraščiai, 
Jonava, 2000 m.

6. Kalėdų atvirukas, arba 
Ar nesušalai, Seneli?: kalėdiniai 
ir naujametiniai eilėraščiai vai-
kams, Jonava, 2000 m.

7. Krepšinis: y-ga-ga: humores-
kos, Jonava, 2001 m.

8. Gandras manekenas: eilė-
raščiai ir pasakaitės iš paukštelių 
gyvenimo, Jonava, 2001 m.

9. Vienu sparnu: eilėraščiai, 
Jonava, 2002 m.

10.  Saulė neria skarą: ei-
lėraščiai: trumpos skaičiuotės 
linksmiems vaikučiams, Jonava, 
2003 m.

11.  Tėti, pasakyk: eilėraš-
čiai vaikams, Vilnius: Mokslo 
aidai, 2003 m.

12. Alkų akys, Vilnius: Moks-
lo aidai, 2004 m.

13. Jau žinau, kuo būsiu: eilė-
raščiai vaikučiams, Jonava, 2006 m.

14. Vainikžolės: poezija, Kai-
šiadorys: Kaišiadorių literatų 
klubas „Gija“, 2006 m.

15. Žemaitiškas skaičiuotis 
liksmyms žemaitokams, Vilnius: 
Mokslo aidai, 2007 m.

16. Gyvenimas – albumas: 

  

eilėraščiai, Jonava, 2008 m.
17. Be rožėtų užuolaidų: 

humoreskos, Vilnius: Kriven-
ta, 2009 m.

18. Pasitaiko apsirikti, bet už 
tai nereikia pykti: eiliuota pasa-
kaitė, Jonava: Dobilas, 2009 m

19. Vėlyva gervuogė: poezi-
jos rinktinė, Vilnius: Kriventa, 
2010 m.

20. Žemiau vaterlinijos: eilė-
raščiai, Vilnius: Kriventa, 2010 m.
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RODOU ŽEMAITĖJUO

Plėkā ėšriedītė beržā…
Avietės – tik pėlkas rīkštės…
Stingst vondėnėnē dažā
Ont stagarū ožpernīkštiu.

Ė šaltē jau isėšvankou,
Ė saulė jau švėistė ožmėrša,
Vo meška kėrtėma longūs –
Blėzg vondėns pelkelės puo 
ėrkštvuom.
 
Ė deg Žemaitėjuo vėsuo
Gražiausės uoranžėnės ugnis,
Ė prausas mėgluo ė rasuo
Žalē nolakoutas broknės.

 ŽEMAITĒ 

Tėnās, kor saulė
Leidas i jūra,
Kor pri Medviegali
Sutūpė ėivas,
Kor Koršiu marės,
Kor Telšiū mūrā,
Tėn Žemaitėjės
Gėrės ė pėivas!
 
Narēk mums žemiu
Kažkor tuoliausē,
Ni tuolėmuosės
Jūras Jouduosės!
Vo tuo, kon toram,
Kas mums priklausa,
Nie vėinuos piedas
Naatėdousiam!

Lengvenienė Birutė: 
„Ė deg Žemaitėjuo vėsuo 
gražiausės uoranžėnės ugnis“            

Baltėjės jūruo
Sopas potelės...
Kalvas, kalvelės
Nu vieju gīniuo:
Kap karuoliokā
Ėš rožončeliaus,
Kap abrūselē
Mamelis skrīniuo...

APLE RĖITAVA 

Lažėnous, ka pru Rėitava 
Esat kuožnas pravažiavės: 
Ar kon pėrkės, ar pardavės, 
Kon pavuogės ar apgavės.

Je kas bovuot pasėlėkės, – 
Bovuot i muni sotėkės, 
Vo Ivinski ė Oginski 
Musiek omžēs prėsėminsta! 

Rėitavė be juokė varga 
Gal paslonkiuotė puo parka, 
Katramė, kap tėn babūtom, 
Daug nodžiūva žaliū rūtu! 

Če triūbačē pagal taktus 
Pot, ka akis lėp ėš kaktas, 
Pot, ka klausončiūju kuojės, 
Patės tūpčiuo ė kėlnuojas. 

Aš Rėitava garsint’ nuoru, 
Jug jums būtom napaduoru – 
Geront kava a kakava – 
Nežėnuot aple Rėitava!

PAMOKELI

To naspėrk pompuotaukšliou i galva!
Pėmpiu kiaušiu ėš lėzdū narink!
Nadraskīk bezdū ož graži spalva
Ė mažū katūčiu naskondink!
 
Nakonkink nie ropkės, nie žiuogioka!
Nikad naturiek nie tuos mintėis!
Atsėmink ont omžiu: juokė jouka,
Je dėl tava zbėtku kas kėnties! 

BA MEILĖS NABŪSO

Najotau, kāp tėi metā prabiega,
Najotau, kāp nošiora mon kailis, 
Tik jau mon neprikaišiuokėt nieka, 
Ka lig šiuol vės tabgarbėno meilė.

Pakol saulė matau, tol mīlieso,
Tol sapnouso tus sapnus spalvuotus – 
Kap kupruota: tik grabs gal ištėisintė; 
Če ne mona, bet mon sogalvuota.

Mon ta meilė – kap omžėna švėntė. 
Kas nažėna anuos – tuo mon gailo.
Nagalo aš ba meilės gīventė
Ė nabūso ni biški ba meilės. 
 

ŽIŪRIEK I MONI 

Kėtū nebmīlu, 
Nabnuoru nieka. 
To – mona patė, 
Skaniausi patieka. 

Kap aš galiečiō 
Kėtus mīlietė, 
Ka anī atruoda 
Kap nadatopieti? 

Nu tava vėina 
Ėšgėrsta varda 
Tūpt i pakinklios 
Nujem ėš karta. 
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Ba tavės vėitas 
Nabgalio rasti, 
Bet ka to mīli 
Ton kropė Nastė. 

Žiūriek i moni: 
Buoba kap truoba, 
Vo tava Nastės – 
Skūra ė gruobā. 

ŽAL-GĖ-RIS! Y-GA-GA!

I skyrius. Laistuom taurė
 
Bova vėskuo lėgė suotės:
Ė alaus, ė pri alaus,
Dvė gitaras, trīs trūbuočē,
Maniem: kėts i gala gaus!
      
Švėntiem kap grafā – pri žvakiu,
Nagriniedami, kas kon,
Pakol Petris napasakė
Ož krepšini nasergonts!
 
II skyrius. Uns pasakė
 
„Šėt Sabuonis – sava skūra,
Ėlgas kuojės ė kablios
Pardavuo kažkor ož jūras,
Kap tuos mergas – ož žalius!
 
Matiem? Ėš kuomandas gala
Edniou kažkatras tėk timpt:
„Go, lietuvi! Tau medalis!
Understtand? Tai plyz tū bring!“
 
Ontras viel! Untuonis Būvis!
Dā vėins nopėrkts joukdarīs!
Nušpakliūtom – būt lietovis,
Vo dabā – nie do, nie trīs.
 
Posė svieta sosėvarėn
Puo Europa: „Y-GA-GA!“
Mon, žemaičiou, bluogā daruos!
Aš nasėrgsu ta lėga!“

 
III skyrius. Teismas
 
Nu tada vėsė sokėluom!
Soski Petri ont žuolies!
Petriou ėltėnis noskėla!
Ė gerā! Dabā tīl ies!           
 
     
GRĪŽK
 
Vo tu, žabaltī,
Ka nusibuodā
Laukti tuol, kuol tu vėlek 
sugrīši!
Vėsas dėinas vėinodā ruoda –
Kap išsklīdis maišelis rīžiu!
 
Užsimerku ė meditouju:
Kāp če īr,
Ka kažkō kaip ė nier?
Nieks našliaužuo smirdunčiuom 
kuojom,
Nieks naraugie alaus prisigieris!
 
Nieks navara
Žiūriet „Panoramu“,  
Nieks i vuonė plaukū napribarsta,
Vakarā kap nabašnikā – ramė!
Ė kap šmėklas po palubis karstos!
 
Nu tu, žabaltī,
Liaukēs vaidinis!
Grīžk, nagrajines munij unt nervu!
Nabsibarsu! Šersu kiaušinēs!
Ir kintiesu tū kuojiniu smarvė!

ŽEMAITIŠKAS SKAIČIUOTIS 

Dvė jūras 
Žemaitėjuo īr dvė jūras: 
Vėina – dėdėlė ė sūra, 
Vo ontruoji – kap šniūrātis, 
Nie tēp sūra, nie tēp plati. 
Kėts, ka ė labā nuories, 
Dvėjū jūru natories!
Vot!

 
Žemaitē 
Nosėteikėn labā taikē 
Sosėtėka do žemaitē. 
Pakinkava, pastuovieji 
E padūsavėn noēji.
Je vėns kėta naožkliova, 
Mosiet, vėskas gerā bova!

Tēp tatā 

Līgot pasėrėšės šlipsa 
Pīlėns pri prūdali stīpsa. 
Šiāp ons poikos paveizietė, 
Vo vākū nanuor perietė. 
Pīlėns tėktā les ė ger, 
Vo pīleli per ė per. 
Tēp tatā! 

Nieks namatė 

Nieks namatė, nieks nažėna, 
Kor katie ėšsėdongėna! 
Kon tėk dā keimė stoviejė, 
Vo dabar – ba ba! Ėšējė! 
To ba anuos naparēk, 
Ba anuos mums baisē rēk!  
Ēk!

Grūds pri grūda

Grūds pri grūda, 
Grūds pri grūda – 
Ė toriesi vėsa pūda!
Cėnts pri cėnta, 
Cėnts pri cėnta – 
Ė toriesi cėntu cėntnėri! 
Vo ka tėik anū toriesi – 
Ledū jiesi, kėik nuoriesi!
 Je! 

Do šonelē sauga būda 

Do šonelē sauga būda: 
Vėins – Margioks, 
Vo ontros – Rudis. 
Tik abodo šmurkšt i būda: 
Pėrma – Margis, paskū – Rudis!
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PASAKA BE GALA

Gīvena karta buočē. Anodo toriejė katėnieli 
vardo Rainis. Dėdėlē mīliejė ė tuopuojė, skanē šie-
rė, gluostė, nieka anam negailiejė. Vuo Rainis vėsa 
laika sosėrėitės ont pečiaus guliejė. Vėina karta tik 
plīkt žemīn nu pečiaus ir aidā pru doris. Buočelē 
šauk, vadėn, pargrīžtė praša: 

– Picieli, pici, pickieli, nelakiuok niekor, būkem 
vėsė nomėi. 

Rainis nesėklausė, kap ējė, tēp ėr ėšējė, oudėga pa-
pūtės. Kumet parēs, buočelē nežėna. A parēs ėš vėsa?

Praējė kažkėik čiesa. Tik brakšt, brakšt i doris, ėr 
miau... Atėdara doris babūnelė. Je, pri slėnkstė top 
Rainielis. Veizas, spėgėn sava akeliem tēp gailē. Ap-
sėdžiaugė abodo buočelē, ka Rainielis parējė. Viel 
mīl, šer, gluosta. Vuo katėnielis ont pečiaus šėlduos. 
Bet neėlgam. Kažkas Raineliou šuovė i kramelė, tas 
tik šmurkšt par doris i lauka. Buočelē viel kvėit, va-
dėn, praša pargrīžtė, vuo Rainis neatsėsokdams no-
bidzena tuolīn – i laukus.

Nelėgā trokos ė viel i doris brakšt, brakš, ėr 
miau, miau...

KAP LIŪTS PADIEJIEJĖS 
ĖIŠKUOJĖ
(pasaka)

Senās, baisē senās čiesās mėška žvierīs toriejė sava 
karalio. Vėsū bėndro sotarėmo anou bova ėšrinkts liūts. 
Anuo slūžma ējė struopē. Liob ėšrėštė vėsuokiausius 
ruokundus tarp žvieriū. Lakstė ėš vėina mėška gala i 

kėta. Liūtou tas pakīriejė, tā ons somėslėjė ėsėtaisītė sau 
padiejiejė, ka ana sožėnuotom ė sorašītom vėsas žvieriū 
biedas, praneštom aple anas karaliou.

Liūts jau bova nosėveiziejės vėina – tuokė neš-
pietna ėlgakuojė, greitabiegė stėrna. Pasėvadėna 
ons anou pas savi ė saka:

– Aš ėšsėžiuosio, vuo to gerā paoustīk ė pasakīk, 
kuoks smuoks ēn ėš mona gerklies?

Stėrna nuolonkē sotėka. Skrupulingā, atsėdiejusi, 
kou rimtiau paoustė... ė, nu tuo dvuoka apsvaigusi, stai-
gē pakrėta ont žemės. Ėš baimės drebiedama ėšsteniejė:

– Mona karaliau, jums ėš burnuos ēn bjauros 
dviesėnas dvuoks.

– Dumk mon ėš akiū, kad aš tavės daugiau neb-
matītiuo! To pati veikē gali palėktė dviesėna! – so-
riaumuojė nekontėns atsakīmo žvieriū karalios.

Stėrna kap kolka noliekė tuolīn, ka net dolkės 
parūka. Liūts, palėkės vėns, vuožuo, ka gal ė ne-
bluogā būtom stėrnelė pajimtė i padiejiejės. Vėso-
met teisībė anam sakītom, praneštom tėkruosės 
naujīnas. Bet ka ana tik žuolės tejied, gal kėltė vė-
suokiausiu nesosėpratėmu. Geriau pasėvadinsio vėl-
ka. Ons juk, kap ė aš, jied mēsa. Kou ons pasakīs?

Vėlks, karaliaus pavadints ont kėlėma, atslin-
ka žvalgīdamuos i vėsas posės. Liūts anam oždavė 
tou pati klausėma. Vėlks paoustė, paoustė liūta ger-
klė ė pasakė, ka nieka naujė neožoud, smuoks kap 
smuoks, nieka ipatinga. Liūts patraka ė ožriaumuojė:

– Ka aš daugiau tavės nematītiuo! Dink ėš akiū! 
Karalios vuožuo, ka vėlks būtom švaks padie-

jies, pataikautom anam, teisībės i akis nesakītom, 
ruokunda so žvierim nesprėstom. 

Paskiau ons pamėslėjė aple lapė. Ana karaliou 
pasėruodė esonti žvitri, apsukri, linksma. Tad ė 
pasėvadėna anou pas savi ont kėlėma. Ši pas kara-
lio atējė rizikaunē oudėga papūtusi. Bet paskiau i 
liūta veiziejuos palonkē, akieliu nenoleisdama. Šės 
rodasnapē oždavė tou pati klausėma. Lapė ēn so-
kėnēs aplink liūta tā ėš vėinuos posės, tā ėš kėtuos. 
Truopnē apousta, sorauk kakta, patrėn sau nuosi. 
Spėcialnē nosėčiaudiejusi nuolonkē saka:

– Mīlista karaliau, negalio pasakītė. Nesenē so-
sėrgau sluoga, tad nieka neužoudo.

Liūtou tas atskīms patėka. Va, mėslėj, mon 
tuokiuos padiejiejės ė rēk. Ana gudri, daili, rēkalus 
pasoks tēp, kap karaliou rēks. Nu tuo karta lapė ė 
palėka liūta padiejiejė.

Pasakas, patarlės, 
priežuodē, 
pakeiksnuojėmā – 
žemaitėškā
MONČIENĖ Alduona Jedvīga (Skouds)
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PAKEIKSNUOJĖMĀ

1. Kuo lėndi i akis so sava katiejėmo, ka to 
plunksnuoms apkėbtumi, vėštaplunksni!

2. Kuo plusti kap varliežgalvis prūdalie, varliū 
to korkalė!

3. Negadink mon nervu! Ka tavi karklažvirblis 
ožkapuotom, karklini to, čirškīnė!

PATARLĖS  Ė 
PRIEŽUODĒ

1. Lėižovio plakdams darbū nenodėrbsi.
2. Ė pri naujū batu puoras prėkimb.
3. Naujė jopelė razoma neprėdies.
4. Vėlks šonėis balsa nebėjė, ale nepatink, ka 

vaukšnuo.
5. Bluogās darbās dongaus neožsėtarnausi.
6. Ož eurus gera varda nenosėpėrksi.
7. Šīpsena par vėsa morza, vuo geroma ni laša.
8. Džiaugas kap gelžieli radės.
9. Gerė žuodē dūšė šėlda, vuo bluogė gėlda.
10. Ė varna dedas muokīta, je šalėp nier peliedas.

11. Ė katītis i miedi īlėp, bet ne vėsomet ėšlėp.
12. Nebūk kap šarka, katra ont televizuoriaus 

antenas top ė vėsėms kuolėjės, ka vėsa pasaulė nau-
jīnas žėna.

13. Ta karuona – kap knioisis, pri vėsū lend, bet 
ne vėsėms ikond.

14. To nebūk kap bata auls, tavi viel kas nuors 
apmaus. Sava razoma toriek ė par daug nežiuoplė-
niek.

15. Gīvenk sava razomo.

Potuograpė Mukienė Danutė



Avelė Borė bova lepėnama ė mīlėma. Ana poikē 
ė atruodė: jouda galvelė, akīs rodas kap gintars, pati 
balta kap debesis. Bova jauki, galiejē gluostītė, kasī-
tė kakta, pakakli.

Žeimas bova so sneiga viepotėnēs, gėlės. Nu 
trobuos lėgi kūtės ė daržėnės, vo tēp pat ė lėg šolė-
nės bova nokastė takalē. Tėvalē, ēdami šertė karvės, 
veršė, liob ėšlēs i lauka Borė. Ana takalēs sekiuos ėš 
paskuos, nokrėtosi šėina sojies, vondėni sriobtels ėš 
viedra. Vuo dėdžiausis džiaugsmos bova mon – Borė 
so monėm žaidė. Aš liobo atsėstuosio prīš anon on 
taka, ėšpliesio ronkas, kojės i šuonus ė sakīsio:

– Negal, negal.
Borė neliob nuorietė lėptė i aukšta posni, tad ėsė-

biegiejosi moni novers i sneiga, vo pati norūks taka-
lio. Vo mon tumet dėdžiausė joukā. Aš atsėstuojosi 
viel ožtvero takali, ana viel ėsėbėgiejosi mon bumt. 
Bet vėina karta mon teka pabūtė ė „raitelio“ – stėprē 
ėšsėgondau, ka Borė moni nometė i sneiga.

Mama, pamatiosi mona ė Borės špuosus, vės 
liob vaksies:

– Liaukės anon erzintė, ėšmuokīsi Borė badī-
tėis, rēks anon oždarītė i garda.

Borė bova godri, atsėriemosi priekėniomis kuo-
jomis i posni, veizies pro truobos longa ė bliaus. 
Lauks kol mama ėšneš mėltās pabarstītu tarkavuotu 
batvėniu. Vuo so kuokio skanomu ana liob tus batvi-
nius traškins –  ėšlaižīs ė bliūdali.

Praējė žeima, atējė pavasaris. Pakrūmēs, pa-
griovēs pradiejė žalioutė, dīgtė vėsuokės žuolės: 
balas, kiaulpienės, gėrkolē. Nosėnešosi krežāti lio-
bo skabītė žuolės Borē. Bova dėdėlis malonoms 
anon šertė ėš ronku, veizietėis, kāp ana so sava šėl-
ta nuoselė baksnuo mon i ronka, ėšplietosi akelės 
skanē čiaumuo žuolė.

Vėina dėina, eilėni karta prėsėskabiosi žuoliū, 
ēno pas Borė. Atėdarau kūte ė netenko žada – tėn 
Borė so dvėjēs ėrātēs. Anei tokei mažė, šlapė, pro 
švelnės vėlnelės ligo kaulelē švėit. Metosi kreži, bie-
go pasakītė naujīna mamā.

– Mama, mama, – vos atgavosi kvapa, sakau, – 
pas Borė veinė kaulelē.

Mama, palėkosi vėsus darbus, bieg so monėm 
veizietė, kas notėka Borē.

Atėdariosi kūtės doris, mata – Borė tor cielus 
do ėrātelius.
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– Vākali, kāp to moni ėšgōsdėna, mėslėjau, 
kad negīvė.

Avelė Borė bova gera mama, švelnē mekena, lai-
žė sava naujagėmius, vuo anei jau miegėna stuotėis 
ont sava netvertū kuojieliu. 

Borės žinduomė pėinelio ėrātelē auga smarkē. 
Atsėklauposi kūtie ont šiena aš vės džiaugiaus švel-
nēs, baltās, garbanuotās avėnelēs. Pasėjiemosi i 
gliebi anus liobo priglausio pri žonda, pabočiousio 
i galvelė. Borē neliob patėks, ka jemu anuos vākus – 
nepatėklē veizies i moni, mekens.

Atšėlos orams ėšvedė tėvalis Borė so vākās i 
ganīkla. Pasėėlgė žuolies skabė anon vėsė trīs, vo 
prijiedė liob sogols ė gruomoliuos. Avėnelē laukė 
sostėpriejė, paauga. Vakarė, atviesos orams, anei 
liob žais, atsėspīrė nu žemės vėsuom keturiuom 
kuojuom aukštā šokėnies. Mama sakīs: ,,barabana 
moš‘‘. Mon dėdėle patėka i tus mažus avėnelius vei-
zietė ė džiaugtėis anās.

Atējos vasarā vėina deina mama saka:
– Šėndein kėrpsem avi. Atnešk drobolė, kreži 

vėlnuoms, avėkėrpės žėrklės.
Tėvalis, grīžės ėš darba, novedė Bore i pakrūmi, 

kor bova paviesis, sorėša anuos priekines ėr ožpaka-
lėnes kuojės. Kol avelė pagoldė ont drobolės, ana 
bova dėdėlē ėšsėgondosi, blaškies, dvakava. Mon lėi-
pė gluostītė anuos galva, kasītė pakakli, kad nosėra-
mintu. Mama pajiemė žėrklės ėr pradiejė kėrptė avelė 
nu ožpakalėnės kuojės, vuo paskiau ējė vės aukštiau 
ė aukštiau. Tuos vėlnas būta tonkiuos, blėzgontiuos. 
Prikerpa anuos nemažā. Nokėrpta Borė atruodė keis-
ta, kūda. Ka atsėstuojė, vės porties ė porties.

Biegont vasarā avelė viel ožsėaugėna vėlna ėr at-
ruodė dėdėlē poiki. Par vasara ožauga ėr ėrātē, pata-
pa dėdėlė – ligo so mamo. Anei tumet so Borė karto 
jau maža beliob būtė – noēs tuolei jiesdamė žuolė. 
Vuo ka anėi ožlīs ož krūmalė ė Borė anū nebmatīs, 
ana galakštīsės, somins takali, griaudē bliaus.    

Veina rīta mama, noējosi i ganīkla, neberada 
Borės gīvuos. Parējė nomėi ė saka:

– Borė pasėsmaugė, ožsėsokosi ož karkla. Biek, 
pavadink sosiedė Uonė – rek avi parvežtė nomei.

Veiziejau akis ėšpūtosi, kāp atējosi sosiedė Uonė 
nopjuovė avelē ont kakla bovosi dėržieli, kāp anuos 
abėdvė so mamo sokėbosės ožkielė anon ont pekla-
ratiu. Stoviejau ė braukiau ašaras – nebier Borės. 
Vuo anuos vākus ėrātius vaksiejau:

– Neklausiet mamas ė nebetorėt anuos.
Šēp netēp so douna parvėliuojuom ėrātius i 

kūtė. Tėvalis vakarė kuožnam prisegė po lenciūga – 
tēp ė bėngies anėms laisvės dėinas.
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Paminklos Durbės mūšė iomžėnėma paminklos Telšiū miestė. Paminkla idiejės 
autorios, arkitekts – Žebrausks Algėrds.  Skulptorios – Buosos Algėrds. Kuoluonas 
dekuors ėr kalvė darbā – Mikuckė Virginėjaus, žemielapis  – Inčirauskė Romualda. 
Meistros – Mickevičios Rimants. Potuograps –  Žebrausks Algėrds
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