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2022 m. Tauragės apskrities dainų šventės akimirkos.

Leidinyje publikuojamos Juozo Petkevičiaus, Jovitos Verpečinskienės, Linos Buchlickajos Lauciuvienės ir Inesos Vaigauskienės nuotraukos iš 2022 m. Tauragės miesto
515-ajam gimtadieniui skirtų renginių, ta proga čia vykusios Teuragės apskrities dainų šventės
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Tauragės
miesto 515-asis
gimtadienis
pažymėtas
įspūdinga
apskrities
Inesa VAIGAUSKIENĖ
Šiemet 515-ąjį gimtadienį Tauragė minėjo
iškilmingai – į tris dienas vykusių kultūrinių renginių, edukacijų, parodų, sporto
varžybų programą skambiai įsiliejo apskrities Dainų šventė, teatro diena, džiazo muzika ir žinomų atlikėjų pasirodymai. Rūmų
prieigas puošiančios instaliacijos kvietė
praverti Kultūros rūmų duris ir pasigrožėti
čia eksponuojama originalia, keturių tauragiškių sukurta paroda „Ex Nova“, aplankyti švenčiantį miestą.
Tauragės miesto gimtadienis šiemet
šurmuliavo birželio 3–5 dienomis. Apskrities Dainų šventė „Karšuvos žemės vaikai“
suvienijo Tauragės, Jurbarko, Pagėgių ir Šilalės savivaldybių atlikėjus.
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Po 13 metų į mūsų kraštą sugrįžo Tauragės apskrities Dainų šventė – ilgametę istoriją turinti tautos tradicija, kurianti vienybės, artumo jausmą. Šiemet šventė pavadinta „Karšuvos žemės vaikai“. Ji subūrė kelis
tūkstančius dalyvių – šiuolaikinio ir liaudies šokio
šokėjus, folkloro kolektyvus, pučiamųjų instrumentų
orkestrus, chorus ir vokalinius ansamblius. Tai vienas
didžiausių ir ryškiausių Tauragės miesto gimtadienio
renginių, kvietęs džiaugtis laisve, tėvynės grožiu, kilniais darbais ir mylimais žmonėmis. Šiųmetė miesto
šventė prasidėjo linijinių šokių programa Pilies aikštėje, vėliau iškilminga eisena pajudėjo į Vasaros estradą, kurioje ir vyko apskrities Dainų šventė.
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Užgaudus Tauro ragui, susipynė dabartis ir
praeitis. Vieningai sugiedota Tautiška giesmė, į
aikštę įneštos Tauragės apskrities savivaldybių heraldinės vėliavos, susirinkusius pasveikino Tauragės
regiono savivaldybių merai, Seimo nariai, Lietuvos
Respublikos kultūros ministras Simonas Kairys.
„Tikiu, kad šis miestas visada kalbės apie tai,
kaip čia yra gerbiama istorija, kokia aktyvi kultūros
bendruomenė, kiek daug idėjų turi jaunieji kūrėjai
ir menininkai. Be galo svarbu vertinti vietos kontekstą, tradicijas, vystyti dialogą tarp kartų. Dialogui
vystyti kultūra yra pats geriausias raktas. Ši šventė yra
labai graži preliudija į tą momentą, kai Tauragė užsidės Lietuvos kultūros sostinės karūną“, – sveikindamas susirinkusiuosius pasakė S. Kairys.
Šventės metu Tauragės garbės piliečio regalijos
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už Tauragės kraštui paskirtą ilgametį ir atsakingą pedagoginį darbą ir reikšmingą kūrybinį indėlį į rajono
švietimą bei kultūrą buvo įteiktos Jonui Jankauskui.
Dainų šventėje įvairių žanrų atlikėjai papildė
vienas kitą – šoko apskrities senjorų ir vyresniųjų,
jaunučių, jaunimo, merginų folkloro ir šiuolaikinių šokių kolektyvai, grojo bandonininkai, jungtinės kapelos, pavieniai liaudies muzikantai, dainavo
jungtiniai vaikų, jaunimo chorai, folkloro ansambliai. Savo programą susirinkusiesiems padovanojo
Tauragės apskrities pučiamųjų instrumentų orkestrai
ir jų šokėjos, Mažosios Lietuvos medžioklės ragų
ansamblis „Kurtinys“. Šventėje dalyvavo daugiau
kaip 2 500 atlikėjų iš Tauragės, Jurbarko, Pagėgių ir
Šilalės savivaldybių. Renginį vedė Rima Bandzinai(Nukelta į 4 p.)
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tė-Latožienė ir Gintaras Zareckas.
Nuskambėjus paskutiniams
šventės akordams, Dainų šventės
vėliava iškilmingai buvo perduota Jurbarko rajono savivaldybei.
Padėkota renginio organizacinės
grupės vadovui Virginijui Bartušiui, šventės scenarijaus autoriui
ir režisieriui Gintarui Zareckui,
vyriausiajai choreografei Jolantai
Telišauskienei, vyriausiems įvairių meno žanrų kolektyvų koordinatoriams: Vilijai Krūgelienei,
Jolantai Kažukauskienei, Kristei
Danauskienei, Arūnui Rakevičiui, Tomui Altaravičiui, Tadui
Geštautui, Algimai Juščiuvienei.
Gėlių puokštės įteiktos šventės
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dailininkei Aretai Didžionienei,
koordinatorėms Rimai Bandzinaitei-Latožienei, Jovitai Voverienei, Aidai Bliundžiuvaitienei,
Ingridai Jokšienei, Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos
orkestro meno vadovui Mikui
Karosui ir dirigentui Tadui Zakarauskui, Tauragės miesto seniūnui
Žilvinui Majui, šventės organizacinių darbų koordinatorei Vytautei Sudeikienei, apskrities dainų
šventės projekto administratorei
Indrei Zakarauskienei, šventės
vedėjams Rimai Bandzinaitei-Latožienei ir Gintarui Zareckui,
šventinio leidinio redaktorei Meilutei Parnarauskienei.

Skambant žiūrovų plojimams
vakarą vainikavo Lietuvos akrobatinių skrydžių grupės ANBO
pasirodymų programa su dangų
drebinančiu motorų riaumojimu, įspūdingu šou.
Apskrities Dainų šventė –
svarbus Tauragės krašto kultūros įvykis, jungiantis visas kartas
ir visus gyventojus, stiprinantis
šalies tapatybę ir garsinantis jos
vardą. Mūsų krašto tautines dainas, šokius, ansamblių, pučiamųjų instrumentų orkestrų, kanklių muzikos ir teatro programas,
amatus pristatantys atlikėjai 2022
m. birželio 3 d. Tauragėje ištarė:
„Mes – Karšuvos žemės vaikai“.
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PILIES AIKŠTĘ
PAPUOŠĖ TAURO
RAGAI
515-ajam miesto gimtadieniui
Tauragės Pilies aikštė pasipuošė
Tauro ragų alėja. Pačių padarytus
Tauro ragus pristatė rajono įstaigos, įmonės ir organizacijos, bendruomenės, nevyriausybinių or-
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ganizacijų, verslo įmonių atstovai.
Įstaigas reprezentuojantys
Tauro ragai padabinti gėlėmis,
žaislais, sporto, muzikos atributika. Taigi, kuriant juos buvo
visiška laisvė idėjoms, fantazijai,
o sprendimai – patys originaliausi. Smagu papuošti miestą ir
pasidžiaugti ne tik originaliais
kūriniais, bet ir žmonių kūrybingumu, bendryste ir gimtadienio sveikinimais.
***
Nuvilnijusi Tauragės miesto
šventė sulaukė pačių geriausių
atsiliepimų. Padėkos žodžiai už
renginių įvairovę, kokybę, profesionalumą, kūrybiškumą buvo
girdimi tiek iš pačių tauragiškių,
tiek iš svečių, į šventę atsvykusių

užsienio delegacijų atstovų.
Džiaugsmas, šypsenos dalyvių ir žiūrovų veiduose, aktyvus
dalyvavimas įvairiose veiklose
dar kartą įrodė, kad Tauragė
moka švęsti ir kad geriausias metas pajusti miesto pulsą yra jo
gimtadienis.
Šiandien jau galima drąsiai
pasakyti, kad kultūra Tauragėje
subrendo, ji yra gili ir įvairi.
Daugiau vaizdų iš Tauragės
dainų šventės skelbiama internete adresu #TauragėsApskritiesDainųŠventė #Tauragei515
Juozo Petkevičiaus, Jovitos
Verpečinskienės, Linos
Buchlickajos Lauciuvienės
ir Inesos Vaigauskienės
nuotraukose – akimirkos iš 2022
metais vykusių Tauragės 515-ajam
gimtadieniui skirtų renginių
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Tauragėje – teatro
diena „Teatras –
Karšuvos žemei“
Inesa VAIGAUSKIENĖ
Šiemet Tauragės miestas švenčia savo
515-ąjį gimtadienį. Šiai sukakčiai buvo
skirti tris dienas (birželio 3–5 d.) vykę
švairaus žanro kultūros renginiai. Viena
diena (birželio 4-oji) buvo skirta teatrui.
Šimtmečius gyvuojantis mėgėjiškas teatras ir
šiandien mus moko mylėti Darbą, laikytis Doros,
puoselėti Tautiškumą. Ant šių kertinių akmenų
stovi Karšuva – istorinė lietuvių žemė tarp Nemuno ir Šešuvies upių. Tauragės apskrities jaunimo ir
suaugusiųjų mėgėjų teatrai birželio 4 d. susirinko į
Tauragę vaidinti emocionalias dramas ir žaismingas komedijas. Džiazo improvizacijomis, poezija ir netradicinėmis formomis skambanti Teatro
diena kvietė atverti širdis sodriam, pamokančiam,
aštriam Mėgėjų Teatrui...
Birželio 4-ąją Pilies kiemelyje, Kartų parke, Kultūros rūmuose dominavo teatras, skambėjo džiazo
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muzika. Čia, tęsiantis Tauragės apskrities Dainų
šventei „Karšuvos žemės vaikai“, vyko teatro dienos
„Teatras – Karšuvos žemei“ pasirodymai.
Tauragės, Jurbarko, Šilalės savivaldybių mėgėjų teatrai, džiazo grupės, orkestrų kolektyvai
pristatė spektaklius, pasakas, literatūrines-muzikines kompozicijas.
Pilies kiemelyje šventę pradėjo istorinių šokių
studija „Saltare Festum“ – Jurbarko rajono savivaldybės Veliuonos kultūros centro istorinių šokių šokėjai į Tauragę atvežė gabalėlį Karšuvos pilių
dvelksmo ir saujelę viduramžių šokių kultūros.
Skaudvilės skyriaus jaunimo teatras šventėje
pristatė literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Vakaras toksai“ (rež. S. Kancevyčius), Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras – pasaką
visai šeimai „Naktukas“ (rež. D. Budrytė-Samienė),
jurbarkiečių teatras „Miltuvis“ – spektaklį „Išssvajota sekretorė“ (rež. L. Zdanavičienė), Skaudvilės
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teatras „Atodanga“ – „Kas ne tiesa – nebūtinai
melas“ (rež. Z. Jurevičienė), Jurbarko kultūros
centro Bigbendas „Jada“ (vad. G. Gvozdas), Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ – „Dobilėlis
penkialapis“ (rež. B. Šneiderienė), Jurbarko kultūros cento vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ –
„Angelas“ (rež. B. Šneiderienė).
Teatrų dieną Pilies aikštėje buvo pristatyta ir
Tauragės kultūros centro Liaudies teatro ir jaunimo
džiazo orkestro literatūrinė-muzikinė kompozicija
„Žodžiai kaip mėnesiai ir metai“ (rež. G. Urmonaitė, orkestro vad. A. Rakevičius).
Susirinkusieji Kartų parke turėjo galimybę pamatyti net 3 komedijas: Tauragės kultūros centro
Taurų skyriaus mėgėjų teatro komediją „Knarkia
paliepus“ (rež. G. Urmonaitė), Tauragės kultūros
centro Kęsčių skyriaus grupės spektaklį „Sūnus stu-
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dentas“ (rež. R. Šiaudvytis) ir Jurbarko rajono savivaldybės Klausučių kultūros centro mėgėjų teatro
„Klampynė“ spektaklį „Pikčiurnienė“, pastatytą pagal I. Simonaitytės kūrybą (rež. V. Baltutienė).
Teatrų dieną vainikavo Šilalės muzikinis teatras,
savo trečiąjį, dar visiškai naują, miuziklą – roko
operetę „Intrigų miestas“ ( rež. A.Kazlauskas) atlikęs
birželio 4-osios pavakary Tauragės kultūros rūmuose.
Juozo Petkevičiaus, Jovitos Verpečinskienės, Linos
Buchlickajos Lauciuvienės ir Inesos Vaigauskienės
Nuotraukose – akimirkos iš Teatro dienos „Teatras
– Karšuvos žemei“ renginių.
Daugiau vaizdų iš Tauragės dainų šventės
skelbiami internete adresu #TauragėsApskritiesDainųŠventė #Tauragei515
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Margarita
Bladženauskaitė:
„Žemaitės dramos
teatro scena, kaip ir
visa kita gimtajame
mieste, man yra
sava...“
Idėja Telšių Žemaitės dramos teatre suformuoti profesionalų teatrą, įgauna pagreitį. Šio teatro direktorius Deividas Rajunčius,
jame dirbantys režisieriai Donatas Žilinskas
ir Bardi Tserediani – aukštąjį teatrinį išsilavinimą turintys žmonės, kai kurie iš jų spektakliuose ir patys vaidina. Neseniai prie jų
prisijungė ir nemažą darbo patirtį profesionaliuose teatruose turinti aktorė Margarita
BLADŽENAUSKAITĖ. Ją pokalbiui pakvietė Danutė MUKIENĖ.

Margarita Bladženauskaitė. Nuotrauka iš M. Bladženauskaitės archyvo

– Tiems mūsų žurnalo skaitytojams, kurie domisi žemaitiškai parašyta kūryba, žinoma iš Telšių
kilusios Onos Mileikienės pavardė. Jos eilėraščių yra
paskelbta 1998 m. išleistoje žemaičių poezijos rinktinėje „Sava muotinu kalbo“ ir 2018 m. išspausdintoje
Žemaičių grožinės literatūros antologijoje „Žemaitē
= Žemaičiai“. O. Mileikienės eilėraščius „Pri žemaitiu atmintėis opės“, „Omžėns rats“ galima priskirti žemaitiškos kūrybos aukso fondui. O kur dar jau liaudies
dainomis tapę jos eilėraščiai „Žemaitėška meilė“ (žodžiai „Vuo pasakīk, a viel atėisi, / Soklīkos pėmpē ont
dėrvuona [...]“), „Švėnta Juona nakti“ (žodžiai „Žėb
ont smėlgu karuoliokā, Šuok velnātē pabalēs [...]“).
Taip neįprastai pradėjau šį pokalbį todėl, kad
žinau, jog Jūs taip pat gimėte Telšiuose ir esate Onos
Mileikienės giminaitė. Seniai nebegauname žinių iš
jos... Kas Jums apie ją žinoma? Ar Jūsų giminėje yra
ir daugiau į meną linkusių žmonių, jei taip, ar tai
renkantis gyvenimo kelią darė įtaką Jums?

– Onutė išėjo Anapilin 2013 metais, yra palaidota šeimos kapuose Telšiuose. Ji buvo mano
močiutės sesuo. Savų anūkų neturėjo, tai savo
meilę skirdavo mums. Mano pačios santykis su ja
buvo labai artimas ir šiltas – bendravau su Onute kaip su tikra močiute. Mes daug kalbėdavomės
apie kūrybą, gyvenimo prasmę. Ji labai džiaugėsi,
kad pasirinkau aktorystę ir kad dirbu teatre, bet
manęs, vaidinančios scenoje, taip ir nepamatė. Iš
Onutės sužinojau, jog mano tikroji močiutė (mirė,
kai aš mokiausi šeštoje klasėje) jaunystėje svajojo
tapti aktore. Ji kartu su savo dviem seserimis ir 11
kitų merginų buvo pastačiusios spektaklį... rugių
lauke. Laukas, be abejo, buvo ištryptas, bet už tai
jų tėvelis nebarė... Šią istoriją sužinojau, kai teatre
jau dirbau kokius penktuosius metus. Iki to laiko
maniau, jog esu pirmoji teatralė giminėje, kurios
nariai dažniausiai užsiimdavo daile, domėjosi ir
mėgo muziką. Mano prosenelė lipdė iš molio, dro-
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žė šventųjų skulptūrėles, prosenelis kūrė altorius ir
muzikos instrumentus, tėtis buvo tautodailininkas, baigęs metalo meninio apdirbimo studijas,
kūrė iš medžio. Onutė buvo dailininkė, rūbų modeliuotoja, turėjo nuostabų žodžio grožio ir galios
pajautimą. Jos įkvėpta vaikystėje ir aš bandžiau eiliuoti. Manau, kad tas polinkis į meną užkoduotas
mūsų giminės genuose. Tikriausiai iš kartos į kartą
keliaujantis kūrybiškumas ir yra ta šaknis, kodėl ir
aš pasirinkau meninę specialybę.
Visi tetos Onutės rankraščiai, eskizai, paveikslai po jos mirties buvo perduoti man. Labai
džiaugiuosi, kai Telšiuose gaunu progą scenoje
paskaityti jos poeziją. Neseniai, gegužės 28-ąją,
Telšiuose vykstant tarptautinio poezijos festivalio
„Poezijos pavasaris 2022“ renginiui, skaičiau Jūsų
minėtą Onutės eilėraštį „Omžėns rats“.
– Daugeliui scenos gerbėjų Jūs žinoma kaip
Kauno miesto kamerinio teatro aktorė, kuriame
vaidmenis kūrėte nuo 2007-ųjų. Esate vaidinusi ir
Kauno mažajame teatre. Na o dabar, nuo 2019ųjų, Jūs – ir Telšių Žemaitės dramos teatro aktorė.
Ar šis virsmas – natūralus grįžimas gyventi ir dirbti
į gimtąjį miestą, ar vis dar besitęsiančių paieškų geriau realizuoti save rezultatas?
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– Gyvendama ir dirbdama Kaune nuo 2007 m.
sukūriau daugiau negu 30 vaidmenų, dirbau su 15
skirtingų režisierių. Iki šiol dar vaidinu Kauno scenose. Į Telšius mane pirmiausia parviliojo meilė. Kiek
vėliau sulaukiau pasiūlymo dirbti čia veikiančiame
Žemaitės dramos teatre. Dabar toks mano etapas, kai
visada einu ten, kur veda gyvenimas ir kur jaučiu, jog
esu reikalinga. Žemaitės dramos teatro scena, kaip ir
visa kita gimtajame mieste, man yra sava, na o Telšiai
visada yra ir bus mano namai.
– Telšių Žemaitės dramos teatre jau vaidinote
Donato Žilinsko režisuotame K. Ostrausko spektaklyje „Vaižgantas“, Badri Tserediani pastatytuose
spektakliuose – Nino Basilia „Liftas“ bei Marcelle
Yvonne Berquier-Marinier „Meilė ir pinigai“. Birželio 12 d. Telšių scenoje buvo parodytas Michel Faure
„Velniškas pasiūlymas“ (rež. B. Tserediani), kuriame
jūs taip pat vaidinate. Na o kokia buvo Jūsų darbo šiame teatre pradžia?
– Tuo metu, kai mane pakvietė įsijungti į Žemaitės dramos teatro aktorių trupę, čia jau buvo
įdarbintas režisierius iš Gruzijos Badri Tserediani,
kurio vardas siejamas su Telšiuose planuojama su(Nukelta į 10 p.)

Spektaklio „Vaižgantas“ (rež. Donatas Žilinskas)
scenos. Nuotraukose (iš kairės): vaidina Aistė
Korkadinovaitė-Šiaudkulienė ir Margarita
Bladženauskaitė. Fotografė Siga Gailiuvienė
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Scenos iš spektaklio „Liftas“ (rež. B. Tserediani).
Vaidina Margarita Bladženaukaitė (Liftininkė Elza).
Fotografė Siga Galiuvienė

rinkti profesionalių teatralų grupe. Pirmasis spektaklis, kuriame man dirbant su juo teko kurti vaidmenį
(Liftininkės Elzos), buvo Jūsų jau paminėtas Nino
Basilia „Liftas“. Tai beveik mono spektaklis, tik pabaigoje pasirodo antrasis jame vaidinantis aktorius
(Donatas Žilinskas). Šis vaidmuo man buvo bene didžiausias iššūkis teatrinėje karjeroje, nes pirmą kartą
susidūriau su mono spektaklio kūrimu ir dar su režisieriumi teko bendrauti ne gimtąja lietuvių, o rusų
kalba. Vėliau prasidėjo karantinas, vis daugiau laiko
praleisdavau Telšiuose, toliau kūriau ir dabar kuriu
vaidmenis šio režisieriaus statomuose spektakliuose.
– Studijavote Klaipėdos universiteto Menų fakultete. Ten baigėte bakalauro studijas, į šį universitetą,
jau turėdama nemažą aktorinio darbo patirtį, prieš
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keletą metų sugrįžote gilinti žinias. Šiemet baigėte
magistro studijas, ta proga Jus ir sveikiname. Savo diplominiam darbui pasirinkote temą apie pirčių tradicijas – „suteatrinote“ pirtinimąsi. Ar ši tema Jūsų
gyvenime atsitiktinė, ar jau ir seniau ja domėjotės,
gal planuojate ją plėtoti, perkelti į tikrą sceną, į Telšių
Žemaitės dramos teatrą?
– Baigusi bakalauro studijas tvirtai žinojau, kad
magistrantūroje studijas tęsiu tik tada, kai jausiu,
jog man to reikia ir žinosiu, ką noriu daryti. Siaučiant COVID-19 pandemijai, atsiradus daugiau
laisvo laiko, išsigrynino mano svajonė, kad noriu teatralizuoti pirties ritualą. Kaip tik tuo metu
baiginėjau pirtininkystės mokymus. Esu be galo
dėkinga Lietuvos muzikos ir teatro akademijai bei
dėstytojams, kad turėjau galimybę čia studijuoti ir
kad manimi pasitikėjo, leido eksperimentuoti. Esu
didžiulė sveikos pirties mylėtoja, mėgstu pati lankytis pirtyje ir vesti procedūras kitiems, domiuosi
pirtininkystės istorija bei papročiais. Man, pradėjus
lankytis pirtyje, ji pasirodė kaip labai paslaptinga,
mistiška ir teatrinė erdvė. Įgyvendindama savo projektą pasikviečiau į talką dvi drauges pirtininkes bei
muzikuojančią aktorę. Kartu su jomis sukūrėme pirmąjį Lietuvoje teatralizuotą pirties ritualą – „Širdys
pilnos Dievų“. Jį veda 4 laumės. Ritualą sudaro pasakojimai iš sakmių, sutartinės, dainos, kiti muzikiniai
kūriniai, vantų šokiai ir, žinoma, pirties malonumai.
Šis ritualas atliekamas tik pirtyje, nes būtinas tikras
garas, šiluma, vanduo. Jam vykstant atliekamos tikros
pirties procedūros. Tad jis toks, koks buvo rodomas
mano magistrinių studijų baigiamojo darbo metu,
niekada nebus perkeltas į teatro sceną.
– Nedaug kas yra matęs minėtą „suteatrintą“
pirtinimąsi. Kaip Jūs galite jį apibūdinti ir koks Jūsų
pačios vaidmuo jame (ar Jūs esate šio kūrinio scenarijaus autorė, režisierė, aktorė), ką šio ritualo metu
norite pasakyti žiūrovui (kiek žinau, vykstant šiam
ritualui, jį ribotas skaičius žmonių gali stebėti)?
– Šis projektas yra skirtas visiems pirties ir
teatro mylėtojams. Aš pati esu šio teatralizuoto
pirties ritualo idėjos autorė, scenarijaus autorė, režisierė ir atlikėja. Nuo paauglystės mane žavėjo mūsų
protėvių senoji pasaulėžiūra, kai viskas aplinkui –

Nuotraukose – scenos iš spektaklio „Meilė ir pinigai“
(rež. B. Tserediani). Margarita Bladženauskaitė (Mišlin), Linas Ulkštinas (Mišlin vyras Klodas), Donatas
Žilinskas (Mišlin meilužis Dominykas).
Fotografė Orestė Overlingaitė

miškai, upės, ugnis, dangus, žemė – žmonių buvo
priimama kaip gyva ir šventa, kai buvo tikima, jog
žmones supa įvairiausios dvasios ir būtybės, kai širdys buvo pilnos dievų. O kokie gražūs senųjų dievų
vardai! Galima tik įsivaizduoti, kokia prasminga
buvo tų žmonių kasdienė buitis, būtis. Tada žmogus niekada nesijautė vienas. Jis visada žinojo į ką
(Nukelta į 12 p.)
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turi ir gali kreiptis pagalbos, kam dėkoti už sėkmę– jis jautėsi saugomas dievų. Dažnai susimąstau, kaip atrodytų šiandien gyvenimas, jei nebūtume pamiršę to sakralaus probočių santykio su mus
supančiu pasauliu? O gal vis dėlto to nepamiršome,
gal viso šito net neįmanoma pamiršti, gal tai taip
pat užkoduota mūsų genuose, gal tereikia tik sustoti ir iš naujo į save įsiklausyti, kad tai suprastume?
Apie tai tiesiogiai ir netiesiogiai kalbama mūsų teatralizuotame pirties rituale. Norime, kad jį stebintis
žmogus atsipalaiduotų, nurimtų, sulėtintų savo gyvenimo tempą, patirtų kuo šviesesnes būsenas. Šio
projekto ėmiausi, nes noriu, kad ir kiti pasimėgautų mūsų senosios kultūros palikimu. Jis didžiulis ir
turtingas. Didelė garbė, kad mūsų tauta jį išsaugojo.
Juo mes visi galime didžiuotis.
– Kokie artimiausi Jūsų planai Telšiuose: gal sukasi mintys apie naują teatro studiją, festivalį, renginių ciklą?

– Artimiausi mano planai – atostogos (jaučiu
poreikį po tikrai aktyvaus ir darbais gausaus sezono atsikvėpti, pailsėti) Turiu ir kūrybinių svajonių, bet kol kas tai pasilieku sau. Labai laukiu atvykstant naujų kolegų aktorių, kurie nuo rudens
turėtų įsilieti į Telšių Žemaitės dramos teatro kolektyvą. Laukiu ir naujų kūrybinių iššūkių. Plėtosiu ir pirties teatro idėją.
–Koks Jūsų hobi – kuo užsiimate laisvalaikiu?
– Kol nesuteatralizavau pirties, ji buvo mano
hobi, dabar ji jau tampa darbo vieta. Teks ieškoti
naujų aistrų. Tai yra labai gerai, nes nauji atradimai
paverčia gyvenimą malonumu. Laisvalaikiu mėgstu
skaityti, keliauti, vaikščioti po miškus. Turiu nemažai mylimų vietų miškuose. Ten pabėgu pabūti viena ir pasikrauti nauja gera energija.
Dėkoju už pokalbį.
Linkiu sėkmės!

Margaritos Bladženauskaitės diplominio darbo nuotraukoje (iš kairės): profesionali pirtininkė Aušra
Šiugždinienė, „Perkūnijos pirties mokyklos“ įkūrėja, mokytoja ir prof. pirtininkė Audra Staskevičienė,
Margarita Bladženauskaitė ir muzikantė, aktorė Augustė Gaidytė-Palaitienė. Fotografas Mindaugas Drimba
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SUKAKTYS

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikai“ – 50
Konstantinas PRUŠINSKAS
Šiemet sukanka 50 metų nuo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidybos pradžios. Pirmasis jos numeris skaitytojus pasiekė 1972 m. kovo 19
dieną. Bažnyčios kronikos fondas pažymi, kad šis
leidinys – „bene šviesiausias nesmurtinio pasipriešinimo puslapis XX a. Lietuvos istorijoje. Nepaisant
KGB persekiojimų bei represijų, „LKB Kronika“
buvo reguliariai leidžiama, kol buvo atgauta laisvė.
Iki Atgimimo išėjo 81 Kronikos numeris (paskutinis pasirodė 1989 m. kovo 19 d.).“
Lietuvos Respublikos Seimas, vertindamas šio
leidinio svarbą lietuvių tautai ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimui, 2022-uosius yra paskelbęs
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais.
Koks Žemaitijos žmonių indėlis leidžiant šį
septyniolika metų pogrindžio sąlygomis spausdintą ir platintą leidinį?
Žinome, kad sumanymas pradėti leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“ buvo realizuotas
ne Žemaitijoje ir ne žemaičių. Šia garbe pirmiausiai
dalijasi Suvalkijos krašto žmonės, ypač Vilkaviškio
vyskupijos kunigai ir seserys vienuolės.
Idėja pradėti leisti kroniką, dalintis informacija apie Lietuvoje sovietų vykdomą Bažnyčios persekiojimą gimė apie 1966-uosius metus slaptuose
Lietuvos vyskupijų kunigų susirinkimuose. Laikui
einant buvo nutarta pradėti leisti specialiai tam
skirtą leidinį ir jį bandyti platinti ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienyje. Sąlygos tokį planą pradėti realizuoti susidarė 1972-ųjų metų pavasarį. Darbus koordinavo ir leidinio vyriausiojo redaktoriaus pareigas
ėjo tuo metu neoficialiu Vilkaviškio vyskupijos
veikliųjų kunigų sambūrių vadovu buvęs kunigas
Sigitas Tamkevičius SJ (dabar kardinolas, Kauno
arkivyskupas emeritas). Kartu su juo leidinį spaudai rengė Petras Plumpa, sesuo vienuolė Genovaitė

Navickaitė. Pavadinimą pasiūlė vyskupas Vincentas
Sladkevičius (1920–2000), kai jį, tuo metu buvusį
tremtyje Nemunėlio Radviliškyje (Biržų r.), aplankė kun. S. Tamkevičius.
Vėlesniais metais pagrindinius leidybos darbus
suko taip ne Žemaitijoje dirbę kunigai ir kiti laikraščio bendradarbiai. Be jau paminėtų asmenų leidybinės grupės darbe aktyviausiai dalyvavo Juozas
Gražys, Adolfas Patriubavičius, seserys vienuolės
Genovaitė Rita Navickaitė, Nijolė Sadūnaitė, Ona
Vitkauskaitė, Povilas Buzas, Anastazas Janulis, Vladas Lapienis, Povilas Petronis, Jonas Stašaitis, Ona
Pranckūnaitė, kunigai Virgilijus Jaugelis, Jonas Kastytis Matulionis ir būrelis kitų pogrindyje dirbusių
žmonių. Jie informaciją leidiniui surinkdavo iš įvairių Lietuvos vietų. Jų autoriai, informacijos gavimo
šaltiniai buvo slapti. Analizuodami Kronikos turinį
matome, kad tekstų iš Žemaitijos, Klaipėdos krašto
buvo spausdinama gana nemažai. Taigi, šioje Lietuvos dalyje buvo nemažai ir leidinio bendradarbių.
Kokia informacija iš jų buvo gaunama?
Atsakyti į šį klausimą padeda publikacijų turinys.
Jau pirmajame Kronikos numeryje plačiai pasakojama apie Girkalnio (Raseinių r.) klebono kun.
Prospero Bubnio 1971 m. bylą dėl vaikų katekiza(Nukelta į 14 p.)

13

K U LT Ū R O S PAV E L D A S

vimo. Greta – ir kita publikacija iš Žemaitijos. Joje
rašoma apie Akmenės gyventojos Kleopos Bičiučaitės teismą dėl vaikų rengimo Pirmajai Komunijai. Dar toliau – tekstas apie Akmenės kunigui
P. Lygnugariui skirtą bausmę dėl ligonio lankymo.
1972-ųjų metų leidiniuose randame pasakojimus
ir apie Lietuvos kunigų teismus (čia minimi įvykiai ir iš Jurbarko). Pranešime iš Šilalės rašoma,
kad ir toliau yra diskriminuojamas kunigas A. Šeškevičius (jam neleidžiama egzaminuoti vaikus, besiruošiančius Pirmajai Komunijai, jis neturi teisės
vienas išvykti už parapijos ribų, jam nebuvo leista
Šilalės bažnyčioje pravesti kunigams rekolekcijas.
Kai kun. A. Šeškevičius kreipėsi į Religijų reikalų
tarybą Maskvoje, jam buvo atsakyta, kad jis nėra
diskriminuojamas).
Tais pačiais metais rašoma ir apie tai, jog trukdoma tikintiesiems vykti į Šiluvos atlaidus, naikinami kryžiai Kryžių kalne, valdžia nebaudžia komjaunuolių, kurie trukdo pamaldoms Telšių vyskupijoje
ir kad šioje vyskupijoje naikinami bažnyčių kryžiai.
Dar kitame tų pačių metų leidinyje – vėl publikacija iš Girkalnio („Kun. Bubnys po kalėjimo“). Tai
pasakojimas apie Raseiniuose persekiojamą kunigą
V. Pesliaką, buvusios Sibiro tremtinės palangiškės
kova dėl paminklo kapuose.
1973 m. leidiniuose paskelbtas straipsnis „Vienas iš vyskupų apie Bažnyčios padėtį“. Jis – iš Viduklės. Kitoje publikacijoje – „Tarybinė mokykla,
religinis mokymas“ skelbiami pranešimai iš Telšių vyskupijos (Vaitimėnų, Kretingos, Tauragės,
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Klaipėdos). Tekstas „Kryžius turi būti nugriautas“
parengtas pagal informaciją, gautą iš Veiviržėnų
(Klaipėdos r.). Publikacijoje, kurioje skelbiami faktai apie religijos išpažinimą, pateikiama informacija
iš Kaltinėnų, Pajūrio, kitų Lietuvos vietų. Kitame
straipsnyje pasakojama apie vykusius moksleivių
tardymus dėl Kryžių kalno.
1973-aisiais buvo skelbiamos žinios ir iš Šiaulių
rajono, Šiluvos, Klaipėdos.
1974-ųjų metų leidiniuose yra žinių iš Šilalės,
Upynos, kitų Žemaitijos vietų. Dar daugiau pranešimų iš šio krašto vėlesniais Kronikos leidimo metais. Tai rodo, kad Kronikos bendradarbių tinklas
Žemaitijoje, Klaipėdos krašte buvo gana platus.
***
Naujas Kronikos leidimo etapas prasidėjo
1983-aisiais, kai sovietų valdžia kun. S. Tamkevičių
suėmė ir nuteisė 6 metams laisvės atėmimo ir 4 metams tremties Sibire. Tada prie Kronikos leidybos
vairo stojo kunigas jėzuitas Jonas Algimantas Boruta SJ. Šioje publikacijoje jam – didžiąsias dėmesys, nes jis 2002–2017 m. buvo Telšių vyskupas, o
nuo 2017 m. yra Telšių vyskupas emeritas. Tad, nors
J.A.Boruta SJ pagal kilmę – ne žemaitis, žemaičiai jį
laiko savo žmogumi.
Jonas Boruta apie savo atėjimą į Koniką rašo:
„Apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“
sužinojau tais pačiais metais, kai ji pradėjo eiti.
Sužinojau ne tik iš Vakarų radijo pranešimų, bet
tekdavo ją ir „gyvą“ paskaityti, mat mano brolis Ša-
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rūnas Boruta, studijuojantis Kauno politechnikos
institute, dalyvavo studentų žygeivių ir Eucharistijos bičiulių sąjūdyje. Jis „Kroniką“ gaudavo, parnešdavo namo ir visi ją skaitėme. [...]
Rašyti žinutes „Kronikai“ pradėjau 1973 m.,
paskatintas kun. Jono Lauriūno SJ. Dažniausiai jos
būdavo iš universiteto gyvenimo.
Paskui, paprašytas tėvo J. Lauriūno, versdavau į
lietuvių kalbą žinutes, gautas iš Rusijos ir Ukrainos,
ir duodavau seselėms, kad jos nuvežtų jam į Kabelius. [...] Toks buvo pirmasis bendradarbiavimas.
Kuomet vyko kun. A. Svarinsko teismas ir kun.
S. Tamkevičiui reikėjo į jį važinėti, jis pasikvietė
mane, kad jį pavaduočiau. Prieš vykdamas į teismą
jis paėmė rašymo lentelę, rašiklį (kurie paprastai padėdavo mums kalbėtis, idant „besiklausančios sienos“ neišgirstų) ir užrašė: „Jeigu reikės, paglobok,
pasirūpink „Kronika“.
Aš tuos žodžius suvokiau kaip rūpestingą apsidraudimą, jeigu jam kas nutiktų. Buvau įsitikinęs,
kad darbui „Kronikoje“ yra geriau pasirengusių
žmonių – iš TTGKK narių – ir jie galėtų tai geriau
atlikti. Na, nebent jau nebūtų kam. „Gerai, jeigu to
reiks“, – atsakiau raštu.
Nujaučiau, kad „Kronikos“ leidybos centras yra
Kybartuose, tačiau niekad apie tai nekalbėjome. Kai
areštavo kun. S. Tamkevičių, „Kronikos“ leidybos
krizė neištiko: jo viskas buvo taip suorganizuota,
kad kitam numeriui buvo ir informacijos pririnkta,
ir techninė bazė paruošta, ir seserys vienuolės tam
darbui tęsti parengtos, pajėgios bei pasiryžusios.
Jos ir išleido pirmąjį numerį po jo arešto. Aš buvau
savotiškai nusiraminęs, kad bus kam be manęs perimti tą darbą. Tačiau rugpjūčio pabaigoje, vykstant
seselių rekolekcijoms, į mane kreipėsi Eucharistinio
Jėzaus kongregacijos generalinė vyresnioji, kad padėčiau leisti „Kroniką“.
Taip J. A. Boruta pradėjo pogrindžio sąlygomis
redaguoti „Kroniką“ ir šį darbą tęsė iki pat 1989 m.,
kai, Lietuvoje įsisiūbavus Atgimimui, patys leidėjai
nutarė „Kronikos“ leidybą nutraukti. Per tuos 17
metų buvo išspausdintas 81 „Kronikos“ numeris.
Jos publikacijos buvo verčiamos į anglų, ispanų, kitas kalbas, platinamos ne tik Lietuvoje, bet ir kituose katalikiškuose kraštuose.
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Laisvės premijos
laureatas vyskupas
Jonas Algimantas
Soruta SJ

Jonas Algimantas Boruta SJ. Fot. Danutė Mukienė

Jonas Boruta – kunigas, jėzuitas, Telšių vyskupas emeritas, Telšių miesto Garbės pilietis, 2021m.
Laisvės premijos laureatas. Jo tėvas – Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas Jonas Boruta (1915–1996).
J. Boruta gimė 1944 m. spalio 11 d. Kaune.
1962 m. baigęs Kauno 13-ąją vidurinę mokyklą,
norėjo pradėti mokytis Kauno kunigų seminarijoje,
bet tuometinė sovietų valdžia to padaryti jam neleido. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto
Fizikos ir matematikos fakultetą, kurį baigė 1970
metais.
Po studijų dirbo Lietuvos mokslų akademijos
Fizikos institute.
1975-aisiais Kunigų seminarijoje slapta pradėjo
studijuoti teologiją.
1981 m. pradėjo slapta mokytis pogrindžio no(Nukelta į 16 p.)
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Paminklo su užrašu „1915 m. Rašytojai Šatrijos
Raganai pirmos lietuviškos mokyklos Židikuose
įkūrėjai atminti“ atidengimo iškilmių, vykusių 2002m.
liepos 27 d., akimirka. Iš kairės: prof. Viktorija
Daujotytė ir tuo metu Telšių vyskupo pareigas ėjęs
Jonas Algimantas Boruta SJ. Paminklo autorius –
skulptorius Osvaldas Neniškis. Fot. Danutė Mukienė

viciate Lietuvos jėzuitų provincijoje.
1982 m. apgynė disertaciją ir jam tų pačių metų
kovo 9 d. buvo suteiktas fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsnis.
Kunigystės šventinimai J. R. Borutai buvo suteikti slapta 1982 m. rugpjūčio 5 d. Skaistgirio Šv.
Jurgio bažnyčioje.
1982 m. slapta buvo paskirtas dirbti į Ukrainos
Chmelnickio srities katalikų parapiją. Ten užsibuvo
vos mėnesį, nes KGB jam įsakė išvykti.
1982–1989 m. buvo Kybartų (Vilkaviškio r.),
Valkininkų (Varėnos r.) ir Viduklės (Raseinių r.)
klebonų pagalbininkas, šias pareigas ėjo neviešai.
1983–1989 m. dirbo Valkininkų (Varėnos r.)
bažnyčios zakristijonu.
1983-aisias, kai suėmė pirmąjį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ vyr. redaktorių kun. Sigitą
Tamkevičių, šios pareigos buvo patikėtos J. Borutai.
Jis šį leidinį redagavo 1983–1989 metais. Šiuo laikotarpiu buvo išleistas dvidešimt vienas „Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronikos“ numeris. Tuo laikotarpiu jis kartu su kunigais Vaclovu Aliuliu MIC
(1921–1915) ir kun. Albinu Deltuva (1917–1999)
vadovavo slaptiems seserų vienuolių teologijos ir
katechetikos kursams, vėlesniais metais taip pat dalyvavo katechetų rengimo darbe.
1989 m. tapo Vilniaus arkivyskupijos katechetinės komisijos (vėliau – centro) nariu, Neakivaizdinės katechetų mokyklos prie Vytauto Didžiojo
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universiteto Teologijos fakulteto Vilniaus skyriaus
dėstytoju bei globėju, 1996 m. – šio skyriaus direktoriumi.
1989–1990 m. buvo Vilniaus arkikatedros bazilikos vikaras.
1990 m. paskirtas Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektoriumi.
1989 m. birželio 2 d. jis paskirtas Lietuvos jėzuitų provincijos vyresniuoju provincijolu.
1989–1997 m. ėjo Lietuvos ir Latvijos Jėzuitų
provincijos provincijolo pareigas.
1989–1993 m. vadovavo Ateitininkų studentų
sąjungos sielovadai.
1990–1997 m. buvo Vilniaus Šv. Kazimiero
bažnyčios rektorius.
1990–1993 m. buvo katalikiškų televizijos laidų rengimo komisijos vadovas.
1991–1993 m. buvo Lietuvos mokslo tarybos
narys.
1991–2002 buvo Vilniaus kunigų seminarijos
dėstytojas.
Jis jau daugelį metų yra aktyvus Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) narys, o 1992–
1997 m. ėjo Lietuvių katalikų mokslo akademijos
Centro valdybos vicepirmininko pareigas.
1992 m. spalio 19 d. Lietuvos mokslo taryba
nostrifikavo vyskupo Jono Borutos SJ disertaciją –
jam buvo suteiktas gamtos mokslų daktaro laipsnis.
1992–2002 m. Vilniaus universiteto Istorijos
fakultete dėstė Bažnyčios istoriją. Šiame fakultete
jis inicijavo Bažnyčios istorijos kabineto steigimą.
1992 m. apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.
1993 m. apie J. A. Borutą SJ sukurtas dokumentinis filmas „Širdis pelenuose“ (rež. Edmundas Zubavičius).
1993 m. tapo Ateitininkų sendraugių sąjungos
dvasios vadu.
1997 m. išrinktas LKMA akademiku. Jis yra
LKMA Centro valdybos narys, „LKMA Metraščio“ redakcinės kolegijos pirmininkas.
1997–2006 m. ėjo LKMA pirmininko pareigas.
1997 m. buvo konsekruotas tituliniu Vulturaros
vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo augziliaru
1997–2002 m. ėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas.
1998 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete J. Borutai suteiktas docento vardas.
1998 m. J. Boruta SJ apdovanotas Vyčio Kry-
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žiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.
XX a. paskutiniame dešimtmetyje J. Boruta SJ
aktyviai dalyvavo įvairių visuomeninių organizacijų, tarybų, komisijų, redkolegijų veikloje. Jis buvo
Lietuvos švietimo tarybos narys, Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos narys, Statistikos tarybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Statistikos
departamento narys, Lietuvos onkologijos centro
Mokslinės tarybos Medicininės etikos komisijos
narys, Sveikatos apsaugos ministerijos Etikos komisijos narys, Vilniaus italų studijų akademijos narys,
Vokietijos katalikų akademinės tarnybos užsieniečiams partnerių tarybos narys, Trečiojo amžiaus
universiteto Religinių studijų fakulteto dekanas
ir dėstytojas, Lietuvos žurnalistų draugijos narys,
Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto tarybos
narys, įvairių mokslinių žurnalų bei leidinių redkolegijų narys.
2002 m. sausio 5 d. popiežiaus Jono Pauliaus II
J. Boruta SJ buvo paskirtas Telšių vyskupu.
2002 m. sausio 20 d. įvyko vyskupo J. Borutos
SJ ingresas į Telšių vyskupijos katedrą.
2002 m. J. Boruta pradėjo dėstyti Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje.
2002–2011 m. ėjo buvo Lietuvos Vyskupų
Konferencijos Liturginės komisijos pirmininko
pareigas.
2002–2014 m. buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas.
2007 m. vasario 15 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu J. Borutai SJ suteiktas Telšių
miesto garbės piliečio vardas.
2017 m. rugsėjo 18 d. Popiežius Pranciškus patenkino J. Borutos SJ atsistatydinimo iš Telšių vyskupo ordinaro pareigų prašymą.
Nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. J. Boruta SJ – Telšių
vyskupas emeritas.
2021 m. J. Borutai SJ įteikta Laisvės premija.
J. Borutai SJ yra aktyvus spaudos bendradarbis.
Kartu su kitais spaudai parengė knygą „Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose“ (išleista 2002 m., pakartotinai – 2017 m.).
Bendradarbiauja katalikiškoje spaudoje. Yra paskelbęs straipsnių iš atomo fizikos, atominės spektroskopijos (apie 40), Bažnyčios istorijos ir kitomis
temomis.

IŠK ILŪS ŽEMAITIJOS ŽMONĖS

Išlaužo Švč. Mergelės
Marijos Krikščionių Pagalbos
parapijos bažnyčioje
paminėtos Marijos
Pečkauskaitės-Šatrijos
Raganos 145-osios gimimo
metinės

2022 m. kovo 6 d., I gavėnios sekmadienį, Prienų rajono Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos bažnyčioje vykusių Šv. Mišių metu gražiai paminėtos rašytojos, pedagogės,
vertėjos, labdarės Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos
Raganos 145-osios gimimo metinės. Po Šv. Mišių
pranešimą bažnyčioje tema „Šatrijos Raganos pasirinkimas: laisvė ir sielos išganymas“ perskaitė Šatrijos Raganos bendrijos narys dr. Gediminas Mikelaitis. Šv. Mišių ir G. Mikelaičio pranešimo įrašas
viešinamas YouTube kanale (adresas:
https://www.youtube.com/watch?v=OIJO7f5wtDQ&list=UUghh2ZchlTLQ_8PQxETHhFg&index=42).
Šatrijos Raganos bendrijos informacija
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Jurginių šventės
tradicija Palangoje
2022 m. pradžioje Palangos Jurginių
šventės tradicija įrašyta į Lietuvos
nematerialaus kultūros paveldo sąvadą. Didelį darbą rengdama paraišką, kad ši tradicija atsidurtų minėtame sąvade, atliko Palangos kultūros
ir jaunimo centro folkloro kolektyvo
„Mėguva“ vadovė ZITA BANIULAITYTĖ. Ją pokalbiui apie šios tradicijos
ištakas, organizatorius, saugotojus,
įtaką kurorto žmonių gyvenimui pakvietė DANUTĖ MUKIENĖ.
APIE TAI, KAS SVARBIAUSIA
– Kaip trumpai apibūdintumėt Jurginių šventę?
– Jurginės – pavasario, žalumos, žemdirbių ir
arkliaganių šventė. Senovėje ji buvo populiari visoje
Žemaitijoje. Kaip ją švęsdavo Palangoje, daugiausiai sužinome iš XVIII–XIX a. rašytinių šaltinių.
Tikėtina, kad ši tradicija čia atsirado žymai anksčiau. Jurgines pajūrio krašte 1990 m. ėmė gaivinti
mūsų folkloro ansamblis „Mėguva“ (jam vadovauju
aš pati ir Diana Šeduikienė). Iš pradžių ansamblis
jas švęsdavo tik ant Birutės kalno ir Birutės parke.
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1992 m. Jurgines kurorte įvardijome jau kaip renginį. Dabar Jurginių šventė kurorte vyksta kiekvieną pavasarį ir jau perauga į festivalį „Jurgi, paimk
raktus“. Kiti tos šventės pavadinimai yra Jorė, Jūrė,
Jurgi (šventojiškių latvių pavadinimas), Jurginės-Jorė-Pergrubris, „Nuo Atvelykio iki Jurginių“, Jurginių
papročių festivalis „Jurgi, paimk raktus“. Lietuvos
regionuose Jurgines anksčiau dar vadindavo žemdirbių Naujaisiais metais, samdinių metų pabaiga, pavasario pradžia, gyvulių švente, arkliaganių švente.
Mūsų mieste organizuojamos Jurginės – sinkretinė šventė, kurioje dera papročiai, folkloras, buvi-
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mas gamtoje, tikėjimai, taip pat ir svarbūs tautodailės, šiuolaikinio meno, žirgininkystės, kulinarinio
paveldo, sporto bei pramogų elementai.
– Kodėl Jurginių šventė Palangai yra svarbi?
– Palangai kaip kurortui būtina turėti miesto
tradicijų gilumą, prasmingumą ir išskirtinumą atspindinčią šventę. Unikalumu Jurginės ir išsiskiria.
Jos turi labai prasmingą istorinį pagrindą. Šventės
tikslas – išlaikyti su Birutės kalno sakralumu, istorija susijusias tradicijas. To siekiama atsižvelgiant
į šių dienų kurorto poreikius kultūrinio turizmo
srityje ir propaguojant šiuo metu itin aktualią tvarią gyvenseną.
– Nuo seno daugiausiai Jurginių šventės renginių
Jūsų kurorte vyksta gamtoje...
– Tai, be abejo, nėra atsitiktinumas. Kurorto
gamta turi ypatingo žavesio pavasarį, kai pradeda
sprogti pumpurai ir žaliuoti medžiai. Dėl to palangiškiai ir miesto svečiai, atšilus orams, stengiasi vi
daugiau laiko praleisti gamtoje. Jurginių kultūrinė
aplinka ir patirtis rodo, jog gamtoje atliekamos apeigos ir tam tikra prasme ritualizuotas šventės dalyvių elgesys gamtoje, pasitelkiant folklorą, tradicijomis pagrįstą etiką, ugdo žmogaus visuomeniškumą,
pozityvumą gamtai, kelia tautinę savivoką.
ŠV. JURGIS IR JO KULTAS
– Kada atsirado Šv. Jurgio kultas ir ką Šv. Jurgis
simbolizuoja?
– Šv. Jurgio kultas pradėjo plisti IV a. iš Bizantijos. Jį savo antruoju globėju Lietuva pasirinko dar
viduramžiais. Būdamas gyvulių, o ypač žirgų saugotoju, laikui einant jis tapo ir ūkininkų, raitelių, karių
bei skautų globėju. Lietuvių dvasinėje kultūroje Šv.
Jurgis dar laikomas ir gamtos žadintoju. Vaizduojamas kaip karžygys, kovojantis už krikščionybę, arba
kaip nekaltųjų gynėjas, ginantis karalaitę nuo slibino. Nuo senovės šis šventasis buvo patrauklus jaunimui, nes simbolizuoja kovą su blogiu, kurį reikia
nugalėti ne tik visuomenėje, bet ir savyje.
– Kaip plačiai Šv. Jurgis Lietuvoje minimas dabar?
– Dabar Lietuvoje yra 24 bažnyčios, kurioms suteiktas Šv. Jurgio vardas. Tiek yra ir parapijų, kuriose
vyksta Šv. Jurgio vardo atlaidai. Jurginių šventes dabar organizuoja bendruomenės ir kultūros centrai.

Jurginių metu kapelų šventės vyksta Mažeikių rajone,
Raseiniuose, Alovėje, Kretingoje, Ryškėnuose, folkloro renginiai – Pikeliuose, Anciūnuose, Pakražantyje,
Miežiškiuose. Nuo 2000-ųjų metų ši šventė kaimiškosiomis tradicijomis garsi Šiaulių rajono Raudėnų
gyvenvietėje. Marijampolė, kurios miesto herbe yra Šv.
Jurgis, rengia Šv. Jurgio vardu pavadintą meno sezoną.
– Kaip seniai Palangos krašte atsirado Šv. Jurgio
garbinimo tradicija?
– Pagal archeologinių tyrinėjimų metu surinktus
duomenis istorikas prof. Vladas Žulkus nustatė, kad
paleastonominė stebykla, kurios stulpaviečių statinio
pagrindinė ašis nurodo Jurginių laiką, Palangoje ant
Birutės kalno buvo XIV–XV amžiuje. Garsas apie čia
veikusią pagonišką šventyklą ėjo plačiai, žmonės ją
lankė. Senojo tikėjimo tradicijos šiame krašte išsilaikė
ilgiau nei daugelyje kitų Lietuvos vietų. Siekiant pagoniškas tradicijas išnaikinti, šventvietės vietoje (ant
Birutės kalno) buvo pastatyta šv. Jurgio bažnytėlė.
Rašydamas apie Palangos bažnyčios istoriją vyskupas dr. Jonas Boruta SJ yra paminėjęs, kad pir(Nukelta į 20 p.)
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moji bažnytėlė ant šio kalno buvo pastatyta 1506 ar 1554 metais. Jai
sunykus, iš Šventosios buvo perkelta medinė koplyčia, o 1869 m. vietoje jos pastatyta mūrinė koplyčia – jau trečioji toje pačioje vietoje.
Jos visos trys buvo pavadintos šv. Jurgio vardu.
Nuo XVI a. rašytiniuose šaltiniuose nurodoma, kad Birutės kalnas buvo pagonių religinio kulto vieta. Istorikas Motiejus Strijkovskis
rašo, kad žemaičiai ir kuršiai šį kalną vadina Šventos Birutės vardu,
kad ant jo vykdavo didelės iškilmės, kurių metu kunigas pririnkdavo
skaitlingų aukų.
1752 m. Popiežiaus Benedikto XIV bulė suteikė Palangos bažnyčiai Šv. Jurgio atlaidų teisę (patvirtinta 1785 m.).
Legendomis apipintas Birutės kalnas (vietiniai latviai jį vadina Jurgio
kalnu) nuo seno yra šventa vieta ne tik palangiškiams, bet ir kiekvienam
lietuviui. Kalną tyrinėję archeologai nustatė, kad čia yra buvusi dangaus
šviesulių stebykla. Šio statinio pagrindinė ašis rodo, kad balandžio 23-oji
– svarbiausia palangiškių šventė. Senosios šventvietės garbinimo tradicija
buvo tęsiama pastačius ant šio kalno Šv. Jurgio koplyčią.
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– Kaip pajūrio krašto žmonės
Jurgines švęsdavo seniau?
Pavasarį, per Šv. Jurgio atlaidus, prie Palangos Birutės kalno
suplaukdavo minios žmonių iš
Žemaitijos, Klaipėdos krašto ir
Latvijos. Iškilminga bažnytinė
procesija traukdavo per miestelį
Birutės kalno link. Žmonės čia
suvesdavo daug arklių, juos vedžiodavo apie kalną, melsdami
jiems sveikatos. Kad prašymai ir
maldos būtų išklausytos, apeigų
dalyviai nešdavo aukas.
Etnografinių ekspedicijų metu
užfiksuoti Jurginių papročiai rodo,
kad jie yra susiję ne tik su žemės
ūkio darbų pradžia ir pirmuoju
gyvulių išginimu į ganyklas, bet ir
su bendruomeniškomis pramogomis: kaimynų lankymu, norint
jiems palinkėti sėkmės, vainikų
pynimu ir kopytstulpių su Šv. Jurgiais vainikavimus, arklių prausimu jūroje, arkliaganių vaišėmis.
Su šia diena susiję papročiai turėjo
užtikrinti gyvuliams gerą sveikatą.
Tikėta, kad smagiai pagarbinus
Šv. Jurgį, įmanoma nugalėti ligų,
bado ir kitų negerovių slibiną. Dėl
šios priežasties Jurginių giesmėms,
dainoms, rateliams buvo priskiriama magiška galia.
Gydytojas, visuomenės ir valstybės veikėjas, pirmasis Palangos
miesto burmistras dr. Jonas Šliūpas 1884 m. žurnale „Aušra“ pateikė įdomų Palangos klebono
Barausko pasakojimą, kuriame
nurodyta, kaip anksčiau šiame
pajūrio krašte buvo švenčiamos
Jurginės. Straipsnyje rašoma, kad
atlaidų metu vykdavo procesija,
apie Birutės kalną vedžiodavo
arklius, ant kalno nešdavo aukas.
XXa. pr., kai Lietuva buvo carinės Rusijos žinioje, čia Jurginių
diena buvo nedarbo diena. Tar-
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pukario metais Jurginės tapo darbo diena, tačiau
ir toliau kaimuose žmonės ją švęsdavo. Ji buvo
populiari visoje Lietuvoje. Paplitimą Žemaitijoje
patvirtina tyrinėtojų Jono Balio, Balio Buračo,
Juozo Mickevičiaus, Vlado Statkevičiaus, Nijolės
Marcinkevičienės bei kitų tradicijų tyrinėtojų surinkta medžiaga.
Ignas Končius ir Viktoras Ruokis 1926 m. išleistoje knygoje „Palangos kraštas“, minėdami Palangos
katalikų bažnyčios senąsias inventorines knygas,
rašo: „Dukart į metus atlaidai su procesija į koplyčią
marių krašte, vietoje, vadinamoje Biruta: Šv. Jurgio
kankinio ir Šv. Kazimiero dienoje.“
1992–2004 m. etnografinius tyrinėjimus vykdžiusi Nijolė Marcinkevičienė, Martynas Užpelkis,
Vykintas Vaitkevičius, Zita Baniulaitytė užfiksavo
senųjų krašto gyventojų – žemaičių ir kuršininkų –
prisiminimus apie XX a. pr. Palangoje vykdavusius
Šv. Jurgio atlaidus ir Jurginių papročius. Šventojiškis
krašto istorijos ir kultūros tyrinėtojas Mikelis Balčius iki šiol prisimenantis, ką apie minėtus atlaidus ir
Jurginių šventę porindavo jo bobutė ir kiti vietiniai
latviai, pažymi, kad šventojiškiai žvejai Birutės kalną
visada vadindavo Jurgio kalnu.
PALANGOS JURGINIŲ ŠVENTĖS
SAVITUMAS
– Kuo Palangoje Jurginių šventės tradicijos Palangoje buvo savitos?
– Nuo seno Palangos krašto tradicijas ir papročius daug kuo lėmė jo geografinė padėtis. Birutės
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kalnas ir ant jos buvusi šventvietė dar ir šiandien
daro įtaką miesto gyvenimo ir kultūros tradicijoms.
Istorikas Bronius Dundulis yra pažymėjęs, kad „Palanga – Birutės šlovės vieta“. Be Birutės kalno, kaip
ir be jūros, šio krašto žmonės neįsivaizduoja savo
gyvenimo ir tokių švenčių kaip Jurginės.
Archeologas Vladas Žulkus mano, kad viduramžiais Jurginės buvo itin svarbios žvejams, nes
kaip tikėjo pagonys, šv. Jurgiui priklausė ir „audros
debesis tvarkyti“. Iki Jurginių šiame krašte dažniausiai jau būna praūžusios didžiosios pavasario
audros, tad po Jurginių pagal nusistovėjusią tvarką
žvejai čia pradėdavo laivybos sezoną. Spėjama, kad
tuo metų laiku čia vykdavo Mėguvos žemės bendruomenės sueiga, buvo sudaromi svarbūs prekybiniai sandėriai.
(Nukelta į 22 p.)
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XVII–XVIII a. Žemaitijoje plačiai išplitus procesijoms, tikėtina, kad Palangos Jurginių dieną ši
katalikiška praktika buvo naudojama. Štai ką rašo
pirmasis Palangos burmistras Jonas Šliūpas 1884
metais laikraštyje „Aušra“ paskelbtame straipsnyje,
kuriame pacituotas jau minėto Palangos klebono
B. Barausko pasakojimas: „ant Birutės kalno... ant
švenčių kovo 4 d. ir balandžio 23 d. susibėgdavo
minios žmonių prūsų ir latvių, susivesdavo daug
arklių ir juos aplink kalną iškilmingai vedžiodavę
melsdami Dievo, idant jis per užtarimą Šv. Jurgio
gelbėtų juos nuo limpančių ligų ir antpuolimo vagių. Tądien aukodavo Dievui iš vaško nulipintus
visokio didumo arklius, kožnas pagal išgalę: vieni
didesnius, kiti mažesnius: gi artojai dėjo akėčias,
žambius ir kitus ūkės įnagius, o ūkininkaitės – veršius, paršus ir kitus vaškinius padargus“.
Nors 1819–1921 m. Palangos kraštas priklausė
Kuršo gubernijai, dauguma Palangos ir jos apylinkių gyventojų iki XX a. pirmosios pusės buvo žemaičiai katalikai krikščionys.
Ne tik ikikrikščioniškieji, bet ir kuršiškieji, t. y.
Lietuvos latvių etninės mažumos dalies, tikėjimo,
gyvenimo būdo savitumai, jų sąveika įtakojo šio
krašto švenčių specifiką. Latvių etnografė M. Viksna Šventojoje užrašė tokią Piparų Margietos papasakotą legendą: ,,Palangoje, Lietuvoje, yra Jurgio
kalnas, ant jo žuvis – žvėris, iš utėles išaugusi, tiktai Švents Jorgis ant balto žirgo nudūrė didįjį žvėrį. Pats žuvo.“ Mikelis Balčius ne kartą yra minėjęs,
kad „Jurgis ant kalno smaką nudūrė“. Žvejams kalnas
buvo svarbus kaip orientyras iš jūros ir kaip apeigų
vieta. Ten jie per Jurgines nešė aukas, kad žvejyboje
sėkmė lydėtų, nes tikėjo, kad tas kalnas stebuklingas.
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Tai yra liudijęs Mikelis Balčius, Katrina Kavolienė-Kavalskytė. Šventojiškis žvejys Niklaus Vindigis
man yra pasakojęs, kad per Jurgines ant Jurgio kalno
,,žvejų žmuonas nešdava apdžiuovėnė tėn menkės
kuokės. Tėn duovanas ka gerā sektūs žvejyba“.
Į Palangos atlaidus susirinkdavo labai marga
publika ir ne tik kuršininkai, prūsininkai evangelikai liuteronai ar žvejai. Daugumą sudarė Palangos
krašto žemdirbiai ir katalikai. Jie melsdavosi, eidami apie Birutės kalną ar šliauždami keliais apie Šv.
Jurgio koplyčią. Aukas nešdavo įvairias ,,kad avys
eitų ant rankų – vilnas nešė“ (informaciją pateikė
Karina Kavolienė-Kavalskytė). Martynui Užpelkiui Jurgieta Gedgaudienė yra sakiusi, kad „jei prie
gyvulį kas nuorintais arba kam kas, liuob nešti ont
Birutės kalna, ten pasimelsti ir paliks ten kuokį ... ar
ten pinigą, ar kū nuorintais, tuokius kap pažadus“.
Jons Bielis yra sakęs: „Mana tievas jau nenešė, bet
kiti senesni žmuonės nešdava aukas ant Birutės kalna: vilnų – kad avys gerai užsiderėtų, grūdus – kad
geras derlius būtų. Nežinau, kokiu laiku, bet ten
užkurdavo laužą, poterėdava, kad geras metas būtų,
geras derlius, gera žvejyba. Per kažkokią šventę. Tep
esu nuo tievuka girdėjęs.“
Vyresnio amžiaus pateikėjai yra pasakoję, jog
girdėję, jog per Jurgines prie Birutės kalno rinkdavosi ubagai. Gyventojai jiems duodavo kiaušinių,
pieno, sūrių, sviesto, vilnų, kad geriau sektųsi gyvulius auginti. Regina Andriekutė yra minėjusi, jpg
XV–XX a. Birutės kalnas buvo bendruomeninių ir
asmeninių apeigų vieta. Čia eita melstis per šventes
ir ištikus bėdai, o jaunimas skirdavo pasimatymus.
Senųjų papročių, susijusių su pagarba gyvuliams,
buvo nulemtas įsitikinimas, kad šventės dieną nega-
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lima dirbti su arkliais žemės, kad
būtina per Jurgines pirmą kartą į
laukus išleisti gyvulius, jei neganyti, tai nors pasilakstyti. Pirmą
kartą išgenamos karvės buvo aprūkomos verba, kad bloga akis
jų nenužiūrėtų. „Per Jurgį gyvulius išvarydavo, bet ėst nebuvo
ko. Pavaikščios ir varysies atgal.
Išleidžiant į ganyklą, pasmilkys
verba. […] Prieš Jurgį būtinai
avižas sėjo. Ant Jurgio daigā išdygę, jau žaliuodavo“ (informaciją pateikė S. Vygontienė).
Spėjama, kad tikėjimas, jog
per Jurgines turėtų būti sudygusios avižos, bus nulemtas arklių
gerbimo papročių. Per pajūrį ėjo
svarbūs prekybos, pašto, karo
žygių keliai, o pagrindinė transporto priemonė seniau buvo
žirgas. Palangoje XVIII–XIX
a. jau klestėjo verslas vasarą vežioti traukiniais atvykusius poilsiautojus į Liepoją ar Kretingą.
Palangoje, žirgai buvo itin gerbiami ir mylimi. Iki šiol mėgstama pasipuikuoti jais – gražiais,
eikliais, ištikimais.
Per Jurgines ne tik kad su arkliais nieko nedirbo, bet, kaip jau
minėta, juos vedžiodavo aplink
Birutės kalną, kad juos globotų
Šv. Jurgis. Kaip prisimena palangiškiai, „jauni vyrai vesdavosi
arklius jūroj maudytis, merginos
eidavo pažiūrėt...“ (informaciją
pateikė S. Vygontienė).
Arkliaganiai, pagerbdami
šv. Jurgį, apvainikuodavo jam
skirtus koplytstulpius, susirinkę
vaišėms maisto iš šeimininkių,
lankydavo vieni kitus, linkėdami geros gyvulių sėkmės, gausaus derliaus, sveikatos, vaišindavosi ir linksmai dainuodavo.
Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspedicijų medžiagoje
randame žinių, kad Palangos
apylinkėse Jurginės buvo šventi-
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nė diena ir jos metu drausdavo dirbti su arkliais žemės darbus, tikint,
kad laikantis šio papročio arkliai bus sveiki ir darbingi visus metus.
Moterys per Jurgines vengdavo austi, kad, darydamos žiotis, nasrų
vilkams neatvertų, o šie gyvulių neišnešiotų. Kadangi tą dieną nedirbdavo, gyventojai daugiau laiko skirdavo bendravimui su kaimynais,
pramogoms, linksmybėms. Dar šventės išvakarėse jaunimas eidavo per
kiemus iškilmingai pranešdamas, kad atjoja Jurgis ant balto žirgo, linkėdavo šeimininkams, kad gyvuliai sektųsi, būtų sveiki. Už tai juos šeimininkas apdovanodavo kiaušiniais. Buvo tikima, kad jei šią dieną praleidi
bendraudamas, palengvini gyvulių ganymą – gyvuliai nesiskirsto, laikosi
bandoje. Tikėta, kad smagiai pagarbinus Šv. Jurgį, nugalimas ligų, bado
ir kitų negerovių slibinas, priartinamas pavasario linksmybių laikas. Dėl
šios priežasties Jurginių giesmėmis, dainoms, rateliams buvo priskiriama
magiška galia.
Dar ir šiandien Palangoje gali dažnai išgirsti: ,,atjos Jurgis ant balto
žirgo“ (informaciją pateikė Emilija Černeckienė). Tikėtina, kad neatsitiktiniai tarpukariu ir skautų, kurių globėjas yra Šv. Jurgis, stovyklos
vykdavo Palangoje – šalia Birutės kalno.
Mikelis Balčius rašo, kad pajūrio krašto gyventojai „žinojo, kad per
(Nukelta į 24 p.)
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JURGINIŲ ŠVENTĖS PUOSELĖJIMAS,
ORGANIZAVIMAS PALANGOJE KAIP JI
PASKUTINIAIS METAIS KEIČIASI

Jurgius [...] pagal seną paprotį baigėsi samdomos
šeimynos darbo laikas. Bet svarbiausia buvo žinia,
kad po Jurgio ,,dzeguze kuko“ jau galima laukti perkūnijos ir šilto lietaus, gaivinančio visą žalumą bei
lakstyti basomis ,,var iet basamis un iet peldet“.
Manoma, kad Jurginių atlaidai pradėjo nykti
1907 m. miesto centre vietoje senosios bažnyčios
pastačius naująją ir Šv. Roko atlaidams tapus didžiausia Palangos religine švente, sutampančia su
kurortinio sezono pabaiga.
Iki šiol palangiškiai žino, kad Birutės parką ir
kalną geriausia pradėti lankyti pavasarį ne nuo Velykų, nes tada takeliai dar būna šlapi, o nuo Jurginių,
kai parke jau būna sutvarkyti medžiai ir želdynai.
Dabar Birutės parko darbuotojai Jurgines vadina
parko sezono atidarymu.
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– Kaip Jurginių tradiciją gaivina ir puoselėja Jūsų folkloro kolektyvas „Mėguva“, kaip Jurginės
švenčiamos Palangoje paskutiniais metais?
– Gaivinti Jurginių tradicijas pradėjome 1990
metais. Iš pradžių nesiekėme, kad Jurginės mieste
taptų švente. Metams einant, į Jurgines atvykstant
vis daugiau folkloro ansamblių, pradėjus organizuoti konferencijas, eitynes bei kitas Jurgines lydinčias veiklas, kurorte vykstančios Jurginės tapo
vis plačiau žinomos, populiarios ir pradėjo reprezentuojanti kurorto etninę kultūrą. Dabar kasmet
į Palangą iš įvairių Lietuvos vietų mūsų kolektyvo pakviesti susirenka folkloro ansambliai, kurių
procesija, tapusi linksmomis eitynėmis, iš miesto
centro pasuka link Birutės parko. Čia jie pavasarinėmis dainomis, sutartinėmis, įvairiausių liaudies
instrumentų ulbėjimais rungtyniauja su paukščiais.
Sukami rateliai apie pradedančius žaliuoti parko
medžius tol, kol pučiamų ragų garsai sukviečia visus ant Birutės kalno. Tada čia skamba pačios gražiausios šventės dalyvių atliekamos dainos. Vakare
renginio dalyviai, nešini uždegtais fakelais, nusileidžia nuo kalno ir uždega laužus prie jūros.
Šią šventę ypač mėgsta jaunimas, nes jos metu
jiems sudaroma galimybė laisvai atskleisti visus savo
tradicinės kultūros suvokimo įgūdžius, pajusti gamtos ir žmogaus harmoniją.
Yra susiformavusi tradicija, kad kitą šventės dieną
(sekmadienį) ant Birutės kalno prie Šv. Jurgio koplyčios aukojamos Šv. Mišios už Lietuvos žemdirbius.
Šventę siekiama padaryti vis patrauklesnę eiliniam žiūrovui, aktualesnę šiuolaikiškam žmogui.
Palangiškiams Šv. Jurgis dabar labiau patrauklus
ne kaip žemdirbių ir gyvulių globėjas, o kaip riteris ir kovotojas.
Plėtodami Jurginių tradicijas siekiame renginių dalyvius sudominti gyvąja krašto tradicija,
išryškinti nūdienos žmogaus vertybinį santykį su
gamta ir menu. Tikimės, kad artimiausiais metais
Jurginių šventė kurorte taps dar plačiau žinomu
tradiciniu festivaliu.
Palangoje vykstantys Jurginių renginiai yra skirti
įvairaus amžiaus, įvairių pomėgių palangiškiams ir
miesto svečiams. Organizuojant juos apjungiamos
daugelio Palangos bendruomenių kūrybinės pajėgos,
pasitelkiami į pagalbą moksleiviai savanoriai, skautų
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organizacijos nariai, jojikai. Palangiškiai noriai prisideda prie Jurginių šventės renginių organizatorių, nes
supranta, kad kurortui labai svarbu puoselėti ir vietos
gyventojams bei miesto svečiams parodyti šio krašto
tradicijų savitumą, gilumą, išryškinti jų prasmę.
– Einant metams, juo labiau dešimtmečiams,
šimtmečiams keičiant vienas kitą, mūsų gyvenimas,
poreikiai keičiasi, tad, gaivinant senąsias tradicijas,
daug ką visiškai perkelti į dabartinį gyvenimą neįmanoma. Kaip senosios Jurginių tradicijos Palangoje
yra adaptuojamos?
– Kaip jau minėta, Jurginių šventės pagrindas
yra iš seniausių laikų išlikę ir šiandien vietos išskirtinumą parodantys papročiai. Jurginių organizatoriai
stengiasi, kad šventės metu atliekamos atkurtos ir
dabarties miesto renginiui pritaikytos apeigos nebūtų senųjų papročių iliustracija, primenančia nevykusį spektaklį. Renginio metu siekiame atskleisti
bendražmogiškas vertybes ir ieškome tokių ritualo
formų, kurios šiuolaikiniams žmonėms suteiktų
galimybę pajusti ryšį su protėvių pasaulėjauta, kultūra, pagarba gamtai. Kad šventės idėja, turinys sudomintų ir pritrauktų daugiau žmonių, programa
praturtinama vizualaus meno, sportiniais ir pramoginiais renginiais.
Jurginių šventė Palangoje – kalendorinė šventė, turinti pažintinę-pramoginę paskirtį, o tradicijos saugotojų bendruomenei tai ir apeiginė šventė,
glaudžiai susijusi tiek su krikščioniškos, tiek ir su senosios baltiškos pasaulėžiūros elementais. Tai stengiamės neužmiršti.
Ypatingomis progomis, šventės organizavimui
gavus didesnį finansavimą (taip atsitiko 2013 ir 2021
metais), buvo išbandyta nauja šventės forma – festivalis. Tai sudarė galimybę išplėsti buvusių atlaidų
programą vizualiaisiais menais, sporto pramogomis, edukacijomis, kulinarinio paveldo ir kitokiomis veiklomis. Šioje formoje pinasi bažnytinės apeigos, folklorizuotos liaudiškos apeigos, užuominos
į senuosius tikėjimus ir pramogos. Jurginių dieną
anksčiau vykdavusi bažnytinė procesija yra tapusi
linksmomis eitynėmis. Ji, kaip ir seniau, prasideda
prie kurorto centre esančios bažnyčios, keliauja tuo
pačiu maršrutu iki Birutės kalno. Kaip ir seniau, ant
Birutės kalno yra aukojamos Šv. Mišios.
Seniau į Šv. Jurgio atlaidus Palangoje žmonės
rinkdavosi iš kaimyninių kraštų, Mažosios Lietuvos
ir Kuršo. Dabar į šventę atvyksta folkloro ansambliai iš visos Lietuvos, kartais – ir iš užsienio.

Palangos Jurginių svečiai iš Prancūzijos ir Latvijos

Aukų nešimą ant kalno dabar simboliškai pakeitė šios tradicijos puoselėtojų aukojamos pačios gražiausios dainos, linkėjimai. Prie koplyčios žmonės
uždega žvakių, kartais net padeda margučių – tai
kurorto gyventojų, kitų žmonių simbolinės aukos.
Šiandien žmonės žirgų apie Birutės kalną nebevedžioja, bet raiteliai, vedeliojantys žemaitukų
veislės žirgus, lydi eitynes mieste, prie Birutės kalno
prisijungia prie ratavimų, pajūryje dalyvauja slibino
sunaikinimo misterijoje.
Kaip jau minėta, seniau per Jurgines žmonės
žirgus maudydavo jūroje. Šis paprotys yra atgaivintas – šventės dieną ir šiandien galima išvysti į jūrą
įbridusius žirgus; šventės rengėjai kviečia žirgų augintojus dalyvauti šventėje.
Istorinis Birutės kalno ir šio kalno koplyčios
pagerbimas vyksta ir šiandien: kalnas papuošiamas
vartais, apvainikuojama Šv. Jurgio koplyčia, vyksta
šventinimai per Šv. Mišių apeigas, ant Birutės kalno kviečiama ragų sąšauka, ant kalno dainuojama,
skamba giesmė Šv. Jurgiui.
Seniau Šv. Jurgio atlaidai visada būdavo bendruomenės šventė. Šiandien tokia ji tampa gausiam
(Nukelta į 26 p.)
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būriui čia atvykstančių folkloro ansamblių narių,
didelei daliai palangiškių, į kurortą atvykstančių
svečių, kurie tarsi didelė gentis švenčia savo simbolinius atlaidus mūsų kurorte.
Laukų lankymą yra pakeitęs medžių lankymas
Birutės parke.
Jurginės Palangoje anksčiau buvo kalendorinė
bendruomeninė apeiginės ir ūkinės paskirties šventė. Dabar tai kalendorinė bendruomeninė pažintinė-pramoginė šventė su atkurtais apeigų elementais.
– Jau paminėjote pagrindines šiandien kurorte
vykstančių Jurginių šventės formas. Kaip jos keitėsi nuo
1990-ųjų metų, kai čia šią šventę pradėjote gaivinti?
– Metams einant kai kas, be abejo, keičiasi, bet
išlieka svarbiausios, jau anksčiau susiformavusios
tradicijos ir su jomis susijusi šventės eiga.
Kad Jurgines švęsti būtų patogiau, šventė vyksta
savaitgalį – jei sutampa, tai balandžio 23 d., jei ne, ji
rengiama artimiausią Jurginėms savaitgalį.
Kasmet šventės scenarijus koreguojamas pagal tų
metų aktualijas – ar tai jubiliejus (pvz., „Mėguvos“
30-metis), ar tai yra proginiai (Lietuvos Respublikos
Seimo, UNESCO ir kt. paskelbti metai), ar tai išryškinamas kuris nors svarbus Palangos istorijos faktas.
Programą dažnai koreguoja ir renginiui skirtos lėšos.
PALANGOS JURGINIŲ ŠVENTĖS
ORGANIZATORIAI IR PAGALBININKAI
– Kaip Jūs rengiatės šventei?
– Pasiruošimo darbai reikalauja nemažai žinių
ir praktikos, o darbų apimtys – neišmatuojamos.
Bet, kai į šiuos darbus įsijungia kurorto bendruomenė, net ir sudėtingiausi pasirengimo šventei vingiai būna įveikiami.
Tokių švenčių organizatoriams svarbu žinoti
tradicinio dainavimo stilistikos ypatumus, koks yra
stilingas tradicinis grojimas liaudies muzikos instrumentais, kaip šokami tradiciniai liaudies šokiai.
O kur dar įvairių tradicinės gyvensenos, kulinarinio
paveldo ir, žinoma, tautinio kostiumo nešiosenos išmanymas, reikalingas folkloro ansambliams! Amatų edukacijoms reikia meistrų, kurie ne tik išmanytų
savo amatą, bet ir gebėtų bendrauti su žmonėmis, o
ypač vaikais. Tai aktualu ir gaminant liaudies instrumentus, ir kepant tradicinę duoną, ir žaidžiant spor-
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tinius liaudies žaidimus – gebėjimas juos parodyti,
pristatyti atitinkamoje sociokultūrinėje aplinkoje
prisideda prie veiklų įtraukumo ir patrauklumo.
Pagrindinius šventės organizavimo, kūrybinius,
informacijos sklaidos, savanorių veiklų koordinavimo, kolektyvų atrankos ir koordinavimo, techninius darbus atlieka darnus Palangos kultūros ir
jaunimo centro kolektyvas. Kūrybiniame procese
dalyvauja būsimi dalyviai – folkloro ansamblių vadovai ir ansamblio ,,Mėguva“ nariai.
Rengiant parodas, vykdant edukacijas, kuriant
slibiną padeda tautodailininkai ir profesionalūs
menininkai. Šventės ženklą (logotipą) yra sukūrusi
Palangos grafikė Gražina Oškinytė-Eimanavičienė.
Slibino skulptūrą kasmet iš ekologiškų medžiagų
(medienos, šiaudų, lininio audeklo) kuria palangiškis tautodailininkas Linas Žulkus. Sudėtingame
šios skulptūros gamybos, transportavimo ir pastatymo bei veikimo kelyje talkina kiti tautodailininkai,
UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“, nemokamai
tam skiriantis transportą.
Visas Birutės parką prižiūrintis Palangos botanikos parko kolektyvas stengiasi, kad parkas po žiemos iki Jurginių būtų sutvarkytas. Jis prie Birutės
kalno pastato vartus, ant koplyčios pakabina vainiką. Daug kurorto bendruomenės narių įsitraukia į
pasiruošimo šventei veiklas, ieškodami ir surinkdami tujų, buksmedžių šakas, iš kurių pinami vainikai. Pinant juos mielai dalyvauja Palangos trečiojo
amžius universitetą lankantys kurorto gyventojai.
Jie taip pat talkina ruošiant vakaronei salę, vaišes,
budi parodose, kurias rengti padeda gerai šį darbą
išmanantys Palangos kurorto muziejaus ir miesto
savivaldybės bibliotekos darbuotojai.
Palangos jaunimas šefuoja į šventę atvykusius
kolektyvus, organizuoja eitynes, padeda pagaminti
Jurginių atributiką, vykdo edukacines veiklas, padeda sutvarkyti žaidimams ir vakaronei skirtas erdves.
Raiteliai – ypatinga šventės puošmena. Jų veiklas
koordinuoja Liudas Augaitis. Raitieji skautai atveža žemaitukų veislės žirgus iš Salantų apylinkių,
paruošia juos eitynėms. Šventės metu raiteliai būna
pasipuošę skraistėmis ir žalumynais.
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios parapijos bendruomenė rūpinasi ne tik
Šv. Mišių ant Birutės kalno organizavimu, Šv. Jurgio koplyčios papuošimu, bet ir giedoriams skirtomis vaišėmis, šventės informacijos sklaida.
Tie, kurie organizuoja ir vykdo Jurginių šventės
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veiklas, darniausiai jau gerai išmano šį darbą, turi
reikiamų žinių, įgūdžių bei patirties įvairiose etninės kultūros srityse, pamoko, pakonsultuoja tuos,
kas į šiais veiklas naujai įsijungia.
– Kas Palangoje dar, be Jūsų folkloro kolektyvo
„Mėguva“ yra pagrindiniai Jurginių papročių saugotojai?
– Mūsų ansambliui, kurį sudaro daugiau negu
20 narių (tai 40–70 m. amžiaus įvairių specialybių
žmonės – pedagogai, medicinos darbuotojai, muziejininkai ir kt.) talkina Palangos moksleivių klubo vaikų folkloro kolektyvas „Kikilis“ (vadovė Diana Šeduikienė). Jame – 20 narių. Kartu su vaikais
prie tradicijos puoselėjimo prisideda ir jų tėveliai.
Tęsiant tradiciją daug prisideda Palangos kultūros
ir jaunimo centro jaunųjų vadybininkų komanda.
Ji pateikia puikių idėjų, šventei suteikia jaunatviško
veržlumo. Talkina ir Palangos savivaldybės Kultūros skyriaus specialistai.
Jurginėse dalyvauja ir daugiau moksleivių, į
miestą sugrįžtantys studentai, Palangoje veikiantys
ir į kurortą atvykstantys folkloro kolektyvai, tarp
kurių yra ir vaikų ansamblių.
Rengiantis šventei ir jos metu dirba savanoriai,
kurių dauguma su etnine kultūra iki to laiko nėra
turėję nieko bendro. Dalyvaudami Jurginių veiklose
jie įgyja itin vertingos patirties – taip platėja palangiškių bendruomenės, tęsiančios Jurginių tradiciją,
ratas. Vykdant bendras šventės planavimo, paruošimo, įgyvendinimo, stebėsenos, aptarimo veiklas,
su šventės papročiais susijusios žinios, įgūdžiai perduodami tiesiogiai iš vyresnės kartos jaunesnei, iš
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senbuvių – naujokams.
Kaip jau minėjau, mūsų ansamblis kasmet į svečius pasikviečia pagrindinius šventės dalyvius – folkloro ansamblius, kurių Jurginėse sulaukiame po
10–15 iš įvairių Lietuvos regionų, kartais ir iš užsienio. Atvykti kviečiami tie, kurie geba tinkamai
pritaikyti ir naudoti folklorą, atlikdami jį įsiklauso į
gamtą, tinkamai reaguoja į situaciją, geba į veiksmą
įtraukti žiūrovą. Nuolatiniai šventės dalyviai yra gerai susipažinę su Jurginių tradicijomis, tad ši šventė
yra tapusi jų kolektyvų gyvenimo dalimi. Džiaugiamės, kad tarp jų yra Vilniaus universiteto folkloro
ansamblis „Ratilio“ (vad. Milda Ričkutė ir Kristina
Aponavičiūtė), Kauno Vytauto Didžiojo universiteto folkloro ansamblis „Linago“ (vad. Laimutė Stasė Proškutė ir Andrius Morkūnas), Vilniaus folkloro
kolektyvai „Nalšia“ (vad. Audronė Vakarinienė),
„Poringės“ (vad. Audronė Vakarinienė), Kaišiadorių
kultūros centro folkloro ansamblis „Verpeta“ (vad.
Valerija Jankauskienė), Šiaulių „Laiptų“ galerijos
folkloro ansamblis „Salduvė“, Mažeikių rajono kultūros centro folkloro ansamblis „Alksna“ (vad. Dainora Petrikienė), Mažeikių kultūros centro folkloro
kolektyvas „Alksniukai“ (vad. Dainora Petrikienė),
Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro
folkloro ansamblis „Kuršių ainiai“, Šiaulių ,,Laiptų“
galerijos folkloro kolektyvas „Salduvė“ (vad. Darius
Daknys), Klaipėdos etnocentro folkloro ansamblis
„Kuršių ainiai“ (vad. Jolita ir Alvydas Vosgirdai).
– Kuo išskirtinis šių ansamblių dalyvavimas
Jūsų krašto Jurginių šventėje, kokius kūrinius šventės metu jie atlieka?
(Nukelta į 28 p.)
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Palangos miesto delegacija, renginio vedėja
2022 m. prie Vilniaus Rotušės po renginio, skirto
nematerialių kultūros vertybių, įtrauktų į Lietuvos
nematerealių kultūros vertybių sąvadą, paskelbimui
ir jų puoselėtojų apdovanojimui

– Dauguma į Jurgines atvykstančių ansamblių
yra pelnę geriausių Lietuvos folkloro ansamblių
nominacijas ir yra „Aukso paukštės“ laureatai,
tad jų dalyvavimas Palangos šventėje visada būna
ryškus ir kokybiškas, juolab, kad šie kolektyvai jau
ne vienerius metus praktikuoja Jurginių šventimo
tradiciją Palangoje, gerai pažįsta kurortą.
Šių ansamblių dalyviai šventės metu mieste jaučiasi šventiškai ir tokia nuotaika dalijasi su visais
žmonėmis – jie dainuoja, šoka, muzikuoja Palangos
miesto aikštėse, skveruose. Natūraliai reaguodami į
miesto gyvenimą, tai jie daro ir renginio programos
metu, ir spontaniškai, pvz., pasveikina ir pašokdina
vestuvininkus. Jurginių šventės Palangoje senbuviai
puikiai jaučia, kurioje vietoje ir kuriuo metu tinka
vienas ar kitas folkloro kūrinys, o į šventę atvykę
nauji kolektyvai tokį pojūtį greitai išsiugdo ir pritampa prie bendros šventės atmosferos. Jurgines ir
dabar ypač mėgsta jaunimas. Jis šventės metu kuria
ir jiems aktualias naujas tradicijas, pvz., „Poringių“ ir
„Linago“ jaunimas savo naujus narius į tikruosius ansambliečius įšventina būtent per Jurgines Palangoje.
Šventės apeiginėse dalyse folkloro kolektyvai
dainuoja kalendorines Jurginių, antifonines, su
gamta susijusias ir lauke tinkamas atlikti įvairių
etnografinių regionų dainas. Birutės parke, tarsi susiliedami į bendrą muzikinį audinį, vienas po kito
skamba ragų, skudučių, lumzdelių kūriniai (dažnai
polifoniniai), piemenų instrumentinio ir dainuojamojo folkloro kūriniai, improvizacijos dūdmaišiais
ir kt. pučiamaisiais liaudies instrumentais, kanklėmis, giedama daug gamtos, pavasario sutartinių.
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Šventėje naudojama daug tradicinių muzikos
instrumentų, kuriuos atsiveža ir kuriais įvairiose
renginio dalyse groja folkloro ansambliai. Įvairių
sudėčių instrumentinės grupės, kapelos groja
atskiruose ansamblių pasirodymuose, eitynėse, vakaronėje. Parke pučiami ragai, grojama piemenų
ir kt. pučiamaisiais instrumentais – skudučiais,
dūdmaišiais, lumzdeliais, ožragiais, Sekminių rageliais, molinukais. Ant Birutės kalno pučiami
ragai, skambinama kanklėmis. Pajūryje mušami
būgnai ir pučiami ragai.
Ant Birutės kalno tradiciškai visi dainuoja su
Palangos istorija susijusią literatūrinę dainą „Ant
krašto marės Palangos miestely“. Čia pat einami
rateliai, paeiliui atliekamos gražiausios kolektyvų
pasirinktos dainos, prie kurių noriai jungiasi ir kiti
šventės dalyviai. Jurginių eitynėse ir vakaronėje visada skamba tradicinių šokių muzika, o pats šokimas jungia visus šventės dalyvius bei suteikia jiems
pasilinksminimo ir bendrystės džiaugsmą; palangiškių Jurginėse sau tinkamą vietą randa platus visų
folkloro ansamblių repertuaras.
KOKIA TIKIMYBĖ, KAD JURGINIŲ
ŠVENTĖ PALANGOJE IŠLIKS?
– Kokie pagrindiniai veiksniai daro įtaką tradicijos puoselėjimui?
– Einant metams Palangos miesto savivaldybėje didėja gyventojų ir čia atvykstančių poilsiautojų,
kitų svečių skaičius. Tai keičia miesto struktūrą ir
visuomeninį gyvenimą. Didėja įvairių kultūrinių ir
pramoginių paslaugų poreikis. Atsižvelgus į tai, kuriasi naujos kultūrinės veiklos formos, atliepiančios
išaugusius poreikius ir gyventojų lūkesčius. Vis dėlto Jurginių tradicijų, kaip vertybės, išsaugojimui tai
turi dvejopą poveikį. Iš dalies didėja galimų vertybės
vartotojų skaičius, iš kitos pusės – padidėjus pasiūlai ir informacijos srautui sunkiau pasiekti tikslinę
auditoriją. Tad šie pokyčiai reikalauja papildomų
žmogiškųjų išteklių, didesnių pastangų ir kūrybiškų
marketingo formų. Šventės organizatoriai nuolat kelia klausimą, ar laikui bėgant, keičiantis visuomenei,
turi kisti ir pačios šventės kūrimo formos, kaip rasti
bendrą vardiklį tarp besikeičiančios bendruomenės
poreikių ir siekio išsaugoti festivalio autentiškumą.
Šventės rengėjams kasmet vis sunkiau organizuoti su senosiomis tradicijomis susijusius rengi-
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nius, nes kurorte ženkliai didėja renginių įvairovė ir
jų skaičius. Tad savivaldybės skiriamas lėšas kultūrai
reikia dalinti į vis daugiau dalių. Kasmet vis sunkiau
gauti papildomą finansavimą ir iš Lietuvos kultūros
tarybos finansuojamų programų.
2006 m. finansavimas Jurginėms nebuvo skirtas. Nepaisant to, šeši ansambliai atvyko į Palangą.
Šventė įvyko entuziastingų svečių ir vietinio folkloro ansamblio ,,Mėguva“ dėka. Bet jei dar keletą metų iš eilės savivaldybė šventei nebūtų skyrusi
lėšų, tradicija, ko gero, būtų užgesusi.
Yra daug folkloro ansamblių, net veikiančių kitose pasaulio šalyse, kurie su malonumu dalyvautų
palangiškių šventėje, bet visų jų mes į šventę negalime pakviesti, nes neturime pakankamai lėšų, kad
galėtume juos priimti.
– Kokios yra Jurginių šventės kaip tradicijos, nematerialios kultūros paveldo vertybės apsaugos priemonės?
– Šventės renginiai kasmet buvo filmuojami ir
fotografuojami. Iš surinktos medžiagos 2012 metais buvo sukurtas DVD filmas ,,Jurginės Palangoje“. Iš pradžių neturėjome archyvo, kuriame būtų
galima kaupti visą surinktą švenčių informacinę
medžiagą. Dabar mums pagalbos ranką tiesia Palangos kurorto muziejus – jis sutinka archyvuoti
medžiagą apie Jurgines Palangoje
Anksčiau Jurginių šventę buvo sudėtinga organizuoti, nes labai mažam Palangos kultūros centro
kolektyvui tai būdavo didelis iššūkis. Nuo 2017 m.
Palangos kultūros ir jaunimo centre dirbti pradėjo
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puikus specialistų būrys, tad atsirado galimybė išplėsti šventės veiklas ir pradėti auginti Jurginių festivalį.
Dėl mažo šventės biudžeto ankstesniais metais jos reklamai būdavo skiriama nedaug dėmesio.
Mieste keičiantis kultūrinių renginių viešinimo ir
sklaidos strategijai, atsirado galimybė parodyti pasauliui, kokias vertybes turime.
Akivaizdu, jog ateityje Palangos Jurginių tradicijų gaivinimas ir savitumo išlaikymas bus pasiektas
tik dar labiau senuosius papročius pritaikius šiandienos visuomenės poreikiams. Tradicijų tęstinumą
turėtų garantuoti naujų šventės organizavimo partnerių pritraukimas.
Dėkoju už pokalbį.
Sėkmės Jums!
Eglės Mekuškienės ir Danutės Mukienės nuotraukose –
Palangos Jurginių šventės akimirkos
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Žemaitukų
veislės žirgai
Žemaitijos
istorijos raidoje
Parengė Gintautas ČIŽIŪNAS
Fotografas Edmundas JUŠKA
Žemaičiai, žemaitukai... Bendra ne tik šaknis.
Tiek žemaičiai, tiek ir žemaitukų veislės žirgai pasižymi tomis pačiomis savybėmis: stiprūs, labai
ištvermingi, darbštūs, itin kovingi, sumanūs, patikimi. Prie viso to dar galima pridėti, kad šie žemaitukų žirgai yra stiprios sveikatos (atsparūs ligoms),
nelepūs, nereiklūs pašarui, greiti, ilgaamžiai, vislūs,
grakščių judesių, paklusnaus būdo, nepaisant to,
kad tai daugiau koviniai ir sportiniai žirgai, jie tinka dirbti ir sunkius žemės ūkio darbus, per dieną
gali įveikti 80–100 km nuotolį. Gyvulininkystės
žinovas Romanas Žebenka taip yra apibūdinęs šios
veislės žirgus: „Žemaitukai yra nedideli, tvirto sudėjimo, labai stiprių kojų arkliai. Turi gerą risčią, gerai
išvystytą priekinę korpuso dalį. Nedidelė galva, tiesus profilis, plati kakta. Mažos, labai judrios ausys ir
didelės, gyvos akys suteikia galvai protingą išraišką.
Kaklas palyginus trumpas, gražiai išlenktas, stiprus,
ypač eržilų.“
Kai kas žemaitukus dėl jų nedidelio ūgio kartais
pavadina poniais, bet tai ne poniai, o žirgai. Dabar
auginamų žemaitukų vidutiniai kūno matai yra:
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aukštis ties gogu – 131–141 cm, krūtinės apimtis –
166–178 cm, plaštakos apimtis –17–18 cm, vidutinis svoris – 380–420 kg. Plaukų danga – trumpa,
tanki, žvilganti, jų vyraujanti spalva – bėra, juoda,
juodbėra, tamsiai sarta. Dauguma šios veislės žirgų
turi nedidelę įvairių formų žvaigždutę kaktoje.

Žemaitukai – mūsų tautos
istorijos ir kultūros reliktas

Žemaitukai – viena seniausių naminių arklių
(Equus ferus caballus) Europoje. Daugelis tyrinėtojų mano, kad jų kilmė siekia priešistorinius laikus.
Spėjama, kad žemaitukų protėviai buvo Rytų stepiniai tarpanai, kurie kartu su indoeuropiečiais į
Lietuvą pateko maždaug prieš 5 tūkstančius metų.
Žemaitukų veislė išvesta Lietuvoje (spėjama, kad
Žemaitijoje). Pirmosios žinios apie šiuos žirgus mus
pasiekia iš VI–VIII amžiaus. 1554 m. juos aprašė
Lisicijus. Labiausiai žemaitukai išgarsėjo lietuvių
kovų su kryžiuočiais metais. Kaip ir žemaičiams,
taip ir šiems žirgams, ne kartą grėsė išnykimas, tačiau jie neišnyko – ši veislė vis būdavo atkuriama.
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Dabar ji saugoma tarptautiniu mastu – Europos
šalių FAO organizacijos konferencijoje ji yra pripažinta saugotina tarptautiniu mastu ir įtraukta į
Pasaulio žemės ūkio gyvūnų katalogą (žemės ūkio
gyvūnų įvairovės duomenų banką).
Iš viso pasaulyje žinoma daugiau negu 300 žirgų
veislių. Žemaitukai – viena iš dviejų Lietuviškų žirgų
veislių (antroji yra Lietuvos sunkieji). Ji turi unikalią genetinę struktūrą. Žemaitukų yra dviejų veislių
tipų: smulkieji ir dabar labiausiai paplitę stambieji.
Jei XIV–XV a. žemaitukai labiausiai garsėjo
kaip kovos žirgai, tai vėlesniais metas vis dažniau
juos žmonės pradėjo naudoti kaip žemės ūkio sunkiems darbams tinkamus arklius. XIX a. pab. jie
buvo populiarūs ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Tuo laikotarpiu Lietuva kasmet jų eksportuodavo
po 30 tūkstančių. XIX a. Lietuvoje sparčiai plito iš
Vakarų Europos atvežtų arklių veislės. Siekiant išvesti naujas žirgų veisles, žemaitukus buvo pradėta
kryžminti su trakėnų, sunkiųjų, ristūnų, anglų, arabų veislių arkliais. Dėl šių priežasčių grynaveislių
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žemaitukų vis mažėjo – jų veislei grėsė išnykimas.
Taip neatsitiko. Labiausiai dėl to pagarbos verti
Rietave ir Plungėje gyvenę kunigaikščiai Oginskiai.

Kunigaikščių Oginskių indėlis
išsaugant žemaitukų veislės žirgus

Pirmasis žemaitukų veislės žirgų privalumus, jų
nuopelnus žemaičių kovose su kryžiuočiais aprašė
ir nurodė, kad šiai ištvermingai veislei šiuo metu
gresia išnykimas, 1835 m. savo dvaruose lažą panaikinęs, daug kitų naujovių Žemaičių krašte įvedęs Rietavo kunigaikštis Irenėjus Oginskis (1808–
1861). Savo straipsnį apie žemaitukus jis 1860 m.
išspausdino Sankt Peterburge ėjusiame arklininkystei skirtame žurnale „Žurnal konnozavodstva“. Šios
žinios pasklido plačiai ir paskatino visuomenę imtis
priemonių, kad žemaitukai neišvyktų.
Rietave I. Oginskis pats augino žemaitukų veislės eržilus, rūpinosi jų priežiūra, tinkamu šėrimu,
kergimu, leisdavo lauko darbams naudoti ne jaunes(Nukelta į 32 p.)

31

PAV E L D A S

nius kaip penkerių metų amžiaus žirgus. Jis Rietave
skatino dvarininkus ir valstiečius auginti žemaitukus,
pradėjo organizuoti šios veislės žirgų pirmąsias parodas, nugalėtojams skirdavo pinigines premijas. Šiame
krašte I. Oginskio darbus po jo mirties tęsė du jo
sūnūs: Bogdanas – Rietave, o Mykolas – Plungėje.
1879 m. Bogdanas Oginskis pasirūpino, kad 5
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žemaitukai būtų nuvežti į Sankt Peterburgą, kur
vyko arklių paroda.
Svarbus žingsnis, padėjęs išsaugoti šią veislę,
buvo Oginskių iniciatyva 1881 m. įkurta Raseinių
žemaitukų veisimo draugija. Netrukus buvo įsteigti
ir žemaitukų kergimo punktai Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Zarasų apskrityse. Atkurti žemaitukų žirgų veislę tada buvo pradėta turint vos 14 grynaveislių žirgų (8 eržilus ir 6 kumeles).
Na o 1883-aisiais Plungės kunigaikštis Mykolas
Oginskis Plungėje atidarė šios draugijos žemaitukų
žirgyną. Dar po kelių metų (1890-aisiais) Bogdanas
Oginskis įkūrė Rietavo žemaitukų veisimo draugiją.
Kurdami žemaitukų veislės žirgų veisimą, puoselėjimą skatinusias draugijas ir plėtodami jų veiklą,
Oginskiai kartu su savo bendraminčiais daug dėmesio skyrė šių žirgų augintojų švietimui, kvalifikacijos
kėlimui. Buvo rengiamos ir leidžiamos žirgų augintojams ir prižiūrėtojams skirtos instrukcijos apie šių
arklių šėrimą, priežiūrą, veisimą, globojimą.
Oginskiai rūpinosi, kad žemaitukai būtų auginami visoje Lietuvoje. Šis jų siekis susijęs su jų suvokimu, kad tai daryti būtina norint išsaugoti tautos
genofondą ir istorinę atmintį.
B. Oginskis jam priklausiusiame Girėnų palivarke ir pats augino 23 žemaitukus. Jie buvo laikomi
atskirai nuo darbinių arklių, gerai prižiūrimi. Yra
išlikę pasakojimų, kad kunigaikščiai Oginskiai keliaudavo karietomis, pakinkytomis tik žemaitukais.
1900 m. žemaitukai kunigaikščių Oginskių dėka
pasiekė net Paryžiuje vykusią 3-ąją pasaulinę parodą,
kurioje trys iš jų buvo aukštai įvertinti specialistų:
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kumelė Žaiba iš Bogdano Oginskio žirgyno ir eržilas Hiršas buvo apdovanoti aukso medaliais, o eržilas
Kerstutis – didžiuoju sidabro medaliu.
Toks kunigaikščių Oginskių dėmesys žemaitukų veislės žirgams iš esmės pakeitė šių žirgų padėtų Lietuvoje – jų veislė buvo išsaugota ir tapo gana
plačiai žinoma užsienio šalyse. 1901 m. Lietuvoje
jau auginta 210 veislinių žemaitukų arklių (tarp jų
buvo 20 eržilų, 113 kumelių, 77 kumeliukai).
Oginskiai, rūpindamiesi žemaitukų veislės žirgais, kartu puoselėjo ir lietuvybę šiame krašte. Tais
lietuviškos spaudos ir kultūros draudimo metais beveik visi jų auginami arkliai turėjo gražius ir įsimenančius lietuviškus vardus: Alksna, Baublys, Bėrelė,
Berža, Cebulekė, Čekys, Cigonikė, Citra, Debesa.
Debesis, Dytka, Drėmė, Drobinėlė, Dudelė, Erželiukas, Hiršas, Kerstutis, Muzikantas, Pelėda, Stonaitėlis, Širva, Vytautas, Žaiba ir kt.
Kas lėmė kunigaikščių Oginskių tokį dėmesį žirgams? Manau, kad neklysta tie, kas sako, jog tai buvo
Oginskių genuose. Jų meilė žirgams buvo ugdoma
nuo mažens. Būdamas vos 16 metų Irenėjaus Oginskio tėvas, plačiai žinomas kompozitorius, valstybės veikėjas, diplomatas Mykolas Kleopas Oginskis
(1765–1833), nepertraukdamas mokslų, savo tėvui
padėjo administruoti dvarus, tvarkė jo dokumentus, buvo atsakingas už arklidžių, kuriose augindavo
šešiasdešimt arklių, priežiūrą, šio pastato administravimą. Jo žinioje buvo ir 60 tarnų, kurie minėtose
arklidėse dirbo, rūpinosi tinkama arklių priežiūra.
Netrūko Mykolo Kleopo Oginskuio dėmesio arkliams ir vėlesniais metais.

Duobės, slenksčiai, netektys ir
vėl... naujos pastangos išsaugoti
žemaitukų veislės žirgus

Daug negandų, netekčių atnešęs Pirmasis pasaulinis karas ir po jo vykusios Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo kovos paveikė žemaitukų veislės
žirgų situaciją šalyje. Dalis jų krito mūšiose, atsidūrė Vokietijoje. Daug ką pasako jau tas faktas, kad
1918–1919 m. Lietuva prarado apie 60–70 proc.
visų turėtų arklių. Siekiant išsaugoti žemaitukų
veislę, 1922-aisias vėl atsisukta į Plungę – čia, buvusio kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaro žirgyne, Lietuvos žemės ūkio ministerija įkūrė Valstybinį žemaitukų arklių žirgyną (nuo 1934 m. jis veikė
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Gruzdžiuose (Šiaulių r.). Einant metams šios veislės žirgų situacija šalyje ėmė gerėti, bet... Prasidėjo
Antrasis pasaulinis karas ir žemaitukų egzistencijai
vėl iškilo grėsmė, ypač po to, kai hitlerininkai, atsitraukdami iš Lietuvos, išsivarė visus Gruzdžių žirgyne buvusius žirgus.
Žemaitukų veislės žirgų atkūrimu susirūpinta
po karo praėjus keleriems metų. Iniciatyvos ėmėsi
J. Petraitis. Jis 1948 m. tuometiniame Telšių rajono
Biržuvėnų tarybiniame ūkyje pradėjo formuoti žemaitukų veislinę arklių bandą. Jos pagrindą sudarė
kelios Lietuvoje dar buvusios veislinės žemaitukų
kumelės ir vienas šios veislės eržilas. Nuo 1959 m. ši
banda auginta Vilniaus valstybiniame žirgyne. Čia
buvo vykdomi veislės atkūrimo darbai, kuriuos atliekant itin daug nusipelnė žirgyno vyriausiasis zootechnikas Valentinas Orentas. Specialistus lydėjo
sėkmė. XX a. devintajame dešimtmetyje žemaitukų
dukterinės veislinės bandos atsirado ir Anykščių rajono Elmininkų bandymų stotyje, Kėdainių rajono
Žemdirbystės instituto Terespolio skyriuje, Molėtų
(Nukelta į 34 p.)
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rajono Alantos technikume, Radviliškio rajono Vėriškių eksperimentiniame ūkyje.

Žemaitukų arklių augintojų
asociacija

Daug nerimo dėl žemaitukų veislės žirgų išsaugojimo būta 1990-aisias, t. y. prasidėjus pertvarkų
metui, kai naikinant ūkius, dukterinių bandų žirgai
kaip pajinis turtas buvo išdalintas gyventojams, o
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šie dalį žemaitukų pardavė, kitus pradėjo naudoti
darbui, eržiliukus kastravo. 1994 m. grynaveislių
žemaitukų priskaičiuota vos 42 (didžioji jų dalis
buvo Vilniaus žirgyne). Tada vėl imtasi žygių, kad
būtų atkurta ir apsaugota šios veislės žirgų banda.
Gavus iš Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) lėšų,
1994–1995 m. prie Lietuvos gyvulininkystės instituto buvo suformuota veislinė žemaitukų banda, o
1997 m. prie šio instituto įkurta Žemaitukų arklių
augintojų asociacija, kurios paskirtis buvo koordinuoti žemaitukų veisimo darbus. 2001 m. balandžio
5 d. ŽŪM ministro įsakymu Nr. 100 Žemaitukų
arklių augintojų asociacija pripažinta veislininkystės
institucija, kuriai suteikta teisė veisti žemaitukų registrą ir kilmės knygą, tvarkyti veislinių žemaitukų
apskaitą, išduoti kilmės sertifikatus, pasus, rekomendacijas, rengti išsaugojimo, selekcines programas,
vykdyti arklių vertinimus, darbinių savybių išbandymus ir varžybas, koordinuoti augintojų darbą,
populiarinti veislę, informuoti valstybines institucijas ir visuomenę. 2006 m. ši asociacija išleido pirmąjį Žemaitukų veislės arklių kilmės knygos tomą.
Asociacija savo veiklas derina su Valstybine gyvulių
veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM. Taip
dirbant pavyko pasiekti, kad šios rūšies žirgų skaičius šalyje ėmė gana sparčiai augti: 2001 m. Lietuvoje buvo 110 grynaveislių žemaitukų, per 10 vėlesnių
metų jų padaugėjo beveik 5 kartus – 2011-aisiais
žemaitukų jau buvo priskaičiuojama apie 500.
Paskutiniais metais Lietuvoje dėmesys šios universalios žirgų veislės išsaugojimui nemažėja, nes vis
dar išlieka grėsmė šiai žirgų veislei išnykti.

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ

2022 / 9

PAV E L D A S

Žemaitukai skatina domėtis istorija,
suteikia autentiškumo

Kadangi žemės ūkis, transportas vis labiau mechanizuotas, žemę dirbančius, vežimą traukiančius
žemaitukus šiandien retai kur bepamatysi. Dabar
nemažai žemaitukų auginama ekologiniuose bei
šeimų ūkiuose, jų yra muziejuose. Žemaitukai
naudojami turizmo, pramogų versle, jie papuošia
ir suteikia autentiškumo įvairioms šventėms, jie
didelio dėmesio sulaukia vaikų, paauglių laisvalaikio, sporto klubuose, hipoterapijos kursuose. Žemaitukai dalyvauja konkūruose, lenktynėse, maratonuose, kitų žirginio sporto rungčių varžybose.
Didelį būrį žiūrovų pritraukia įvairiose Lietuvos vietose vykstančios arklių varžybos, parodos,
gyvosios archeologijos dienos ir kiti renginiai, žygiai kuriuose žemaitukai staip pat dėmesio centre.
Paskutiniais metais plačiai pagarsėjo lietuvių organizuojami raitelių ir žemaitukų žygiai istorinėmis
vietomis. Štai 2010 m. būrys raitelių entuziastų,
vadovaujami Giedriaus Klimkevičiaus ir Gintauto
Babravičiaus, sumanė pakartoti legendinį Vytauto
Didžiojo žygį žemaitukais iš Lietuvos (šiuo atveju –
iš Trakų) iki Juodosios jūros (Očakivo miestelio) ir
čia, kaip ir Vytautas, pagirdė arklius Juodojoje jūroje.
Šį nuotolį (apie 2 tūkst. km) 9 žirgai ir raiteliai įveikė
per 38 dienas (2010 m. rugsėjo 8 – spalio 16 dienomis). Žinia apie šį žygį pasklido plačiai po pasaulį.
Na o kitais metais 9 entuziastai, vadovaujami
Giedriaus Klimkevičiaus, 2011 m. rugpjūčio 8 d.
sėdę ant žemaitukų, pradėjo Žygimanto Augusto
ir Barboros Radvilaitės „Meilės žygį Valdovų keliu“ ir iš Lietuvos pasuko senuoju Jogailaičių keliu
link Krokuvos. Įveikę 1 100 km, šį miestą jie pasiekė per 18 dienų. Čia raiteliai pabuvojo Vevelio
rūmuose – Žygimanto Augusto karališkojoje rezidencijoje, iš kurios Žygimantas savo mirusią mylimą žmoną pats visą kelią lydėjo į Vilnių.
Abiejuose minėtuose žygiuose dalyvavęs Šilalės rajono Laukuvos gyventojas Vaidotas Digaitis
2012m. balandžio 25 d. su žemaitukais Kredu ir
Cekliu pasuko į savo trečiąjį žygį – šį kartą aplink
Baltijos jūrą. Su žemaitukais jis pabuvojo net poliariniame rate . Šio maršruto ilgis buvo apie 6 tūkst.
kilometrų. V. Digaičio sutiktuvės vyko Žemaitijoje –
ant Lopaičių piliakalnio (Rietavo savivaldybė).
2015 m. rugsėjo 4 dieną 10 žygeivių ir 12 žirgų iš Šventosios pajūrio su lietuviška skalike Alka

patraukė į tradicinį žygį aplink Lietuvą, taip pratęsdami 1935 m. raitelio Vaclovo Smailio 1 500 kilometrų žygį aplink Lietuvą, kurį jis su trakėnų veislės
žirgu Luoke įveikė per 30 dienų. 1975 m. senoviškai pakinkyto arkliuko traukiamu vežimu Lietuvos
žemdirbystės instituto direktorius, prof. Petras Vasinauskas su žurnalistu Vladu Vaicekausku žygio po
Lietuvą metu per 42 dienas įveikė 1 501 kilometrą.
Tradicijos tęsiamos.
Žemaitijoje taip pat yra nemažai ūkių, privačių
asmenų, kurie augina ir veisia šios veislės žirgus.
Vienas iš žymiausių žemaitukų puoselėtojų šiame
krašte – plungiškis Vidmantas Gendvilas. Šioje publikacijoje viešinamas žemaitukų žirgų nuotraukas
Edmundas Juška sukūrė kaip tik V. Gendvilo ūkyje.
***
Išsamesnė informacija apie žemaitukų veislės
žirgus, jų ištakas, savybes, pastangas išsaugoti šią
veislę rasite „Žemaičių žemės“ 2003 m. numerio
publikacijose (p. 4–10) > https://zemaitiuzeme.
lt/aktualijos/zemaituku-veisles-zirgai-istakos-istorija-panaudojimas/
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Žemaitėškė
anekduotā
• Pietris, daug metu kontrē žemė arė, rugius,
mėižius augėna, pininga prasėmanė. Atējė laiks
anam ėr puo pasauli pasėžvalgītė. Sosėtarė so sosiedo važioutė i ekskursėjė. Keliuonē pasėrinka
autuobosa. Ilėpa, isėkūrė. Ka jau apsėprata, pamatė, ka če īr ėr ontros aukšts. Pietris isėdrousėna ėr
ožlėpa pasėžvalgītė. Ale naėlgā žvalgies. Tēp jau
vėsumet ramos ėr ėšlaikīts žmuogos šiou karta pargrīža baisiausē parsėgondės ėr saka sava sosiedou:
– Tik tamsta tėn nalėpk – lek ėr tas ontrāsis
aukšts i prieki, ale ka tėn šuoperė nier…
• Išējė Jurgis iš karčemuos ėr… ont sava arklė
ožsieda. Pamatė anou sosiedā ėr šauk:
– Jurgi, Jurgi, tamsta atbolā ont arklė ontsėsiedā.
– Kuo tėn alduojėt? Pu pėrmo paklauskėt, i
katrou posė aš juosio…
• Zuosė palaiduojė sava vīra, pastatė ont
anuo kapa paminkla, ėr ožrašė: „Ilsiekis ramībie
pakol aš atēso“…
• Atējė žėima. Pradiejė žemaitiou šaltė ausis –
rēk pėrktė keporė. Prastuos nanuor – če tuoks dākts,
ka kuožna dėina anuo nakėisi ė na bet kor, vuo ont
galvuos rēk dietė. Ka tuoks rēkals, ėiškuos tėkruos –
kailėnės – keporės.
Ožējė i vėina krautovė, i kėta – tuokiuos, kuokiuos nuor, vės nier ėr nier. Ont galū gala somėslėjė
užētė i pri savėvaldībės rūmu stuovintė krautovė.
Je. Keporiu če īr. Tuokiū, kuokiū žemaitis ėr ėiška.
Ale napardoud anam tėn tuos keporės. Ėr vėinēp,
ėr kėtēp praša – ne ėr ne. Nē deputats, nē savėvaldībės puons – napriklausa. Anuos – tik valdėninkams.
– Vuo dėl kuo? – tēraujės žemaitis.
– Tuokės keporės gerėn valdiuos imidža.
Anuos – ėš veislėniu žvierieliu kailiu, vuo tėi retiau veisas nego šiū laikū valdėninkā. Tēp ka bova
laiks, ka ėr geras keporės Lietovuo bova deficits.
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• Atvažiava žemaitis i Amerikas ambasada ėr
praša kū greitiau anam išdoutė viza – nuor važioutė i Amerika pas bruoli.
– Kas če par tuoks jau svarbos rēkals?
– Bruolis sens, dėrbtė nabgal, serg...
– Vuo dėl kuo ons karšintėis pas tamstā nagal
atvažioutė? Kuo pats tori i tuokės tuolībės plaktėis? –
pradiejė kamantinietė ambasadas darbuotuojē.
Žemaitis pakielė galva, pasėveiziejė i sava tardītuojus ė rimtā paaiškėna:
– Tamstas, musintās, nasopratuot. Mona
bruolis tėkrā ka serg, bet ne tou lėgo, aple katrou
Tamstas mėslėjėt. Ons dar nadorniou…
• – Mama, Ontuons mona ronkas paprašė, –
parējosi ėš paprūdalė pasakė Jedzė.
– No ėr kou?
– Gava ons tou ronka – kėtuos išeitėis nabova.
Trīpčiuojė, trīpčiuojė vėituo, paslīda, i prūda ikrėta… Praša doutė ronka. Apsėsprēstė laika nabova –
reikiejė gelbietė. Aš anam tou ronka ė ėštėisiau.
• Do naujelietovē dėrektuorē dalėnas sava
darba praktiko:
– Torio tuoki ipratėma: je jau kou nuors goliedams gera somėslėjo, tujau atsėkelo ėr ožsėrašau, –
kuolėjės vėns.
– Vuo aš jau ėš luovā nasėkelo. Vėsas mona geras mintis ožraša šalėp golinti mona sekretuorė…
• I bažnīčė atbėldiejė veselninkā so parietko.
Patio ėškėlmingiausio muomėnto konėgielis klaus
jaunuojė, a tas mīl sava būsėma patė.
– A mon sakā? – nesosėgauda jaunikis.
– Patė sava ar mīli? – pakartuojė konėgielis.
Nieka naatsakė jaunikis, tik nosėdīvėjė:
– No tatā…
• Žemaitis viršila muoka naujuokus šaudītė.
Vėsė kareivē kap kareivē, tik vėns, baisiausis karštakuošis, nepataika ėr bėigts. Ka jau tuoks niekam
nederous, skėr anam bausmė: išplaus vėsus kareivėniu kaliduorius.
Tas karėivis bova ne žemaitis. Ka tik išgėrda,
kas anuo lauk, pašuoka i vėršo, stvierė šautova ėr
jau taikuos i viršila. Vuo tas, kap ėr der šaltū nervū
žemaitiou, saka:
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– Šauk, šauk, vės tėik napataikīsi.
• Atvažiava i Kauna klinikas uoperoutėis žemaitis. Atvežė anou i uoperacėnė, soleida mėgduomūsius, ale ons kap gīvs, tēp gīvs. Jau nuor anam
ontra porcėjė vaistū soleistė, vuo žemaitis spakajėj:
– Ale Tamstas navarkėt, vės tėik akiū nasomerksio – atvažioudams juk vėso kelio mėiguojau.
Bet uoperacėjė rēk darītė ėr vaistus pakartuotėnā soleistė rēk. Žemaitė anėi najem, bet tas nuor,
ka pradiets darbs būtom greitiau pabėngts ėr apsėmet, ka jau ožmėga.
Uoperacėjė prasėdiejė.
– Če pūlinīs, če soaugėms, če atauga, če… –
Pjausta anou daktarā er vėskou, kou rond nerēkalinga, met i šalėp stuovinti viedra.
– Vuo če tėkrū tėkriausis viežīs, – iposiejos
operacėjē saka daktars.
– Tuo tā jau i viedra nameskėt. Pats nuoriesio
apveizietė – viežė dā namatiau, – goliedams ont
stalo naėšlaikė žemaitis.
• Žemaitis ožējė i karčema ėr padaugėna. Iš
ējės lauk naėšsėlaikė ėr ėšsėplietė ont vėiškelė. Važiou pru šali žmuogos. Priējė, kel, bet napakel. Pradiejė ons žemaiti purtītė, praša patrauktė kuojės.
– Ka če ne mona kuojės. Mona bova apmautas,
so batās, vuo šiuos – basas, – atsakė anam žemaitis,
apsėvertė ont kėta šuona ėr tuoliau pradiejė parptė.
• Zuosė eit išpažintėis. Konėgielis anou
pažīst, žėna, ka muotrėška „šėlta“ – tėik sava, tėik
svetėmus vīrus mīl. Klausies, klausies muotrėškelės,
vuo ka ana pabėngė, naėškėntė:
– Vėsuokiausiu grieku Tamsta če mon pripasakuojē, ale aple linksmībės ėr svetėmus patėlus – ni
žuodė. Reikiejė dar Tamstā pridietė, ka tonkē so
svetėmās vīrās mėigti, – nedrousē ištarė dūšieliu
ganītuos.
– Ta jau, klėbuonieli, ka ne. So svetėmās vīrās
būdama aš nikumet naožmingo…
• – A gėrdiejē, ka Kuostis apsėžanėjė. Kažėn ar ėš
meilės a ėš paskaičiavėma? – klausėnie drauga Juzis.
– Kuo gera ėr diel vėina, ėr diel kėta. Mergātė
pajiemė diel meilės ėr meilē, vuo piningus – ėš paskaičiavėma…

LINKSMUOJĖ KERTELĖ

Nu sena pasaulis
žėnuojė, ka...
LAUK LAIMĖS...
Jeigo gondros praded taisītė lėzda unt truobuos
stuogo a kamėno.
Jeigo blezdinga taisa lėzda pastuogie.
Jeigo potra, nokelta nu ognėis, vės verd.
Jeigo kuoks miedis nelaiko pražīda.
Jeigo cīp ausis arba kas nuors kou nuors unštink, gausi duovėnū.
GAL ATSĖTĖKTĖ NALAIMĖ...
Jeigo netīčiuoms somušē zelkuorio.
Jeigo gondros nelaiko palėka lėzda ėr nabsogrīža.
Jeigo ėš pečiaus mūra ėškrėta plīta.
Jeigo nakti vėštas lek nu laktā žemīn.
Jeigo duris, katruos onkstiau negėrgždiejė, praded gėrgždietė.
BUS DŽIAUGSMA A AŠARU
Jeigo nėižt kairi akės, jouksīs, vuo jeigo dešėnie,
kriuoksi.
Jeigo nėižt lūpas, gausi bučioutėis.
Jeigo nėižt kairi delna, piningū gausi, jeigo dešini, toriesi dėdėliū išlaidu.
LAUK KUOKIŪ NUORS NAGEROMU
Jeigo einont kuojė už slėnkstė ožkliūn.
Jeigo einont korpiu ožrīšē atsirėša.
(Nukelta į 38 p.)

37

ŽEMAITIU KALBA

Jeigo kėtam duovėnuosi a pats gausi tuokiū
duovėnū: adėta, spėlga, žėrklės, pėili.
Jeigo katėns naramos, biegėnie ėš vėinuos kerties i kėta.
Jeigo keporė a raktus padiesi ont stala.
Jeigo par slėnksti pasėsvėikinsi.
Jeigo rītmetie, kelontėis ėš luovas, ėšlipsi kairė kuojė.
SOLAUKSI SVETIŪ...
Jeigo šloujint truoba šlamas lek atgal.
Jeigo verpot a vėjont notrūkst siūls.
Jeigo katėns prausas, veiziek, katruo posie oudėga – ėš tuos posės lauk svetiū.
Jeigo valgont ėš bornuos ėškrimt kousnis arba
šaukšts.
Jeigo pagalīs ėškrimt ėš ognevėitės.
Jeigo vėštas kaimė mošas.
GALI TĖKIETĖIS GAISRA A KĖTŪ
NALAIMIU, KATRAS ATNEŠ OGNĖS
Jeigo vuoverie ibiega i kėima arba untšuoka unt
stuoga.
Jeigo dėina i kėima zuikis ibiega.
Jeigo šou kauk, nuosi aukštīn pakielės.
Jeigo gegužie atlek pri nomū.
BUS ŠEIMUO A GĖMĖNIE BUDĪNĖ
Jeigo kiaulė knės pri slėnkstė.
Jeigo vėšta staigē praded gėiduotė.
Jeigo šou kauk kėimė galva nodūrės.
Jeigo gegužie kukou medie, pri pat nomū.
Jeigo blezdinga ipol i truoba arba longa.
Jeigo dounas rėikie par vėduri parplīšusi, mėrs
kepiejė.
Jeigo snėigs užkrimt i žalius medius, mėrs jaunė.
Jeigo beržos praded geltuonoutė nu galūnės,
mėrs jaunė, jeigo pašakės – senē.
DAR ŠĖS TAS...
Jeigo draskā blezdingu lėzdus, metas strazdanas.
Jeigo pėrmuoms blezdinguoms atliekos nosėprausi so pėino, vėn būsi balts.
Jeigo pakaušis nėižt, kas nuors keik, vo je žegčiuoji, kas nuors tavėm mėnavuo.
Jeigo skaitē kninga a muokēs ė palėkā kninga,
dings atmintės.
Jeigo gaspadėnaujint kvartūgs (prijoustė) atsė-
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rėš ėr nukrimt, pames sožadietėnis (vaikis).
Jeigo isėdauši alkūnė, pames mīlėmāsis.
Jeigo nėižt alkūnė, prisiēs pargolietė svetėmuo
vėituo.
Jeigo rūkont metas apalė rinkē, bus išgierėms.
Jeigo marškėnius velkontėis apsėvėlksi ontrēp,
pėrštu galā šerpetuos.
Jeigo muotrėška parlėpa par ėina, bus arkliou
sunkē trauktė.
Je lašėnē rasuo, lauk lītaus.
Je paukštē pažemė lakiuo, tēp pat lauk lītaus.
Suodībuo, kor gondra šeimīna gīven, gaspaduorē – duorė žmuonis.
Iššokavusi plaukus, anū i vieji naėšmesk, galva
ba parstuojė skaudies.
Vāka ožsėmerkusi nasoupouk, laumės pri anuo
pristuos.
Je nakti kelie sotėkā nekrėkšta dūšelė, naėšsėgousk. Paržėgnuok anou ėr ēk tuoliau naatsėsokės.
Nieka nadarīs.
Ožrašė Daukšienė Vanda (Skouds)
Vėngalė Bonifaca portėgrapėjės
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