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2022 m. VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų cen-
tras“ (RKIC) įgyvendina projektą „Rašytojos Sofijos 
Tyzenhauzaitės RAŠTŲ leidyba“ (pagrindinė projekto 
rėmėja – Lietuvos kultūros taryba). Vykdant projektą 
šiemet spaudai buvo parengti ir liepos pirmosiomis 
dienomis išleisti du „Raštų“ tomai. Juose prancūzų 
kalba rašiusios ir ta kalba knygas leidusios S. Tyzen-
hauzaitės kūriniai išspausdinti lietuvių kalba. Beje, 
Sofija turėjo ir antrąjį, dažnai jos pačios ir artimųjų 
vartotą vardą – Viktorija, o jos pilna lietuviška pavar-
dė yra Sofija Viktorija Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufjė. 

Pirmajame „Raštų“ tome išspausdintos pla-
čiausiai pasaulyje žinomos S. Tyzenhauzaitės  „Re-
miniscencijos“. Pirmą kartą jos lietuvių kalba pasi-
rodė 2004 m. (išleido RKIC),  tad  jų seniai prekyboje 
nebebuvo, skaitytojai dažnai jų teiraudavos. Jas 
iš prancūzų į lietuvių kalbą išvertė Virginijus Ba-
ranauskas ir Liucija Baranauskaitė. Šiame „Raštų“ 
tome yra išspausdintas ir S. Tyzenhauzaitės istori-
nis romanas „Halina Oginskytė, arba Švedai Lenki-
joje“. Jis pirmą kartą lietuvių kalba išspausdintas 
2006 m. (išleido RKIC), tad minėtos knygos tiražas 
taip pat jau seniai išplatintas. Šiame istorinia-
me romane yra pateikta įtraukianti dviejų jaunų 
žmonių meilės istorija, pasakojama apie Šiaurės 
karo (XVIII a. pr.) įvykius Plateliuose ir Šateikiuose 
(Plungės r.). Vertėjas – Virginijus Baranauskas.

„Raštų“ pirmojo tomo apimtis – 462 puslapiai. 
Antrajame „Raštų“ tome yra išspausdinti So-

fijos Tyzenhauzaitės istoriniai romanai „Barbora 
Radvilaitė“, „Vladislovas Jogaila ir Jadvyga, arba Lie-
tuvos sąjunga su Lenkija“ bei naujausias, šiemet iš 
prancūzų į lietuvių kalbą išverstas kūrinys – „Gertrū-

Sofijos 
Tyzenhauzaitės 
„Raštų“ pirmieji du 
tomai jau laukia 
skaitytojų
Ramunė LENKIMAITĖ

da. Grafaitė Komorovska“. Visas minėtas tris knygas, 
kaip ir istorinį romaną  „Halina Oginskytė, arba Švedai 
Lenkijoje“ į lietuvių kalbą išvertė Virginijus Baranaus-
kas. „Raštų“ antrojo tomo apimtis – 366 puslapiai.

S. Tyzenhauzaitė (1790–1878), knygas pradėjo 
leisti būdama 28-erų metų. Iš viso jų buvo išspaus-
dintos aštuonios. 1818-aisiais (tais pačiais metais, 
kai ji ištekėjo už Platelių dvaro šeiminininko – pran-
cūzo Antuano Lui Oktavijaus Šuazelio-Gufjė (pranc. 
Antoine Louis Octave de Choiseul-Gouffier, 1773–
1840) skaitytojus pasiekė pirmasis išspausdintas 
Sofijos kūrinys – istorinis romanas „Lenkas Santo 
Dominge, arba Jaunoji kreolė“. Antroji knyga (istori-
nis romanas „Barbora Radvilaitė“) buvo išspausdin-
tas 1820 m., trečiasis istorinis romanas („Vladislovas 
Jogaila ir Jadvyga, arba Lietuvos sąjunga su Lenki-
ja“)– 1824-aisiais. Dar po trijų metų (1827-aisiais) 
išleistas didžiausias šios rašytojos kūrinys – dviejų 
tomų knyga „Politikos nykštukas“. 1829 m. paskelb-
tos  jos „Reminiscencijos“  ( jų patikslintas ir papil-
dytas leidimas pasirodė 1862 m.). 1831 m. skaitytojai 
sulaukė jau minėto istorinio romano „Halina Ogins-
kytė, arba Švedai Lenkijoje“, o 1875 m. – istoriniais 

Sofijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė portretas. 
Dailininkas Johan Baptist Edler von Lampi. Kūrinys 
saugomas Žemaičių muziejuje „Alka“ (Telšiai)
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faktais pagrįsto pasakojimo „Gertrūda. Gra-
faitė Komorovska, grafienė Feliksa Potocka: 
istorijos įvykiai“. Paskutinysis S. Tyzenhau-
zaitės kūrinys (nedidelės apimties leidinukas 
„Litanijos“) buvo paskelbtas jos mirties me-
tais – 1878-aisiais. 

Dalis S. Tyzenhauzaitės knygų yra buvę iš-
leista lenkų, anglų, rusų kalbomis.

Kai kuriuose S. Tysenhauzaitės knygų pa-
vadinimuose yra žodžiai „lenkas(-ai)“, tačiau 
tai nereiškia, kad ji čia rašo tik apie lenkus. 
Rašytoja taip apibendrintai pasakoja apie bu-
vusios Abiejų Tautų Respublikos gyventojus, 
tarp kurių buvo ne tik lenkų, bet ir lietuvių, 
žemaičių, ukrainiečių, baltarusių, nemažai 
kitų tautybių žmonių. Lenkija ji dažniausiai 
įvardija buvusią bendrą Lietuvos-Lenkijos 
valstybę.  

Iš prancūzų į lietuvių kalbą RKIC iniciatyva  
jau yra išversti ir lietuviškai paskelbti septyni  
S. Tyzenhauzaitės kūriniai („Litanijas“ publi-
kuojame šiame el. žurnalo numeryje). Aštun-
tasis  rašytojos kūrinys (storinis romanas „Po-
litikos nykštukas“) jau yra pateiktas vertėjui. 
Tikimasi, kad jį išvers iki kitų metų vidurio, tad, 
jei tai pavyks padaryti, trečiasis S. Tyzenhau-
zaitės RAŠTŲ tomas galėtų būti išleistas kitų 
metų pabaigoje arba 2024 m. pradžioje. Tokiu 
atveju lietuviškai jau bus galima skaityti visas 
šios rašytojos knygas.

Beje, prancūziškai pačios S. Tyzenhauzaitės 
išleistų knygų Lietuvos bibliotekose ir muzie-
juose yra vos keletas ir tik po 1–2 egz. Tokių kny-
gų kaip „Barbora Radvilaitė“,„Politikos nuykštu-
kas“ bent jau iki šiol visai nebuvo. Jas pavyko 
gauti tik iš Vokietijos didžiųjų bibliotekų. Šiame 
darbe RKIC talkino Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka (už tai RKIC jos darbuo-
tojams labai dėkingas).

Rengiant du pirmuosius S. Tyzenhauzaitės 
RAŠTŲ tomus spaudai, RKIC bendradarbiavo 
su Akademinio žemaičių jaunimo korporacija 
„Samogitia“, Rokiškio krašto muziejumi. Kny-
gų pristatymas skaitytojams šių metų liepos 
2 d. jau įvyko Plateliuose – viename iš reno-
vuotų pastatų, Platelių dvaro sodyboje sto-
vėjusių ir tuo metu, kai šiame dvare gyveno 
bei kūrė S. Tyzenhauzaitė.

Sofijos Tyzenhauzaitės „Raštų“ (Vilnius, 2022 m.) I ir II 
tomo viršeliai. Dailininkė Deimantė Rybakovienė

LITANIJOS
Sudėtos grafienės Choiseul-Gouffier, mergautine 
pavarde grafaitė Tyzenhauz

Kūriniai pirmą kartą išleisti 1878 m. Nicos (Prancūzija) 
anglų-prancūzų spaustuvėje (Malvano-Mignon, rue Gioffredo, 
62). Į lietuvių kalbą 2022 m. išvertė Virginijus Baranauskas

Viešpaties litanija 

Tu, kuris buvai, kuris esi, kuris būsi visados,                                                                          
Išklausyk mus.
Aukščiausioji Būtybe,
Išgirsk mus.
Nesuvokiama Būtybe, kurios begalybė mus svaigina,
Išklausyk mus.
Išminties, teisybės, galybės pasauli,
Išklausyk mus.
Supamas dorybių, stebuklų, kurie švyti lyg nimbas,
Išklausyk mus.
Mūsų sielų siela,                                             
Išklausyk mus.
Liepsnojantis degle, kuris uždegi ir leidi šviesti visiems 

nakties ir dangaus šviesuliams,
Išklausyk mus.
Visatos tėve,                                                     
Išklausyk mus.

(Nukelta į 41 p.)
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Birželio 12 d. Telšių Žemaitės dramos teatras 
scenos gerbėjus pakvietė į naujo spektaklio premje-
rą, kuri teatre buvo brandinta apie pusmetį. Šį kar-
tą žiūrovus nudžiugino pagal Mišelio Foro (pranc. 
Michel Faure) pjesę pastatytas spektaklis „Velniškas 
pasiūlymas“. Režisierius – Badri Tserediani, daili-
ninkė – Giedrė Slavinskienė. Šį projektą režisieriui 
ir dailininkei padėjo įgyvendinti trys spektaklyje 
vaidinantys profesionalūs teatralai: Telšių Žemaitės 
dramos teatrui nuo praėjusio rudens vadovaujantis 
Deividas Rajunčius, teatro režisierius ir aktorius 
Donatas Žilinskas bei teatro gerbėjams jau gerai pa-
žįstama, neseniai iš Kauno į gimtuosius Telšius gy-
venti sugrįžusi  aktorė Margarita Bladženauskaitė.

Prieš šią premjerą pasirodžiusiame informaci-
niame pranešime teatras skelbė, kad Mišelio Foro 
„Velniškas pasiūlymas“ – tai 1970 m. Prancūzijoje 
parašyta pjesė „Velnias vasarą“, kuri „nuo to laiko 
nepraranda aktualumo visame pasaulyje. Apie tai 
liudija ir tas faktas, kad pagal jau minėtą Michel 
Faure pjesę „Le Diable en été“ (1970)1985 m. 
Lietuvos nacionalinėje televizijoje (LRT) buvo 

Telšių Žemaitės dramos teatro scenoje –  
pagal Mišelio Foro pjesę pastatytas      
spektaklis „Velniškas pasiūlymas“
Parengė Gintautė ŽEMAITYTĖ
Fotografas Laurynas KULIKAUSKAS

nufilmuotas TV spektaklis „Apsėdo velnias“. 
Pjesėje – fantastinė istorija, pasakojanti apie 

atominių bombų pardavimą privatiems klientams 
„asmeniniam naudojimui“. Pirkėją ypač traukia 
pranašumas, kurį jis, turėdamas bombą, įgytų prieš 
savo kaimynus. Neįvertinama tik viena: ir kiti kai-
mynai paeiliui gali įsigyti tą patį ginklą. Šį farsą, ne-
žiūrint į atominio ginklo grėsmės aktualumą visame 
pasaulyje, autorius pateikia su humoru ir sarkazmu. 

Įdomūs veikiančių personažų charakteriai su-
teikia galimybę žiūrovui pažvelgti komiškai į aktu-
alius šiuolaikinio pasaulio klausimus, taip pat kar-
tu su pjesės personažais suvokti atominės bombos 
naudojimo absurdiškumą iš esmės, bei palieka viltį 
ir tikėjimą taikia visos planetos ateitimi. [...]“

Šiandien, kai Ukrainą niokoja Rusijos sukeltas 
didžiausias šiame amžiuje karas Europoje, kai mūsų 
planetai Žemei yra iškilusi branduolinio karo grėsmė, 
šis spektaklis itin aktualus ir, pasak jo kūrėjų,  jo „siu-
žetas  leidžia atpažinti tiek save, tiek aplinką“. „Tai – 
ne drama, tai – farsas“, – sako spektaklio aktoriai ir 
režisierius.

Scenos iš spektaklio. Vaidina (iš kairės į dešinę): D. 
Žilinskas ir D. Rajunčius



Ž E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   1 0 Ž E M A I T I J O S  T E A T R U O S E

  5

Spektaklio „Velniškas pasiūlymas“ 
reklaminio plakato fragmentas

*** 
Rašytojas ir aktorius Miše-

lis Foras (Michel Faure) scenos 
gerbėjams Lietuvoje dar mažai 
pažįstamas. Jis gimė 1934 m. 
gruodžio 31 d. Paryžiuje (Pran-
cūzija). Būdamas 16 metų am-
žiaus, Mišelis metė mokslą ir 
pradėjo groti klarnetu St-Ger-
main-des-Prés džiazo klubuo-
se. Vėlesniais metais jis vis dėlto 
sugrįžo prie knygų – Sorbonoje 
studijavo prancūzų literatūrą. 

Prieš įsikurdamas Londone 
(čia jis gyveno 1960–1970 m.) 
rašė edukacinius televizijos seri-
alus, dažniausiai skirtus anglams, 
kurie mokėsi prancūzų kalbos. 
Kartais savo serialuose jis ir pats 
vaidindavo. Gyvendamas Lon-
done pagal BBC ir ATV užsa-
kymus taip pat kūrė edukacines 
programas. Didžiojoje Britani-
joje didžiulio pasisekimo sulaukė 
jo televizijos serialas „Bonjour 
Françoise“, atnešęs autoriui ne 
tik šlovę, bet ir padėjęs savo šei-
mai sukurti stiprų finansinį pa-
grindą. 

Scena iš spektaklio „Velniškas pasiūlymas“. Vaidina (iš kairės į dešinę): 
D. Žilinskas, M. Blaženauskaitė ir D. Rajunčius

Scena iš spektaklio „Velniškas pasiūlymas“. Vaidina (iš kairės į dešinę): 
D. Žilinskas ir D. Rajunčius

1970-aisiais M. Foras apsigyveno Monrealyje (Kanada). Čia jis 
daugiausiai dirbo teatruose, kūrė kartu su žymiu frankofoninio teatro 
režisieriumi Poliu Buissonneau. Dalis jo sukurtų pjesių buvo suvai-
dintos kaip tik tuo metu, kai jis gyveno Monrealyje. Tarp jų buvo  
ir „Le Bon Monde“ („Gerasis pasaulis“), „Le Chinois“ („Kiniečiai“), 
„Visite libre“ („Nemokama ekskursija“), „DDT“. 1972 m. M. Foras 
parašė Kanados radijo komedijos serialą „La P‘tite Semaine“ („Mažo-
ji savaitė“), kuris rodytas net 5 metus ir buvo parduodamas daugelyje 

(Nukelta į 6 p.)
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šalių. Jis yra parašęs ir daugiau scenarijų serialams, 
filmams. Dalis jų buvo  nominuoti tarptautiniams 
apdovanojimams.

Pjesė „Le Diable enété“ („Velnias vasarą“) yra  bu-
vusi suvaidinta Paryžiuje ir keliose užsienio šalyse. Jis 
BBC yra sukūręs ir šios pjesės versiją, skirtą radijui. 

Plačiausiai M. Foras pagarsėjo kaip kūrinių 
„Departamentas S“ (1969), „Keršytojai“ (1961) ir 
„BBC mėnesio pjesė“ (1965) autorius. Jis yra ži-
nomas ir kaip buvęs Banfo tarptautinio televizijos 
festivalio (dabar Banff World Media Festival) verti-
nimo komisijos pirmininkas, Konkordijos univer-
siteto bei Vaizdo ir garso instituto (Institut d‘ima-
ge et de son – INIS) dėstytojas, mokęs studentus 
scenarijų rašymo meno. XX a. 10 dešimtmetyje jis 
buvo SODEC projektų vadovas.

M. Foro žmona – Joan Fraser. Jie turi dvi dukte-
ris – Elisabeth ir Isabelle.

Scenos iš spektaklio „Velniškas pasiūlymas“. Vaidina 
M. Blaženauskaitė ir D. Rajunčius
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Šių metų birželio 29–liepos 5 d. grupė Telšių 
Žemaitės dramos teatro kolektyvo bei vaikų ir 
jaunimo teatro studijos SAVI narių buvo išvykę į 
Prancūziją – Saint-Égrève miestą, kuris yra  Telšių 
miesto partneris.

Jau ne pirmi metai glaudžiai bendradarbiauja, 

Prancūzijos
Saint-Égrève 
miesto teatrų
festivalyje – 
„Skaitome apie 
meilę“
Parengė Danguolė ŽELVYTĖ
Fotografas Deividas RAJUNČIUS

(Nukelta į 8 p.)
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kartu su Saint-Égrève miesto kolektyvais įvairius 
projektus įgyvendina kai kurios Telšių rajono sa-
vivaldybės įstaigos, tarp jų ir Žemaitės dramos 
teatras. 2017 m. į Telšiuose vykusį tradicinį festi-
valį „Teatras – tautos sparnai“ buvo atvykęs Saint-
Égrève jaunimo teatras, o šiemet Telšių vaikų ir 
jaunimo studija SAVI (vadovė ir režisierė Laimutė 
Pocevičienė) buvo pakviesta į Saint-Égrève mies-
tą, kur vyko Erasmus + programos jaunimo teatrų 
festivalis „Words to strengthen forces“ („Žodžiai 
jėgoms stiprinti“). Jame spektaklius rodė Čekijos, 
Lenkijos, Lietuvos ir Prancūzijos vaikų ir jaunimo 

teatrai bei vienas prancūzų suaugusiųjų teatras. 
Gastrolių dienomis kelionių nuotaikas, pama-

tytus vaizdus nuotraukose fiksavo, glaustai die-
noraštyje aprašė  telšiškių grupei vadovavęs Telšių 
Žemaitės dramos teatro direktorius Deividas Ra-
junčius. Tad šį kartą yra galimybė kalbėti jo žo-
džiais. Taigi: 

„PIRMOJI DIENA
Kelionės diena nepraėjo be nuotykių ir tikrai 

įsimintinų sutapimų, bet Alpių kalnų grožis ir di-
dybė leidžia plačiai šypsotis ir priimti šiltus sveiki-
nimus bei reikšti mūsų padėkas Saint-Égrève merui 
ir jo žmonėms. Taip pat norime pasidžiaugti, kad 
šiandien mūsų jaunoji aktorė Julytė (Mažonaitė – 
red. p.) švenčia savo gimtadienį, su kuriuo ir sveiki-
name bei linkime, kad teatro mūzos ją lankytų ne 
tik Lietuvoje, bet ir svetur! 

ANTROJI DIENA
Naujas rytas prasidėjo naujais nuotykiais, bet 

kelionė į Grenoblį suteikė galimybę pažinti miestą 
ir prancūzų kultūrą iš arčiau: ne tik aplankytas se-
namiestis, istorinis muziejus, bet ir praleistas laikas 
suartino su kolegomis iš kitų Telšių miestų partne-
rių. Stebėjome projekto atidarymą ir turėjome gali-
mybę mėgautis kolegų spektakliais. 

TREČIOJI DIENA
Mūsų spektaklio diena, bet iki jo dar daugiau 

įspūdžių, emocijų bei juoko, kuris nutiesia tiltą ben-
drystei su kolegomis iš svetur, o tuo pačiu stiprina 
meilę ir pasididžiavimą savo šalimi. Už tai sako-
me didelį Ačiū mūsų Dominykui, kuris išskleidžia 
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pirmąjį patriotinį simbolį, o vakare suvaidiname 
ištrauką iš spektaklio „Skaitome apie meilę“, ku-
rio turinys pravirkdo kolegas iš Čekijos, Lenkijos 
bei Prancūzijos. Akimirka verta atskiros istorijos. 
Premjera La Vence Scene įvyko! 

KETVIRTOJI DIENA
Parduotuvių lankymo metas: suvenyrai, dova-

nos ir lauktuvės – tai, ko iš mūsų laukia namuo-
se likę artimieji, o darbe – kolegos. Skyrę nemažą 
„dotaciją“ Prancūzijos verslams, nenusileidžiame ir 
„atidarome“ Ievos Marijos kirpimo saloną, o pasi-
gražinę keliaujame drauge į sportinių veiklų po-
pietę, kurioje karaliauja vasariška saulė. Pasisoti-
nę stipria vakariene, praleidžiame vakarą kartu su 
mūsų jaunuolius globojančiomis šeimomis ir ruo-
šiamės rytojaus dienai – mūsų laukia Monblanas. 

PENKTOJI DIENA
Aukščiausio Europos kalno pasiekti neturė-

jome galimybės, bet apsilankėme vietose, kurio-
se tikrai galėjome pasijusti lyg pasakoje. Pirmieji 
metrai kopiant į kalnus pasirodė daugeliui lengvi. 
Vėliau... Kylame ne tik į viršūnes, bet ir lankomės 
šaltuose urvuose su begale stalaktitų ir stalagmitų. 
Vakare – dovanos ir atsisveikinimas su festivalio or-
ganizatoriais bei kolegomis. 

ŠEŠTOJI DIENA
Kelionės į namus rytas prasidėjo įteikiant liku-

sias dovanas kolegoms bei projekto vykdytojams. 
Šviesios mintys, festivalio metu lydėjusios dele-
gacijas, persipina su nemažu gastrolių nuovargiu, 
bet svarbiausia, kad visi drauge esame laimingi ir 

dėkingi Saint-Égrève miestui partneriui už emoci-
jas, įspūdžius ir naujai gimusią draugystę užbaigto 
teatrinio sezono metu. Iki susitikimų bei bendrų 
projektų artimiausiu metu!“ 

*** 
Šį glaustą gastrolių dienoraštį turime galimybę 

papildyti.
Festivalyje telšiškių parodytas dvidešimties mi-

nučių trukmės muzikinis šokio spektakliukas „Skai-

(Nukelta į 10 p.)
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tome apie meilę“ –  specialiai šioms gastrolėms pa-
rengtas sceninis veikalas, pastatytas pagal 2020 m. 
Telšių vaikų ir jaunimo studijoje SAVI  gimusį to 
paties pavadinimo trijų dalių etiudų spektaklį, dar 
esantį Telšių Žemaitės dramos teatro repertuare. 
Spektaklį režisavo ir jam scenarijų parašė L. Pocevi-
čienė, o jame pagrindinius vaidnmenis sukūrė Ieva 
Marija Noreikaitė, Ernestas Klimovas, Dominykas 
Vaitiekus, Liepa Akavickytė, Gytis Kumža, Kotry-
na Petkutė, Jogilė Vaikaitytė, Gintarė Daubarytė, 

Dovydas Ivoškus, Matas Dargužis, Julija Mažonai-
tė, Arnas Bagdonas, Marta Mitkevičiūtė, Sofija Sla-
vinskytė ir Smiltė Simonauskaitė.

Pirmoji spektaklio dalis –  „Meilė įkalinta į 
skeptrą“. Ji   sukurta pagal  Jono Grušo parašytą  gar-
siąją iš XVI a. mus pasiekusią Žygimanto Augusto 
ir Barboros Radvilaitės meilės istoriją.  Antroji da-
lis– „Neišsipildžiusios meilės istorija“. Jos  pagrin-
dą sudaro Juozo Tumo-Vaižganto sukurta XIXa. 
žyminti Mykoliuko ir Severiutės jausmų drama. 
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Festivalio programa buvo itin turininga ir sudaranti 
galimybę jo dalyviams gerai pažinti šio itin gražaus 
krašto unikalią gamtą. Telšiškiai kartu su kitais te-
atralais, atvykusiais iš kitų Saint-Égrève miestų 
partnerių, dalyvavo Saint-Égrève miesto taryboje 
vykusiame priėmime, jiems organizuotose kūrybi-
nėse dirbtuvėse, sporto vakarėlyje, rodė spektaklius 
La Vence Scene, žiūrėjo kitų festivalyje dalyvavusių 
teatrų pasirodymus, pabuvojo MC2 (Grenoblio 
nacionalinė auditorija), Dauphinois muziejuje, 
piknike Bastille, kėlėsi funikulieriumi, kopė į kal-
nus, apžiūrėjo Vertiges des Cimes at Lans en Ver-
cors ir Choranches olą, gėrėjosi nuostabia gamta, 
džiaugėsi malonia bendryste su juos priėmusiais 
prancūzais ir kitais festivalio dalyviais. 

Dabar – jau eilė Saint-Égrève teatralams atvyk-
ti į Žemaitiją. Koks renginys čia jų laukia, kol kas 
klaustukas, tačiau atsakymo į jį ilgai laukti nereikės, 
nes Telšių Žemaitės dramos teatras paskutiniuo-
ju metu tiesiogine to žodžio prasme – ant sparnų: 
įdomių ir ambicingų kūrybinių planų, turiningų, 
įtraukiančių renginių čia netrūksta...

Sigos Gailiuvienės nuotraukose – 
scenos iš Telšių Žemaitės dramos 
teatre pastatyto vaikų ir jaunimo 
grupės SAVI spektaklio „Skaitome 
apie meilę“

D. Rajunčiaus nuotraukose – akimirkos iš telšiškių 
2022 m. birželio 29–liepos 5 d. gastrolių Prancūzijoje

Spektaklį užbaigia trečioji dalis – „Meilė, užgimusi 
Sibire“. Tai dokumentinė Aušros ir Henriko Vilkų 
XX a. šeimos istorija, sukurta pagal tremtinių prisi-
minimus. Visas šias tris dalis į vieną visumą sujungia 
meilė. Spektaklio metu skamba Sauliaus Petreikio, 
Vytauto V. Landsbergio, Ramunės Landsbergienės, 
Raimundo Rašpaliausko, Ievos Narkutės, Alinos 
Orlovos, Klaipėdos jaunimo teatro „Graži ir ga-
linga“ trupės muzika ir dainos. Spektaklio choreo-
grafė– Ina Levickienė, kostiumų dailininkė – Moni-
ka Vasiliauskaitė, kartu su dirbo RZ MADA. Vaizdo 
grafiką spektakliui sukūrė Marijonas Breitmozeris. 
Spektaklio pastatymo dalies vedėjas –Alvingas Te-
niukas, šviesų dailininkas – Sergej Simonenko, gar-
so operatorius – Mindaugas Drimba.

Važiuodami į gastroles telšiškiai neturėjo ga-
limybių pasiimti dekoracijų – vežėsi tik rekvizitus 
(tokie buvo gauti nurodymai iš festivalio rengėjų), 
tad reikėjo ne tik sutrumpinti spektaklį, bet ir gero-
kai jį pakeisti (mažiau žodžių, daugiau judesio, mu-
zikos, šokio, jausmo). Tai padaryti pavyko, nes, kaip 
rašoma gastrolių dienoraštyje, žiūrovai per telšiškių 
spektaklį braukė ašaras...

Gastrolių metu jaunieji aktoriai gyveno prancū-
zų šeimose, o suaugusieji buvo įkurdinti viešbutyje. 
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Telšių vyskupui Algirdui 
Jurevičiui – ženklas 
„Už nuopelnus Žemaitijai“
Parengė Donatas TYTUVA

Algirdas Jurevičius gimė 
1972m. kovo 24 d. Vievyje. Jo tė-
vai – Elena ir Vytautas Jurevičiai. 
Mokėsi Vievio vidurinėje moky-
kloje, 1987 m. baigė Vievio vaikų 
muzikos mokyklą ir Vievio vidu-
rinės mokyklos devynias klases. 

Nuo 1987 m. mokėsi Vilniaus 
J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje 
muzikos mokykloje (dabar – Vil-
niaus Juozo Tallat-Kelpšos kon-
servatorija). 

1986–1991 m. vadovavo 
chorui, dirbo vargonininku Vie-
vio Šv. Onos bažnyčioje.

1990–1991 m. Vilniaus 
44-ojoje vidurinėje mokykloje 
(dabar – Senvagės mokykla) dir-
bo tikybos mokytoju. 

1991–1996 m. mokslus tęsė 
Kauno kunigų seminarijoje bei 
Vytauto Didžiojo universiteto Te-
ologijos fakultete (studijas Vytau-
to Didžiojo universitete baigė su 
pagyrimu), čia   įgydamas kvalifi-
kacinį teologijos bakalauro laipsnį. 

Vyskupas Algirdas Jurevičius vykusių 
iškilmių, skirtų jo įžengimui į Telšių 
katedrą, dieną – 2020 m. birželio 
29-ąją. Nuotrauka iš interneto svetai-
nės „Lietuvos vyskupų konferencija“ 
(adresas: https://lvk.lcn.lt/
naujienos/,419)

Mokydamasis kunigų semina-
rijoje dirbo vargonininku.

1993-ųjų rugsėjo 6 d., popie-
žiui Jonui Pauliui II lankantis 
Kaune, grojo  vargonais Kauno 
Santakoje per šv. Mišias.

1996 m. liepos–rugpjūčio 
mėnesiais mokėsi vokiečių kal-
bos Leipcige (InterDaF e.V. am 
Herder-Institut der Universität 
Leipzig).

1996 m. rugsėjo 15 d. įšven-
tintas diakonu Kaišiadorių vys-
kupijai.

1996 m. gruodžio 26 d. Kai-
šiadorių vyskupas Juozas Matulai-
tis suteikė kunigystės šventimus ir 
paskyrė Kaišiadorių parapijos vi-
karu, jaunimo kapelionu.

1996–1998 m. studijavo 
Kauno Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Teologijos fakulteto 
magistrantūroje (dogmatikos 
specializacija). Ją baigęs įgijo Ka-
talikų teologijos licenciato-ma-
gistro kvalifikacinį laipsnį.

1996–1997 m. dirbo Kauno 
kunigų seminarijoje Kaišiadorių 
vyskupijos seminaristų ugdyto-
ju, 1996–1998 m. – dogmatinės 
teologijos dėstytoju, 1999 m. – 
asistentu Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Bendrosios teologijos 
katedroje.

1998 m. paskirtas Kaišiado-
rių parapijos vikaru ir katalikiškų 
klasių kapelionu, tais pačiais me-
tais – Aukštadvario bei Vytauta-
vos parapijų administratoriumi.

2000–2004 m. studijavo 
praktinę teologiją Frankfurte 
prie Maino (Vokietija) Sankt Ge-
orgen aukštojoje filosofijos-teo-
logijos mokykloje, kurią baigė 
įgydamas praktinės teologijos 
mokslų daktaro laipsnį.

2001–2004 m. Lenkijos Ful-

2022 m. gegužės mėne-
sį Telšių vyskupas Algirdas 
Jurevičius už žemaičių kal-
bos saugiojimą, inicijuo-
jant ir skatinant žemaičių 
kalbos vartojimą sakrali-
nių apeigų metu bei kitise 
Telšių vyskupijos veiklose 
ir už žemaitiškų tradicijų 
saugojimą bei aktualiza-
vimą, Telšių rajono savi-
valdybei pasiūlius, apdo-
vanotas atminimo ženklu 
„Už nuopelnus Žemaitijai“.

Telšių katedros vidus. Danutės 
Mukienės nuotrauka
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dos vyskupijoje (Polska Misja 
Katolicka, Hanau) talkino lenkų 
sielovadoje ir buvo atsakingas už 
lietuvių sielovadą Štutgarte (Ro-
tenburgo-Štutgarto vyskupija).

2004 m. tapo Kaišiadorių 
vyskupo generalvikaru, dėstė Vil-
niaus Šv. Juozapo kunigų semina-
rijoje.

2011 m. ėjo Lietuvos moks-
lų akademijos vykdyto projekto 
mokslo eksperto pareigas.

1998–2008 m. buvo Die-
vo tarno arkivyskupo Teofiliaus 
Matulionio beatifikacijos bylos 
notaras.

2008 m. popiežius Benedik-
tas XVI A. Jurevičiui suteikė Jo 
Šventenybės kapeliono (monsin-
joro) titulą.

2017 m. paskirtas palaimin-
tojo Teofiliaus Matulionio kano-
nizacijos bylos postulatoriumi.

2018 m. liepos 2 d. Popiežius 
Pranciškus A. Jurevičių paskyrė 
Kauno arkivyskupijos vyskupu 
augziliaru, suteikdamas jam Ma-
terianos vyskupo titulą. 

2018 m. rugpjūčio 19 d. Kau-
no arkikatedroje jam buvo su-
teikti vyskupo šventimai.

2018 m. rugpjūčio 30 d. J. E. 
A. Jurevičius buvo išrinktas vysku-
pu, Lietuvos vyskupų konferenci-
joje (LVK) atsakingu už Bažnyčios 
mokymo (doktrinos) klausimus.

2018 m. lapkričio 19–21 d. 
posėdžio metu LVK sprendimu iš-
rinktas darbo grupės Ratio natio-
nalis (jai buvo pavesta sudaryti ku-
nigų ruošimo gaires pirmininku.

Nuo 2019 m. kovo 1 d. ėjo 
Kauno arkivyskupijos apaštalinio 
administratoriaus pareigas. 

2020 m. birželio 1 d. popie-
žius Pranciškus paskyrė A. Ju-
revičių Telšių vyskupu. Jis šiose 

pareigose pakeitė nuo 2017 m. 
Telšių vyskupijai vadovavusį 
Kęstutį Kėvalą, kuris 2020 m. 
pradžioje buvo paskirtas Kauno 
arkivyskupu.

A. Jurevičiaus ingresas Telšių 
katedroje įvyko 2020 m. birželio 
29 d. Tuo metu A. Jurevičius buvo 
jauniausias vyskupas Lietuvoje.

Nepaisant to, kad A. Jurvei-
čius iki paskiriant jį Telšių vys-
kupu jokių ryššių su Žemaitija 
neturėjo, čia jis greitai pritapo, 
ėmė puoselėti žemaičių kalbą, šio 
krašto tradicijas ir net pats išmo-
ko kalbėti žemaitiškai.

A. Jurevičius yra daugelio 
mokslinių, publicistinių straips-
nių ir šių knygų, autorius: 

• „Duona ir vynas: Eucharis-
tijos pavidalų biblinė, istorinė bei 
simbolinė prasmė“ (2002);

• „Apie diakonato teologiją. 
Nuolatinis diakonatas: savo tapa-
tybės beieškant“ (Zur Theologie 
des Diakonats. Der Ständige Dia-
konat auf der Suche nach eigenem 
Profil, 2004 (lietuvių kalba išleis-
ta 2013 m. pavadinimu „Diako-
natas. Teologija ir praktika“;

• „Lietuvos Katalikų Bažnyčia. 
Kelyje link atsinaujinimo“ (Die 
Katholische Kirche Litauens. Auf 

dem Weg zur Erneuerung 2004).
• „Susipažinkime – esu Teofi-

lius (2017), pataisytas ir papildy-
tas leidimas – 2017, lenkų kalba 
„Chciałbym się przedstawić – 
jestem Teofil“ – 2018). 

Jis yra sudaręs ir spaudai pa-
rengęs šias knygas: 

• „Malonių lietaus nuplauti: 
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės reli-
kvijų viešnagė Lietuvoje“ (2012);

• „Arkivyskupas Teofilius 
Matulionis: Ištvermingas tikėji-
mo liudytojas“ (kartu su A. Strei-
kumi, 2017).

APDOVANOJIMAI
2006 m. – Vytauto Didžiojo 

universiteto medalis.
2015 m. – medalis Exuli bene 

de Ecclesia merito („Išeiviai, nusi-
pelnę Bažnyčiai“).

2017 m. – Kaišiadorių rajono 
savivaldybės kultūros premija. 

Tekstas parengta pagal informaciją, 
skelbiamą šiose interneto svetainėse: 

„Lietuvos vyskupų konferencija“ 
https://lvk.lcn.lt/nariai/jurevicius.html; 

„Kauno arkivyskupija“http://www.
kaunoarkivyskupija.lt/vysk-jurevicius/;

„Visuotinė lietuvių enciklopedi-
ja“https://www.vle.lt/straipsnis/algir-
das-jurevicius/.

Telšių vyskupijos kurija. Danutės Mukienės nuotrauka
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Dailininko, žurnalisto, 
keliautojo Alfonso
Čepausko jubiliejus 
pažymėtas puikiomis
parodomis

Gintautas ČIŽIŪNAS

Alfonsas Čepauskas. Nuotrauka iš A. Čepausko 
archyvo

Šiemet kovo 18 d. Tauragės rajono Skaudvi-
lės seniūnijos Gedgaudiškės kaime gimęs grafikas, 
keliautojas Alfonsas Čepauskas paminėjo savo 90 
metų sukaktį. Ta proga, kaip jau įprasta jo kūrybi-
niame kelyje, menininkas draugus, bičiulius, dailės 
gerbėjus kvietė į savo kūrybos parodas. Gegužės 
18–birželio 10 dienomis A. Čepausko skaitmeni-
nės grafikos paroda „Aliuzijos“ veikė Lietuvos Žur-
nalistų sąjungos patalpose ( Jogailos g. 11, Vilnius).  
Na o gegužės 21 d. Žemaičių dailės muziejuje (Par-
ko g. 1, Plungė) įvyko čia surengtos šiam muziejui 
A. Čepausko dovanotos kūrybos nuolatinės atran-
kinės ekspozicijos pristatymas. Muziejus ta proga 
išleido gausiai iliustruotą informacinį lankstinuką. 
Šioje ekspozicijoje lankytojai turi galimybę susipa-
žinti su A. Čepausko lakštinės ir mažosios grafikos 

kūriniais, ekslibrisais, fotokoliažais, keraminės me-
džio bei mažosios plastikos skulptūromis ir kitų 
meno žanrų kūriniais, objektais. 

A. Čepauskas – Žemaičių dailės muziejuje 
2020m. veikusios aštuntosios Pasaulio žemaičių 
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dailės parodos laureatas. Toks įvertinimas jam buvo 
paskirtas už klasikinę grafinę raišką ir ištikimybę že-
maitiškai dvasiai. 

A. Čepauskas –  daugelį metų garsėja kaip akty-
vus Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos žurna-
listų sąjungos, Meno kūrėjų asociacijos narys. Jis yra 
ir Lietuvos ekslibrisininkų klubo Garbės preziden-
tas, Tauragės garbės pilietis. 

Tarp menininkų ir dailės gerbėjų Alfonsas bene 
plačiausiai žinomas kaip grafikas, estampų, ekslibri-
sų meistras (iš viso ekslibrisų jis yra sukūręs daugiau 
kaip 1 300). 1980–2000 m. jis  vadovavo Lietuvos 
ekslibrisininkų klubui. Tuo laikotarpiu šis klubas 
įgyvendino daugybę projektų, kuriuos vykdant 
buvo surengta apie 100 konkursų, daug naciona-
linių ir tarptautinių ekslibrisų parodų. Iš Alfonso 
inicijuotų šio žanro parodų itin aukšto įvertinimo 
sulaukė „Catechismus-450“, „Gediminui-650“, 
„Vilnius-metropolis Lituanie“,  „Sakralinis eksli-
brisas“, „Žalgiriui-600“, „Lietuvos mokyklai-600“, 
„Baltijos kelias ‚89“, „M. K. Čiurlioniui-125“, 
„1863 sukilimas“, „M. K. Oginskiui-250“. Jis šias 
parodas ne tik organizuodavo, bet ir rūpindavosi jų 
reklama, yra parengęs ir jų katalogų.

Jau daug metų dailininkas puikiai reprezentuoja 
ir savo kūrybą: organizuoja parodas, pats parengia 
jų katalogų projektus, sumaketuoja leidinius, pats 
rūpinasi leidybai reikalingų lėšų paieškomis. 

A.Čepausko kūryba gausi ir įvairiaplanė. Pats 
dailininkas labiausiai vertina savo sukurtus lakšti-
nės grafikos ciklus, kuriuos sudaro nuo 3 iki 32 lakš-
tų. Daugiausiai juose plėtojama istorinė, žmogaus 
egzistencijos tema. Ankstyvuoju kūrybos laikotar-
piu gimė jo „Lietuvių mitologija“, „Gimtinės legen-
dos“, vėlesniu – „Būties ženklai“, o paskutiniaisiais 
metais – „Karšuvos poringės“, „Trapėnų kronikos“, 
„Karšuvos mitas“ ir kt. 

Iš viso A. Čepauskas yra surengęs apie 65 per-
sonalines kūrybos parodas, dalyvavęs daugiau negu 
300 bendrų dailės parodų. Galimybę susipažinti 
su jo kūryba turėjo ne tik Lietuvos, bet ir Danijos, 
Estijos, Italijos, Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Ru-
sijos, Suomijos dailės gerbėjai. Iš šių parodų jis yra 
parsivežęs apie pusšimtį aukštų apdovanojimų.

Daug jo kūrinių yra įsigiję, saugo bei eksponuo-
ja muziejai, bibliotekos, privatūs kolekcininkai.  

Didžiausia šio menininko darbų kolekcija eks-
ponuojama Tauragės krašto muziejaus „Santa-

2022 m. Žurnalistų sąjungos patalpose 
veikusios A. Čepausko kūrinių parodos 
plakatas

Žemaičių dailės muziejuje (Plungė) veikiančios A. Če-
pausko nuolatinės atrankinės kūrinių  ekspozicijos 
reklaminis plakatas(Nukelta į 16 p.)
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ka” ekspoziciniame padalinyje 
Skaudvilės gimnazijoje veikian-
čioje nuolatinėje Alfonso Če-
pausko dailės galerijoje (adre-
sas: Mokyklos skg. 4, tel. +370 
609 10389, galerijos  interneto 
svetainės adresas – dailesga-
lerija@tauragesmuziejus.lt). 
Joje eksponuojama apie 550 
A. Čepausko kūrinių. Muzie-
jus, kviesdamas čia apsilanky-
ti, informuoja, kad galerijo-
je „eksponuojama lakštinė ir 

mažoji grafika, iliustracijos ir 
ekslibrisai, kamerinės medžio 
ir mažosios metalo bei minia-
tiūrinės akmens skulptūros, 
eskizai, tapyba ir kitokie meno 
žanrai, autoriniai, personalinių 
parodų ir kiti leidiniai. [...].” 
Visą šią kolekciją dailininkas 
yra padovanojęs savo gimtajam 
Tauragės kraštui. 

Tarp geriausiai vertinamų 
dailininko kūrinių yra paskutinįjį 
dešimtmetį jo sukurti estampai ir 

jų ciklų „Jaunystės prisiminimai“, 
„Gyvenimiškos atodangos“, „Išli-
kimo kelias“ (visi sukurti  2015m.), 
„Karšuvos mitas“, „Lizdeika“ (abu 
sukurti 2016 m.), „Mūsų kara-
liai“ (2017), „Sakmė apie kur-
šius“ (2018), skulptūros iš medžio 
„Dvynės“, „Svajonių pilis“, „Šviesi 
galva“ (visos trys 2016 m.), „Pro-
gramuotojas“ (2017), taip pat ir 
daugelis iš raižyto akmens bei me-
talo padarytų miniatiūrinių skulp-
tūrėlių. Puikūs ir jo asambliažai, 
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instaliacijos, tapybos darbai. Ats-
kiro dėmesio vertos ir ankstesniais 
metais jo iliustruotos rašytojų kny-
gos, sukurti plakatai. 

***
Alfonsas Čepauskas gimė 

1932 m. kovo 18 d. dabartinio 
Tauragės rajono Skaudvilės se-
niūnijos Gedgaudiškės kaime. 
Tarp jo artimųjų daugiausiai 
buvo amatininkų – mama garsėjo 
kaip   puiki audėja, o jo giminės 
vyrai dažniausiai meistraudavo, 
namus statydavo.

Iš pradžių Alfonsas mokėsi 
Kavadonių pradžios mokykloje. 
Tuo metu išryškėjo jo polinkis 
menui. Vėliau jis susidomėjo ir 
spauda – jau Antrojo pasauli-

nio karo metais kartu su dviem 
savo bičiuliais Gedgaudiškėje 
leido sienlaikraštį. Jo apipavida-
linimas buvo patikėtas Alfon-
sui.  Paauglystėje jis mėgdavo ir 
drožinėti peiliuku, skaityti. 

Privalomąją karinę tarnybą 
atliko Ukrainoje – Lucke buvu-
siame priešlėktuvinės artilerijos 
dalinyje. Vadovybei pastebėjus 
Alfonso meninius gabumus, jam 
buvo patikėtos padalinio daili-
ninko pareigos, tad tarnaujant 
tekdavo ir sienlaikraščius, ir sten-
dus apipavidalinti, daug kitų su 
daile susijusių pavedimų atlikti.

Penkis metus mokėsi Kaune 
veikusio Stepo Žuko taikomo-
sios dailės technikumo (dabar 
Kauno kolegijos J. Vienožinskio 

menų fakultetas) Poligrafijos 
skyriuje. Čia jo dėstytojai buvo 
iškilūs dailininkai Liudas Trui-
kys, Jonas Švažas, Jadvyga Mozū-
raitė-Klemkienė ir nemažai kitų 
puikių savo srities specialistų. 

Ekslibrisus pradėjo kurti 
1961 metais.

Stepo Žuko taikomosios dai-
lės technikumą baigė 1962 m. ir 
tais pačiais metais prdėjo sava-
rankiškai dirbti.

1962–1973 m. dirbo žurnalo 
„Mokslas ir technika” meno re-
daktoriumi.

1970 m. pradėjo eksponuoti 
savo kūrinius parodose. 

Apie 1964-uosius metus su-

(Nukelta į 18 p.)
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sidomėjo skulptūra ir pradėjo ją 
kurti (iš ąžuolo yra išdrožęs net 
2m. aukščio Rūpintojėlį savo tėvų 
kapams, „Pietą“, taip pat nemažai 
ir kitų didesnių bei mažesnių, 
tarp jų ir miniatiūrinių skulptūrų 
iš medžio, akmens, metalo). 

1973–1989 m. buvo žurnalo 
„Mūsų sodai“ meno redaktorius.

1978 m. tapo Lietuvos daili-
ninkų sąjungos nariu.

1978–1998 m. ėjo žurnalo 
„Statyba ir architektūra“ daili-
ninko pareigas.

Yra parašęs ir išleidęs metodinį 
vadovėlį „Kaip sukurti  ekslibrisą“ 
(2008), publikacijų sąvadą „Gyvy-
bingas knygos ženklas“ (2019).

A. Čepauskas žinomas ir kaip 
motociklų sporto entuziastas bei 
organizatorius. Jis organizavo 

pirmąsias sportinio turizmo di-
džiausio sudėtingumo keliones 
motociklais Vidurinėje Azijoje, 
1975 m. vadovavo keliautojams, 
kurie pirmieji įveikė Kyzylkumų 
dykumą, motociklais važiuodami 
maršrutu Dušanbė-Samarkan-
das-Učkudukas-Chiva-Ašcha-
badas. Jis šešis kartus yra tapęs 
Lietuvos motociklų turizmo čem-
pionu: Pamyras (1969), Sibiras 
(1970), Vidurinė Azija (1971, 
1975), Tian Šanis (1972), Toli-
mieji Rytai (1982), bei tris kartus 
(1971, 1975, 1980) – buvusios 
Sovietų sąjungos motociklų tu-
rizmo čempionu (Vidurinė Azi-
ja). Įamžindamas keliones moto-
ciklais yra sukūręs tapybos ciklą 
„Dykumose ir oazėse“, fotokolia-
žų ciklą „Kelionių miražai“, išlei-
dęs šešias knygutes „Septintasis 
malonumas: kelionės motociklu“.

IŠSAMIAU APIE A. ČEPAUSKĄ
SKAITYKITE:
* El. žurnale „Samogitia“ (2010m. 

Nr. 11, A. Čepausko straipsnis „Meni-
ninkai – Skaudvilei“ https://zemaitiu-
zeme.lt/wp-content/uploads/2019/12/
sam_2010_11.pdf#page=8);

* Žurnale „Žemaičių žemė“ (2013 
m. Nr. 4,  Danguolės Želvytės straipsnis 
„Alfonsas Čepauskas“ https://zemaitiu-
zeme.lt/wp-content/uploads/2019/12/
zz_2013_04.pdf#page=34).

Publikacijose paskelbtose 
nuotraukose – A. Čepausko 
kūriniai. Iliustracijos iš RKIC 
archyvo
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(Nukelta į 20 p.)

Kone kasdien praeidama pro byrančias sienas galvodavau, kaip ši 
vieta atrodė prieš 100 metų, kokie žmonės čia gyveno, kokie jų liki-

Kretingos Borumų giminės
pėdsakais... iki Australijos

Jolanta Klietkutė

Vietiniai kretingiškiai puikiai žino Kęstučio g. 28 
numeriu pažymėtą taip vadinamą „Borumų kalvę“. 
Dar 2002 m. žurnalistas Algis Kuklys spaudoje klausė 
„Ar pavyks išsaugoti Borumų kalvę?“, tačiau šiandien 
vis labiau nykstantis kultūros paveldo objektas, tikė-
tina, skaičiuoja paskutines savo dienas...

mai? Taip pamažu ėmiau vynioti 
Kretingos Borumų giminės isto-
rijos kamuolį – tik paviršiumi, 
tik iš spaudos, tik iš užsilikusių 
pasakojimų, tik iš kuklių užrašų 
ant antkapių... Bet, net ir plau-
kiant istorijos paviršiumi, įvyks-
ta stebuklų. Paieškos nuvedė iki 
Australijos. Turiu didžiulę viltį, 
kad paskaitę šią publikaciją mane 

Augusto Borumo portretas,. 
Autorius – sūnus Adolfas 
Borumas. 1950 m. rugpjūčio 15 d. 

Borumų šeimos gyvenamasis namas Kretingoje XX a. II p.

Apačioje – Borumų giminės 
medis. Sudarė Jolanta Klietkutė, 
2022 m.
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susiras ir Žemaitijoje išsibarstę Borumų palikuonys, 
kad kartu su jais galėsime sudėlioti daug išsamesnę 
Kretingos Borumų giminės istoriją.

1882 m. Kretingoje, Kęstučio gatvėje, įsikūrė iš 
Karaliaučiaus krašto kilęs kalvis Danielius Borumas. 
Kaimynų jis buvo vadinamas vokiečiu, tačiau pats 
save laikė lietuviu, nes jo gimtinė priklausė Lietu-
vai. Danielius, Karaliaučiaus krašte baigęs kalvystės 

mokslus, tapo savo amato profesionalu. Dirbda-
mas Klaipėdos apylinkių dvaruose susipažino su 
ekonome ten dirbančia savo būsimąja žmona Ber-
ta Zubovaite, kilusia iš Kretingalės krašto. Nežinia 
kokios priežastys jų kelius pakreipė į Kretingą: šalia 
Kęstučio gatvės išsipirko gabalą dvaro žemės kalvei 
ir gyvenamiems bei ūkiniams pastatams. Danielius 
Borumas pats pasistatė namą, dirbtuves ir tvartuką, 

Adolfas Borumas ir Elena Borumaite prie Borumų namo Kretingoje

Nuotraukose (iš kairės į dešinę): Feliksas Borumas su draugu prie tėvo kalvės. Apie XX a. 4 deš.; Feliksas 
Borumas (dešinėje) su lietuviu Henriku Šalkausku dirba karjere Kanberoje (Australija). Apie 1949–1950 m. 
(Felikso draugas Henrikas Šalkauskas tapo garsiu Australijos menininku)
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gyveno ūkiškai, laikė karvę. Kalvystės paslaugas tei-
kė miestelėnams, apylinkės ūkininkams bei šalia įsi-
kūrusiai Rusijos imperijos sienos sargybos Gargždų 
brigados Kretingos įgulai. Tai buvo didžiausia kalvė 
Kretingoje. Visą laiką ji išliko tokia, kokia buvo pa-
statyta XIX a. pab.

Danielius su žmona Berta, kuri Kretingoje 
buvo vadinama Barbora, užaugino šešis vaikus: sū-
nus Albertą (1875-09-05–1949-01-27), Augustą 
(1882–1948-02-28), Vincą ir dukteris Marijoną 
Liutikienę (1880–?),  Grėtę Vincenberg bei Anę. 
Dukterys Anė ir Grėtė nutekėjo į Liepoją. Ma-
rijona – į Palangą, buvo pranciškonė tretininkė, 
užaugino tris vaikus. Sūnus Albertas tapo akmen-
skaldžiu, Plungėje susirado nuotaką ir ten pasiliko 
gyventi, užaugino keturis vaikus. Jo sūnus Alber-
tas dirbo pašte Gargžduose, Kretingoje. Grįžo gy-
venti į tėvo gimtąją Kretingą.

Danieliaus Borumo sūnus Vincas išvyko į Ka-
raliaučių – į savo tėvo gimtinę. Sūnus Augustas 
kalvystės mokėsi iš tėvo, tarnavo kariuomenėje Vo-

(Nukelta į 22 p.)

Borumų šeima (iš kairės į dešinę): Antanas Lubys 
(Marijonos Borumienės sūnus iš pirmos santuokos), 
Marijona Borumienė, Adolfas Borumas, Elena 
Borumaitė, Augustas Borumas, Feliksas Borumas. 
Apie 1927 m.

Dirmavonės (Sutvirtinimo sakramento) nuotrauka, 
daryta fotoateljė. Nufotografuota 2 eilėmis išrikiuota 
10-ies žmonių grupė. Iš kairės į dešinę: Antanas 
Lubys, nežinoma mergaitė, Elena Borumaitė, 
Marijonos Borumienės sesers Teresėlės puodė 
(krikšto duktė), Feliksas Borumas. Antroje eilėje 
(iš dešinės į kairę): Felikso puodė (krikšto dukra), 
Marijonos Borumienės sesuo Teresėlė Pjaulokaitė, 
Marijonos Borumienės pusseserė Onutė Stonkutė-
Lukauskienė iš Šašaičių kaimo, Antano Borumo 
puodė (krikšto sūnus) Pranas Gedvilas. XX a. 4 deš.

Berta (Barbora) Zubovaitė-Borumienė su sūnumis Al-
bertu (kairėje) ir Augustu (dešinėje). Kretinga, XIX a. pab.

Marijona Borumienė. Kretinga, XX a. 5 deš.
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Augustas Borumas su mokiniu (gizeliu) žydu savo 
kalvėje šalia namų. Kretinga, Apie 1931 m.

Augustas Borumas su mokiniais prie savo kalvės 
Kretingoje. Apie 1931 m.

Augustas Borumas su vaikais savo kalvėje, buvusioje 
šalia jo namų Kretingoje. Apie 1931 m.

kietijoje, ten dar labiau įgudo segti arklius, apkalti 
ratus ir pan. Grįžo su vokišku kalvio diplomu, tapo 
garsiu Kretingos tarpukario kalviu. Nemažai jo dar-
bų saugoma Kretingos muziejuje. Antrojo pasauli-
nio karo metais didelė kalvės įrengimų dalis išvežta 
į Šašaičių kaimą. Kalvė veikė iki XX a. 7 deš., vėliau 
buvo naudojama kaip ūkinis pastatas. 1971 m. šis 

Augustas Borumas. Kretinga, XX a. 5 deš.

pastatas su jame esančia įranga paskelbtas kultūros 
paminklu, 1974 m. įrašytas į rajono saugotinų kul-
tūros paveldo paminklų sąrašą (unikalus objekto 
kodas 1426).

Augustinas Borumas vedė Drungilaitę iš 
Aukštakalnių. Praėjus vos mėnesiui po jų san-
tuokos Lietuvoje įsigalėjo rusų valdžia ir jis, kaip 
tarnavęs vokiečių kariuomenėje, buvo ištremtas į 
Sibirą. Žmona apsisprendė nepalikti vyro ir išvyko 
kartu su juo. Tremtyje gimė dukrytė Elenutė, po 
metų – sūnus Albertėlis. Gimdydama sūnų žmona 
mirė. Augustinas liko našlys su dviem kūdikiais, 
kuriuos prižiūrėti padėjo sena rusė, tačiau vaikai 
neišgyveno. Augustinas į nepriklausomą Lietu-
vą sugrįžo vienas. pie 1920 m. vedė našlę Marijoną 
Lubienę (Pjaulokaitę, 1896–1987-08-12), susilaukė 
dviejų sūnų – Adolfo (1921-10-20–1988-07-17), 
Felikso (1926-07-15–2009-04-13) ir dukters Elenos 
(1922–2015-11-28). Sūnus Adolfas turėjo polinkį 
dailei (Kretingos muziejuje saugoma kopija jo piešto 
tėvo Augustino Borumo portreto. Duktė Elena Bo-
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(Nukelta į 24 p.)

rumaitė visą laiką gyveno savo tėvų name 
Kretingoje, dirbo linų fabrike. Visomis 
išgalėmis ji bandė išsaugoti kalvę, puose-
lėjo tėvelių atminimą.

Sūnus Feliksas Borumas Kretingoje 
lankė Šventosios gimnaziją. Buvo geras 
mokinys ir muzikantas, grojo pučiamai-
siais instrumentais, akordeonu. Nors jo 
tėvas buvo kalvis, Feliksas, baigdamas 
vidurinę mokyklą, susidomėjo admi-
nistratoriaus specialybe, mokėsi naujų 
mechanizuotų duomenų lentelių kū-
rimo technikų. Jį 1944 m. rugpjūčio 
20 d., sekmadienį, einantį į bažnyčią, 
sustabdė vokiečių kareiviai, pasodino į 
sunkvežimį, nugabeno į Kretingos gele-
žinkelio stotį, kur kartu su kitais jaunais 
lietuviais suvarė už spygliuotos tvoros. 
Vokiečiai tą dieną sulaikė apie 1 000 ir 
kitų jaunų lietuvių vaikinų bei merginų, 
o tada išvežė priverstinai dirbti vokiečių 
karo pramonės įmonėse.

Tėvas, išgirdęs apie sūnaus suė-
mimą, nuskubėjo į geležinkelio stotį. 
Feliksas liepė nesijaudinti, nes naktį 
planavo pabėgti ir grįžti namo. Tėvas 
perspėjo to nedaryti, nes vokiečiai, jei  
pagautų, tikrai kad nušautų.

Vokietijos vyriausybės (Deutsche 

Iš kairės į dešinę: Feliksas Borumas apie XX a. 4 deš., Elena Borumaitė apie 1945 m. ir Adolfas Borumas 
Kretingoje XX a. 5 deš.

Iš dešinės pirmoje eilėje pirmas stovi Vincas Borumas išvykęs į Ka-
raliaučių (daugiau apie jį šeima negavo jokių žinių). XX a. 3–4 deš.

Kretingos pranciškonų gimnazijos muzikantai su pranciškonu 
broliu Augustinu Dirvele ir kunigu Tadu Budraičiu. Feliksas 
Borumas – vidurinėje eilėje trečias iš dešinės. Apie XX a. 4 deš.
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Dienststelle) įrašai rodo, kad 1944 m. rugpjūčio 24 
d. Feliksas Borumas buvo išsiųstas į „Flakersatz-Ab-
teilung 62“ Oldenburg Vokietijoje. Jis nebuvo karys, 
bet lietuvis kovos padėjėjas (Litauischer Kampfhel-

fer), kurio pareiga buvo valdyti paieškos žiburius, 
padedančius numušti sąjungininkų bombonešius, 
kertančius Vokietiją netoli Reino upės.

1945 m. kovo 30 d. su „Flakersatz-Abteilung 
62“ padaliniu jis buvo išsiųstas prie Reino upės pa-
dėti sunaikinti Remageno tiltą, tačiau, JAV armijos 
761-ojo tankų bataliono „Afroamerikiečių juodųjų 
panterų“ kariams perplaukus upę, buvo paimtas į 
nelaisvę. Amerikiečiai buvo jam malonūs – pagailė-
jo jauno išsigandusio berniuko ir padavė jam pačią 
pirmąją cigaretę, kad nusiramintų. Feliksas pateko į 
liūdnai pagarsėjusias Reino pievų stovyklas. Tai buvo 

Kretingos jaunuolių krepšininkų komanda. Dešinėje 
stovi Feliksas Borumas. Apie 1939 m.

Feliksas Borumas grojo akordeonu Kanberos lie-
tuvių tautinių šokių kolektyve „Audėjėlė“ Kanbe-roje 
(Australija). Apie 1950 m.

Felikso Borumo 
proanūkiai Valdas 
(gitara), Cyrus 
(akordeonas), Nate 
(bosinė gitara) – grupė 
„Kalvelis“ Kanberos 
daugiakultūriniame 
festivalyje Kanberos 
mieste, Australija
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19-os stovyklų grupė, kurią JAV armija įkūrė sąjungi-
ninkų okupuotoje Vokietijos dalyje. Čia pasibaigus 
Antrajam pasauliniam karui turėjo būti laikomi su-
imti vokiečių kariai. Feliksas buvo kartu su šimtais 
tūkstančių kitų kalinių, kentėjo badą ir dehidrataci-
ją, nes tokio didelio suimtųjų skaičiaus nebuvo įma-
noma pamaitinti ir pagirdyti. Kartą, kviečiant kali-
nius pavardėmis, vienas kareivis išgirdo „Borums“ 
ir vėliau priėjęs paklausė: „Ar tu Augustino sūnus? 
Aš su tavo tėvu kariuomenėje tarnavau“. Tas kareivis 
ėmėsi globoti belaisvį Feliksą.

Kadangi Feliksas buvo lietuvis, Amerikos val-
džia nepaleido jo kartu su vokiečių kaliniais. Pa-
leido tik 1946 m. birželio 25 d., tačiau jis nebuvo 
Vokietijos pilietis, tad buvo kilnojamas per pabėgė-
lių stovyklas. 1946 m. rugpjūčio 29 d. jį užregistra-
vo Vokietijos Memmingeno pabėgėlių stovykloje. 
Galiausiai Feliksas pateko į stovyklą perkeltiesiems 
lietuviams Nordlingene (Vokietija). Klausydama-
sis čia įkalintų jaunuolių kalbų jis suprato, kad 
grįžti į tėviškę nesaugu, nes, kad ir per prievartą pa-
imtas, bet yra tarnavęs vokiečiams, todėl  sovietinė-
jė Lietuvoje jam grėstų mirtis arba tremtis į Sibirą.

Iš kairės į dešinę: Feliksas Borumas  už Australijos surašymo ir statistikos biuro pastato Kanberoje (Aust-
ralija), kur dirbo valstybės tarnautoju. Apie 1951 m.; Felikso Borumo ir jo kolegų lietuvių palapinė dirbant 
karjere Kanberoje (Australija). Apie 1949–1950 m.

1948 m. Feliksas, neturėdamas kito pasirinki-
mo, kartu su kitais stovyklos lietuviais priėmė Aus-
tralijos vyriausybės pasiūlymą – vykti į Australiją ir 
dvejus metus dirbti pagal vyriausybės nurodymą. 

(Nukelta į 26 p.)

Prie paminklo „Nežinomam Lietuvos kariui“, buvusiam 
Australijos lietuvių klubo sode Kanberoje stovi (iš kai-
rės į dešinę): Vida Howe, Anele Gocentienė, Feliksas 
Borumas, Algis Kabaila, kunigas Butkus, Liudas Budzi-
nauskas (1999 m. klubo pastatą ir paminklą nugriovė)
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Tikėjosi, kad po dvejų metų jau galės grįžti į Lietuvą. 
1948 m. lapkričio 16 d. iš Italijos Genujos uosto lai-
vu „Protea“ jis išvyko į Australiją – Melburno uostą. 
1948 m. gruodžio 22 d. pasiekė Melburną. 1949 m. 
vasario mėn. jis buvo išsiųstas į šalies sostinę Kan-
berą. Ten buvusiame karjere jis turėjo skaldyti uolas 

Borumų kalvė ir troba Kretingoje 2022 m. Fotografė 
Jolanta Klietkutė

kelių tiesimui. Visi čia dirbantys lietuviai pabėgėliai 
gyveno palapinėse prie Kanberos oro uosto. Felik-
sas susidraugavo su australu, kuris, matydamas, kad 
lietuvaitis yra išsilavinęs ir išmintingas, pasibaigus 
dvejų metų darbo karjere sutarčiai, padėjo įsidarbin-
ti valstybės tarnautoju Australijos surašymo ir statis-
tikos biure. Feliksas greitai tapo vertinamu darbuo-
toju, įsitraukė į Biuro duomenų automatizavimo ir 
kompiuterizavimo diegimo veiklas. Jam buvo pasiū-
lyta priimti Australijos pilietybę.

Vieną istoriją Feliksas ypač mėgo pasakoti: jo 
draugas australas turėjo arklį. Kartą jis pasiguodė, 
kad arkliui pūliuoja kanopa. Feliksas prisiminė, 
kaip jo tėvas kalvis ir veterinarijos gydytojas tokias 
problemas spręsdavo Kretingoje, naudodami  liau-
dišką gydymo priemonę –  ant žaizdos užpildavo 
žolės ir patepdavo mėšlu. Draugas australas tai ver-
tino skeptiškai, bet jo nuostabai „vaistai“ suveikė.

1949 m. pradžioje įvairiuose Australijos mies-
tuose įsisteigė lietuvių pabėgėlių organizacijos. 
Vien Kanberoje apsistojo du šimtai lietuvių pa-
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bėgėlių. Tarp jų Feliksas Borumas sutiko iš Vil-
kaviškio krašto Sodėnų kaimo kilusią Mariją 
Kučinskaitę. 1948 m. Marija buvo ištekėjusi už 
australo Bruce Camerono Gyvendama su juo 
santuokoje susilaukė dviejų vaikų – berniuko 
Ronaldo ir mergaitės Janetos. 1952 m. Marijos  
vyras žuvo avarijoje. Vėliau Marija ištekėjo už 
Felikso. Jie vaikų nesusilaukė.

Feliksas dirbo valstybės tarnautoju Australi-
jos surašymo ir statistikos biure, sulaukęs 59 metų 
amžiaus išėjo į pensiją. Didelę gyvenimo dalį jis 
savanoriavo Kanberos lietuvių bendruomenėje. Jis 
dirbo daugelyje šios bendruomenės komitetų, vie-
nu metu ėjo Bendruomenių asociacijos preziden-
to ir Lietuvos pensininkų organizacijos „Pagoda“ 
prezidento pareigas. Abu savo įvaikius jis įtraukė į 
lietuvių kultūrinę veiklą ir šie tapo skautais, lankė 
tautinių šokių ratelį, lietuvių kalbos pamokas. 

Feliksas buvo praktiškas žmogus, didžiavosi 
savo tėvo kalvio jam įdiegtais darbo įgūdžiais, jo su-
teiktas žinias naudojo statydamas Kanberos lietuvių 
klubą bei paminklą   .

Feliksas grodavo akordeonu Kanberos lietuvių 
tautinių šokių kolektyve „Audėjėlė“. Šiame mieste jis 
buvo populiarus muzikantas, įvairiose grupėse gro-
davo akordeonu ir būgnais. Savo mėgėjišką muzikinę 
karjerą baigė grodamas akordeonu šokiuose ir vaka-
rėliuose kartu su posūniu Ronaldu, kuris grojo gitara.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę,  jis kartu 
su žmona Marija, įsūniu Ronaldu 1992 m. rug-
pjūtyje atvyko į Lietuvą. Grįžimas namo jam buvo 
skaudus, nes abu tėvai ir brolis Adolfas jau buvo 
mirę. Nepaisant to, džiaugėsi pamatęs senus na-
mus, sutikęs įbrolį Antaną Lubį bei seserį Eleną.

2008 m. gruodžio mėn. Feliksas Borumas su-
sirgo, o 2009 m. balandžio 13 d. mirė Australijoje, 
žmonos Marijos ir įsūnio Ronaldo globoje.

Trys Felikso Borumo didieji anūkai Cyrus, 
Nate ir Valdas taip pat tapo muzikantais mėgėjais, 
Kanberoje subūrė trio, groja lietuvių liaudies mu-
ziką. Savo deduko (taip jie vadino Feliksą) ir jo, 
Kretingos kalvio sūnaus, atminimo garbei jie trio 
pavadino „Kalveliu“ ir savo YouTube kanalo atvar-
te patalpino Kretingos Borumų kalvės nuotrauką. 
Taip už tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos pager-
biama ir prisimenama Borumų kalvė, kurios sienos 
Kretingoje nenumaldomai nyksta...
Publikacijoje panaudotų archyvinių nuotraukų 
autoriai nėra žinomi

   N E T E K T Y S

    DŽERVIENĖ TEKLĖ (1932–2022)

Šiū metu bėrželė 25 d. mėrė pedaguogė, poetė, 
pruozininkė, lietovėškā ėr žemaitėškā rašiusi ėlga-
metė mūsa žornala bėndradarbė Džervienė Teklė. 
1998 m. ėšlestuo žemaitėškas poezėjės rinktėnie 
„Sava muotinu kalbo“ ana rašė: 

„Eso gėmusi 1932 metās Žemaitėjuo, Kartenas 
valsčiaus Asteikiu suoduo. Mama bova sioviejė, vuo 
tievalis dėrba pri gelžkelė. Kėik patoupė tievā nusėpėr-
ka nadėdėli žemės sklīpieli Plungės rajuona Alksnie-
nu kaimė. Če, Žemaitėjuo, prīš pati kara pabėngiau 
pėnkis pradiuos muokīklas skīrius. Kara metās ejau i 
Plungės gėmnazėjė. Be monės, šeimuo auga dar pėnkė 
vākā. Ka sūnā ėr doktėris galietom muokītėis, tievams 
reikiejė nogara ėr dėina, ėr nakti lėnktė. 1947 metās 
bova sojimts tievielis. Nuteisė anon dešimtėi metu la-
geriu. Ėš Vorkutas ons grīža 1953 metās. Ka ėr par 
dėdliausius vargus, nepriteklius, bet muokslu name-
tiau. Pabėngusi Plungės vėdorėnė muokīkla, metus 

  (Nukelta į 33 p.)



Š A T R I J O S  R A G A N O S  B E N D R I J A

28

Šatrijos Raganos bendrija kartu su Regionų kultū-
rinių iniciatyvų centru 2021 m. išleido literatūrologės, 
Lietuvos nacionalinės premijos laureatės profesorės 
Viktorijos Daujotytės (Pakerienės), literatūrinės slapy-
vardis Daujotė, eiliuotų tekstų, parašytų autorės gim-
tąja žemaičių (varniškių) patarme, sutelktinę (rinktinę) 
„Žemaitīnā = Žemaitynai“. Greta žemaitiškų tekstų 
knygoje yra pateikti ir atitinkami tekstai bendrine lie-
tuvių kalba. Leidinio apimtis – 640 puslapių.

Tai unikalus, brandus žemaičių grožinės litera-
tūros kūrinys, kuris, leidėjų nuomone, tikra dovana 
tiems, kurie domisi žemaičių grožine literatūra, mo-
kosi ir kitus moko rašyti žemaitiškai, kurie dirba mo-
kyklose su vaikais, organizuoja kultūrinius renginius, 
puoselėja ir populiarina žemaičių kalbą bei kultūrą.

Profesorė V. Daujotytė – žemaičių krašto žmogus, 
knygos tekstuose ji nuolat mini šio krašto  vietoves, 
čia gyvenusius žmones, su kuriais jai yra tekę ir tenka  
bendrauti. Tad ši knyga, leidėjų nuomone, turėtų būti 
kiekvienoje Žemaitijos  kultūros įstaigos bibliotekoje, 
tarp jų ir mokyklų.  

Šatrijos Raganos bendrija, žinodama, kad bibliote-
kų galimybės įsigyti naujų knygų yra ribotos, nutarė dalį 
minėtos knygos tiražo Žemaitijos regiono, Šiaulių krašto 
kultūros ir švietimo įstaigų bibliotekoms padovanoti (pa-
gal poreikius – nuo 10 iki 55  vnt.). Bibliotekos maloniai 
sutiko šią žinią, tad leidiniai netruko nukeliauti į krašto 
bibliotekas ir pasiekė skaitytojus. 

Neįprastas, gana retai sutinkamas knygos pava-
dinimas. Autorė, paaiškindama jį, rašo: „jei žvalgais 
nuo Šatrijos, Sprūdės ar Girgždūtės, / kiek daug tos 
žemės, vandenų, debesynų, / kiek miškų – eglynų, 
alksnynų, sodybų, kelių, / kaip ir nieko po vieną, vis-
kas išvien; / tai žemaitynai [...]“.

Knygą sudaro eiliuoti tekstai, paskelbti ankstesniais 
metais Regionų kultūrinių iniciatyvų centro išleistose 
knygose „Balsā ūkūs’ = Balsai ūkuose“ (2010), „Gīve-

Šatrijos Raganos
bendrijos dovanos 
Žemaitijos kultūros
ir švietimo įstaigų 
bibliotekoms
Albinas TYTUVA

nu vīna = Gyvenu viena“ (2012), „Tatā pariejau = Tai 
parėjau“ (2015), „Žīmėni vuobelie = Žieminė obelis“ 
(2016). Spausdinama ir naujausia (2020 metais sukurta) 
V. Daujotytės knyga – „Numėškis = Namiškis“. Sutelk-
tinę knygą užbaigia literatūrologės prof. Brigitos Spei-
čytės straipsnis „Eilės, virstančios sėklomis“. Leidinyje 
publikuojama ir geros V. Daujotytės bičiulės rašytojos 
Vandos Juknaitės esė „Mintys, perskaičius „Žieminę 
obelį“. Knygos  dailininkė – Deimantė Rybakovienė.

Bendrija tikisi, kad „Žemaitīnā = Žemaitynai“, kny-
ga,  kurioje, kaip sako pati autorė,  ji kalba vis dar jos pa-
čios girdimais, dar nepamirštais savo artimųjų žodžiais, 
prisotinta šių žmonių gyvenimo, jų pasaulio suvokimo 
filosofijos. Kiekvienam, kuris atsivers ją, ši knygą turėtų 
tapti puikiu gyvenimo palydovu ir draugu, skatinančiu 
puoselėti ir branginti žemaičių kalbą, įsiklausyti į jos 
skambesį, atsigręžti į šio krašto istorją, čia gyvenusius 
žmones  ir, atėjus kūrybiniam įkvėpimui, pabandyti pa-
čiam užrašyti savo mintis gimtąja motinos kalba.

Knygą „Žemaitīnā = Žemaitynai“ galima įsigy-
ti internetinėse parduotuvėse www.patogupirkti.lt, 
www.knygos,lt, knygyne „Akademinė knyga“ (Vil-
nius). Užsakymai priimami ir el. paštu  (adresas: ze-
maiciu@gmail.com).

Šatrijos Raganos bendrijos informacija

Viktorijos Daujotytės-Daujotės knygos 
„Žemaitīnā = Žemaitynai“ viršelis. Dailinin-
kė Deimantė Rybakovienė
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Pirmoji pajūrio krašto moteris fotografė Pau-
lina Mongirdaitė (apie1865–1924 m.) buvo šiuo-
laikiška ir veikli asmenybė, laisvai kalbėjusi lietu-
viškai, lenkiškai, mokėjusi rusų ir prancūzų kalbas. 
Žvelgiant į jos kūrybinį palikimą akivaizdu, kad ji 
buvo labai atsidavusi savo amatui: dirbdavo nuo 
ryto iki vakaro, žiemą ir vasarą, darbo dienomis ir 
savaitgaliais, dažnai ir naktį, užsidariusi tamsoje, 
ryškindavo negatyvus, dienomis fotografuodavo, 
tvarkydavo sąskaitas, stengdavosi viską padaryti 
laiku. Pati ruošdavo chemikalus nuotraukų spaus-
dinimui, parinkdavo dekoracijas, komponuodavo 
nuotraukų kompozicijas. Kartais vieno žmogaus fo-
tosesijai ji apkeliaudavo daugelį miestelio vietų, esant 
reikalui, atvykdavo fotografuoti ir į užsakovo namus.

Ji fotografuodavo miestelio ir apylinkių gyven-
tojus, tarp jų ir žydus, valstiečius, pasienio muitinės 
kareivius, kurortinio sezono metu – ir poilsiauto-
jus.  Vienu arkliu kinkoma brikele ji važinėdavo po 
Palangą ir jos apylinkes, nuotraukose įamžindavo 

XIX-ojo amžiaus
„fotošopas“ 
PAULINOS
MONGIRDAITĖS 
fotografijose
Jolanta KLIETKUTĖ

kurorto ir aplinkinių miestelių vaizdus. Fotogra-
favo ir kopose buvusius pasienio postus, Baltijos 
jūrą, paplūdimį. Buvo sukaupusi didžiulį savo dar-
bų stiklo plokštelių archyvą. Maža to. Savo aistrą 
fotografijai ji sumaniai derino su pomėgiu piešti, 
kurdama miniatiūras su Palangos vaizdais, kurie 
virsdavo atminimų albumėliais. Šiandien jos fo-
tografijose išsaugoti pajūrio, Palangos, Kretingos, 
Gargždų vaizdai bei to meto žmonių gyvenimo 
akimirkos dabarčiai sugrąžina tai, ką laikas ištrynė 

(Nukelta į 30 p.)

Paulina Mongirdaitė. Nuotrauka iš Agnieškos Jakub-
čyk (Lenkija) šeimos albumo

Iš kairės į dešinę: P. Mongirdaitės spalvintas atvirukas. Jame matosi nuo drėgmės pasilieję dažai. Atvirukas 
– š Dainiaus Raupelio kolekcijos; Palangos vaistinė. Fotografė P. Mongirdaitė. Fotoreprodukcija – iš Regionų 
kultūrinių iniciatyvų centro archyvo
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negrįžtamai. Nors originalių P. Mongirdaitės foto-
grafijų išliko mažai, tačiau jos kūrybinis palikimas 
atvirlaiškiais plačiai pasklido ne tik po Lietuvą, bet ir 
už jos ribų. Ši P. Mongirdaitės veikla smarkiai prisi-
dėjo prie Lietuvos pajūrio, Palangos kurorto popu-
liarinimo: atvirlaiškiai su Palangos kurorto, Gargž-
dų, Kretingos vaizdais buvo siunčiami į tolimiausius 
Rusijos gubernijos kampelius, daugelį  užsienio ša-
lių. Tokiu būdu apie Lietuvos pajūrį, Palangą, Kre-
tingą sužinodavo daug potencialių vasarotojų.

Tyrinėjant P. Mongirdaitės fotografinį palikimą 
dėmesį patraukia ano laikmečio fotografų išradingu-
mas – rankų darbo mūsų „fotošopo“ atitikmuo. Kai 
dar nebuvo spalvotos spaudos (jai atsiradus ji kaina-
vo gana brangiai), fotografai teptuku dažais spalvin-
davo kiekvieną nuotrauką ar atspausdintą atviruką. 
Reikėdavo didžiulės kantrybės ir daugybės laiko, kad 
galėtum nuspalvinti šimtus vietos gyventojams ir il-
siautojams parduodamų vienodų atvirukų!

Dainiaus Raupelio kolekcijoje yra du vienodi P. 

Mongirdaitės išleisti Palangos atvirlaiškiai, iš kurių 
vienas nuspalvintas. Matome autorės kūrybingumo 
pavyzdį: dviejuose pieštuose rėmeliuose įkompo-
nuotos nuotraukos, o visumą užpildo augalinis or-
namentas. 

Atvirlaiškių chronologija rodo, kaip 1899–
1902 m. Paulina pamažu perėjo nuo grafikos prie 
fotografinio atvaizdo. Pirmieji atvirukai – lito-
grafuota spalvota grafika (nuotrauka perpiešiama 
į grafinį variantą ir tik tada spausdinama), vėliau– 
nuotraukos, bet kartais spalvintos ir vis dar papuoš-
tos grafiniais elementais, rėmeliais, arba fotografi-
ja ir piešinys sujungiami į vieną visumą: pvz., apie 
1900 m. išleistuose atvirlaiškiuose kriauklių pieši-
niuose ovale patalpintas nuotraukos fragmentas iš 
albumėlio „Polonga“ 5-ojo puslapio.

Fotografinės veiklos pradžioje Paulina Mongir-
daitė prancūzų kalba išleido 12x16,5 cm litografinį 
albumėlį „Polonga Bains de mer“ („Palanga Jūros 
maudyklės“), pasirašytą M. Pauline. Leidimo me-

Iš kairės į dešinę: žmonės paplūdimio pakrantėje Palangoje. Fotografė P. Mongirdaitė. VU F46-1539;  POŁONGA. 
Wybrzeże morskie. Atvirlaiškis. Fotografė P. Mongirdaitė. Apie 1907 m. Nuotraukos iš J. Klietkutės kolekcijos

Kriauklių piešinių ovaluose – tos pačios nuotraukos fragmentas. Atvirlaiškiuose nenurodyta autoriaus pavar-
dė, tačiau ovaluose pavaizduota nuotrauka yra išspausdinta P. Mongirdaitės nuotraukų albumėlyje „Polonga“ 
(p. 5), vadinasi, ir atvirlaiškių autorė yra P. Mongirdaitė. Atvirlaiškai – iš Dainiaus Raupelio kolekcijos
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(Nukelta į 32 p.)

Iš kairės į dešinę: nespalvintas P. Mongirdaitės išleistas Palangos vaizdo atvirlaiškis; spalvintas P. Mongirdaitės 
išleistas Palangos vaizdo atvirlaiškis. Atvirlaiškiai – iš Dainiaus Raupelio kolekcijos

Albumėlio „Polonga Bains de mer“ puslapis.  Vaizdas – 
iš Palangos viešosios bibliotekos archyvo

Albumėlio „Polonga Bains de mer“ puslapio fragmen-
tas.  Vaizdas – iš Palangos viešosios bibliotekos archyvo

tai nenurodyti, spėjama, kad galėtų būti apie 1892 m. 
Albumėlis yra neįprastos formos. Tai septyni susegti 
ąžuolo lapai. Išskleisti jie sudaro vėduoklę, du lapai – 
viršelis ir nugarėlė, kituose penkiuose išdėstyti 25 Pa-
langos vaizdai, sujungti augaliniais gėlių ornamentais. 
Tai ne fotografijos, bet piešta spalvota grafika. Paly-
ginus albumėlio vaizdus su dar išlikusiais tikraisiais 
pastatais, visos detalės sutampa kaip fotografijoje. 

Toks pat, kaip ankstyviausias,  1899 m. liepos 22 d. 
įrašu pažymėtas, Palangos vaizdų atvirukas iš Dainiaus 
Raupelio kolekcijos

Palangos 
Birutės 
kalnas. 
Fotografė
Paulina 
Mongir-
daitė
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Iš dviejų nuotraukų sumontuota Birutės kalno 
ir pajūrio vaizdo nuotrauka. Fotografė Paulina 
Mongirdaitė. Apie XIX a. 10 deš. ŠAM F–IF 2838. 
Šaltinis: www.limis.lt

Tikėtina, kad Paulina fotografavo Palangą, po to 
pagal nuotraukas piešdavo vaizdus (XIX a. pab. 
tokiu būdu buvo iliustruojama Europos spauda). 
Vėliau Paulina išleido kelis būtent šių fotografijų 
atvirukus. Pvz., albumėlio piešinys „La Plage“, VU 
bibliotekos rankraščių skyriuje saugoma nuotrauka 
ir apie 1907 m. išleistas atvirukas „POŁONGA. 

Spalvinto Palangos vaizdų atviruko fragmentas. Pa-
langos dvaras. 1892 m. Autorė Paulina Mongirdaitė

Palangos dvaras. 1905 m. Fotografė Paulina 
Mongirdaitė

Wybrzeże morskie“ („Palanga. Pajūris“) – iš to paties 
negatyvo atspausti vaizdai. Tik piešinyje žmonių fi-
gūros perpieštos pagal autorės fantaziją, o horizonte 
pridėtas grafų Tiškevičių garlaivis „Feniksas“.

Ankstyviausias,  pažymėtas 1899 m. liepos 22d. 
įrašu, Palangos vaizdo atvirukas yra H. Grinevi-
čiaus kolekcijoje. Jame litografuotas Birutės kalnas, 
Kurhauzas, Rąžės upė, Baltijos jūra ir ką tik pastaty-
tos vilos. Šio atviruko vaizdai yra tapatūs esantiems 
albumėlyje „Polonga Bains de mer“, tad drąsiai gali-
me teigti, kad jo autorė yra P. Mongirdaitė.

Labiausiai išradingumu ir profesionalumu 
nustebino Šiaulių Aušros muziejuje saugoma 
Paulinos Mongirdaitės nuotrauka, kuri iš pirmo 
žvilgsnio yra vientisa ir atspindi vieną svarbiausių 
pajūrio objektų – Birutės kalno koplyčią ir už jos 
plytinčią kopų bei jūros panoramą su vaikštinė-
jančiais poilsiautojais. Vaizdas atrodo tobulas. 
bet, įsižiūrėję į mažesnes detales, pamatome, kad 
tai ne vientisa nuotrauka, o montažas, padarytas 
iš dviejų nuotraukų! Dešinėje pusėje yra aukščiau 
minėtas „La Plage“ kadras, dešinėje – Birutės kal-
no nuotrauka. Abu vaizdus natūraliai apjungia 
pušies kamienas. Kadangi nuotraukai labai nu-
blukusi, aiškiai matome retušavimo brūkšnelius.

Taigi, kuo nuodugniau tyrinėjame P. Mongir-
daitės darbų palikimą, tuo labiau ji mus stebina 
kūrybišku, asmeniniu ir net filosofiniu požiūriu 
į fotografuojamus objektus bei į savo darbą. Nei 
laikmetis, nei ribotos priemonės nevaržė jos min-
ties polėkio. Labai tikėtina, kad jeigu ji gyventų 
mūsų laikais, būtų išgarsėjusi kaip įdomaus, savi-
to braižo fotografė.

Vila „Anapilis“ (grafienės Sofijos vila) apie 1905–1907 m. 
Fotografė Paulina Mongirdaitė 
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laika dėrbau Plungės rajuona laikraštė redakcėjuo, 
vuo paskiau istuojau i Vėlniaus pedaguogėni insti-
tuta. Tėn sosėpažėnau ėr so sava būsėmoujo vīro – 
dzūko ėš Puniuos. Ėr sosėkluostė gīvenėms tēp, ka 
puo muokslu bėngėma abodo parvažiavuov i Punė. 
Isėdarbėnau miestelė vėdurinie muokīkluo. Tėn dė-
rbau lig pat pėncėjės.

Eilieraštius rašau nu vaikīstės. Žemaitėškā eiliou-
tė pradiejau aple 1992 metus. Sava kūrība daugiausē 
eso spausdėnusi Alītaus rajuona laikraštie, respu-
blėkėniūs švietėma leidėniūs, „Žemaitiu žemie“.

Eso ontruojė žemaičiu poezėjės kuonkursa 
laurētė (1996 m.). Tās patēs metās pasėruodė ėr 
mona puoezėjės rinktėnė „Liepa už slenksčio“.

Lietoviu tautuos istuorijuo īr namažā dalīku, 
katrėi pradinga nasogrōžėnamā. Ėš skiautieliu 
dorstuom lietovėška mėtuoluogėjė. Prūsu kalbuos 
kelė žuodē balėkėn – nieks anuos naožrašė. Kad bė-
ndrėnie lietoviu kalbuo naėštėrptom mūsa tarmės, 
reikietom anas ožrašītė ne tik muoksla veikalūs, bet 
ėr leidėniūs, prieinamūs ėr ikondamūs vėsėms. Kou 
margesnė ėr ivairesnė bus lietoviu tautuos kultūra, 
tou iduomesnė būsma vėsam pasauliou mas patis.

Žemaitėška poezėjė tam rēkalou galietom na-
bluogā pasėtarnautė. Kūrėnelē nalabā ėlgė – na-
pakīries baskaitont. Žemaitėšks humuors kor kas 
ītaigiesnis ėr grētiau prajoukins nego parašīts bė-
ndrėnė lietoviu kalbo. Vo jug ėr aple vėsā rimtus 
rēkalus žemaitis savo kalbo dar muok pasėrokou-
tė, muok ėr žemaitėškā eilierašti aple vėsā rimtus 
rēkalus sudieliuotė. Mūsa pruotievē tep pat ne tik 
bartėis ėr joukus kriestė liōb sava gimtoujė tarmė, 
bet ėr aple rimtiausius ėr švėntiausius dalīkus liōb 
dėdėlē poikē žemaitėškā pasakītė. Ton pati ma-
tuom ėr iš senūju žemaitiu liaudės dainū.

Diel žemaitėškas poezėjės… Mėslėjo, ka narēk-
tom krēvā veizietėis i tus, katrėi miegėn sava jaus-
mus, patėrti i žemaitėškus puosmus sodieliuotė. Gal 
kam nuors dabar tas ėr atruodīs baprasmis laika 
gaišėnėms, mažuos menėnės verties darbs, bet… Jug 
tonkē pasėtaika, kad užsėjiemėms, katros dabar at-
ruoda baprasmis, laikou biegont pasėruoda batorīs 

(Atkelta iš 27 p.) vertė ėr kou tuoliau, tou anuo vertie dėdie…
Žemaitiu tarmie tarp vėsūm kėtūm lietovėšku 

tarmiūm īr tortingiausė sava priegaidiem. Tas že-
maitėška rašta dara savuotėška ėr žmuogou, pripra-
tosem pri bėndrėnės kalbuos, sunkē tas rašts ėš karta 
īr iskaituoms. Teisingā žemaitėškā parskaitītė teks-
ta mosiet gal tik tas, kam ta tarmie īr gimtuojė arba 
gerā žėnuoma.

Mėslėjo, ka so laiko reikietom kėik patuobolintė 
žemaitėška rašība – ivestė žėnklus laužtiniems, tės-
tiniems ėr dar kėtuokiuoms priegaidiems.

Kuokėi sunkomā beėškėltom spausdėnont že-
maitėškus ar kėtūm tarmiūm leidėnius, aiško īr 
tas, kad tik gimtuojie tarmie tagal būtė ėšsauguotė 
anuos sintaksės ėr žuodīna ipatomā. Žemaitems 
nareikietom atsėžadietė savuosės tarmies. Nu tuo, 
kamė gėmės esi, napabiegsi, kad ėr ož jūru mariu 
nukeliautomi. Vėskas tas atsėskleid ėr žmuoniū kū-
rībuo. Ton poikē matuom ėr skaitīdamė žīmiūm 
lietoviu rašītuoju kūrėnius ar klausīdamė šnekon-
tiūm muoksla ėr valdiuos vīru.

Vo šėn kninga i ronkas pajiemosem galietomem 
patartė kap tuo dainuo: valė īr prijimtė, valė nepri-
jimtė, valė īr skaitītė, valė naskaitītė.“

2011 m. „Žemaičių žemės = Žemaitiu žemės“ 
redakcėjē leidont T. Džervienės žemaitėšku tekstu 
rinktėnė „Žali žuolelė“ pri tuo, kou jau bova pasa-
kiusi kninguo „Sava muotinu kalbo“, pridiejė:

„1999 m. bova išspausdinta mona ontruoji 
poezėjės rinktėnė – Nakvynė senuose namuose“, 
1999 m. – novelė „Akmou so velnė piedo“, 2005 m. 
– dokumėntėnė apībraiža „Komentaras giminės 
medžiui“, 2007 m.– apīsakas ėr apsakīmu kninga 
„Buvo ir tebėra“. 

Daugiausē T. Džervienės žemaitėškas kūrības 
(eilieraštiu, nuovieliu, apsakīmu, vaizdieliu) īr pa-
skelbta 1993–2016 m. leistamė perėjuodėneme 
istuorėjės ėr kultūras žornalė „Žemaičių žemė = 
Žemaitiu žemė“. So anuo redakcėjė T. Džervienė 
bėndradarbiava ėr jau sunkē sėrgdama. 

T. Drervienė palaiduota Puniuos kapėnies. 
Užjautam anuos gėmėnės ėr artėmūsius. Ėlgamies 
ėr sauguom anuos atmėnėma sava šėrdies.

El. žornala „Žemaitiu žemė“ redakcėjė
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Gegožraibė

Aš vaikīstės dėinū pasėėlgau –
Kāp senē mes iš tėn ėšejuom…
Vo atsėmėno pėivu smėlgas,
Gegožraibės lapu gorgždiejėma.
Ėr mėgla vakarās vėrš krūmu,
Pelėnūs ėškeptas bolvės,
Pėimėnieliu dainės ėr tėkroma,
Ka geriausē gīvenėmė bus dar.
Tēp nakontrē pėrmīn skobiejē,
Basakuojė mona vaikīstė!
Pėiva ėšarē ėr ožsiejē –
Rogiūm jūra šėndėin ėšvīsi.
Bet i sava dėinūm pėlnībė
Ėš anūm laikūm laimės ėr varga
Aš atsėnešo kap brongėnībė
Gegožraibės žėida marga.

*** 
Naspiejau
Dar naspiejau pamatītė kalnūm,
naspiejau…
Naskobiejau
(vo rasiet par daug skobiejau, tik na tėn).
Anėms vės tėik –
lėps i anus stėprė ėr drōsė.
Anėi monės nalauk –
ėr vėršūnies aš nabėbūsio.
 
Dar naspiejau ežerūm ėšbraidītė,
naspiejau…
Nabmuokiejau
anūm gelmies ižvelgtė.
Nagėrdiejau, ka vadėna moni
spindesio paslaptingo, tīlioujo.
Anėms kas – anėi vėsėms
līgēs veidruodēs žvėlg…
Ėr tēp mona keliuonė praėlgs
i anus lig bagalībės.

EILIERAŠTĒ
Džervienė Teklė 

 
Dar naspiejau žaliuo gėriuo paklīstė,
naspiejau…
Pabiegiuojau, napatėkiejau,
kad gīvenėmė rēktom patėrtė
baimė, tomsa ėr vėinatvė.
Mėškou kas – kėtus paklaidėn,
kad tėi paskiau džiaugtėis galietom,
tėisi taka soradėn.
 
Nažėnuojau,
ka rinkaus kou lėngviesni kieli,
ka ons nanuves niekor…

* * *
Prijimkėt moni tuokė, kuoki eso –
So metu nešmenė ont solėnktūm petiūm.
Matītė, jau tėik ožgīvenau, kad drēso
Vėsims šnekietė. Pasakuotė patiūm
Ėr šėrdgielas, ėr džiaugsmus, ėr rūpesnius
Brongēsēs žuodēs mūsa pruotieviu kalbuos.
Rast’ toukart dėina ruodīsės švėisesnė
Ėr bus žīdriesnis dongos vėrš galvuos,
Ėr akis ėšsėplies, kap tuo vākūtė,
I lėipsna tėisontė ronkātės – tėn gražiau.
Nuorietiuo dėdėlē, kad tēp ėr būtom,
Bet ar atsėtėks tuoks stebūklos – nažėnau.

* * *
Norėitiejė meta, nuorėitiejė...
Guojē ėr bėrkštvīnā ėšretiejė, 
galvas bovosiu draugūm pabala, 
šėrdis nu vargūm, biedūm apsala.
Sosėtėkės sunkē ėiškā žuodė, 
ka napasakītomi, kap ruoduos 
dabartės ėr tas, kas jau praējė...
A reikiejė, kažėn, a reikiejė 
tūm sosėtėkėmu baėiškuotė – 
Bovėn metā vieju ėšnešiuotė...

Apsilonkīms gimtėnie
 
Opalielis vargotis
vingiou par pėiva, par suodna,
pro gala tuos truobuos,
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katruo gėmiau.
Neš i rodėnė mėglas
ėlgesi nuogna –
rasiet ėš anuo aš tuo jiemiau.
 
Dėlst mienou dongou…
Nodėla žėids ont bevardė.
Nīkst vardā ėr veidā
ėš atbokosės atmintėis…
Tiktā nieks naėšdėlda
kasdėinė varga
ėš paprastuos žmuoniūm lėmtėis.
 

Ont Gondingas

I.
Pababrungēs, pamėnėjēs 
Saulė žemė rėtėniejės, 
Spindolelē žemė gluosta,
Top bėtelė kap ont suosta 
Ont geltuona pėinės žėida – 
Vo graži ėr saldi vėita.
Sraunė vondėnis Babrunga 
Akmėnīnu napabūga – 
Veržas žemīn pro Gondinga, 
Pro pėlekalni garbinga,
Pro katron par omžius plaukė, 
Kor Mėnėjė anuo laukė.
Tēp senē babovau matiosi 
Brongė kalna skardius statius, 
Krūmu ėr laukūm žaloma,
Gimta dongaus maluonoma.

II.
Karti sravažuolės siekla,
Keik šimtmetiu to augėnā
Ėšganingōji žėida
Ont tuo kalna vėršūnės?
Anon pruotievē glaudė po mūšiu 
Pri gīvūm žaizdūm,
Nupluovėn krauji ėr prakaita 
Sraunioujo Babrunga vondėnio. 
Keik nuplokdė grēta sruovie 
Našliūm ėr muotinu ašaru...
– A tēp bova? – 
Klauso aš tavės,

Balts, naėšvaizdos žėidieli,
Gal to rakts i vėsas paslaptis, 
Palaiduotas tamė kalnė?

Taks par rogius
Kāp ton smėlti, kāp ton žuolė
Šimtā kuoju mīnė, trīpė!
Žemė, je gali, – paskuolink 
Sava dėdėlė kontrībė.
Ėr geroma duovėnuok mon 
Grīžtontiu skuolūm nalauktė. 
Kožd ė šnabžd rogē prinuokėn, 
Nažėnuojėn ėš kuo auga. 
Anėms narūp, kas daigėna,
Viejūs napalūžtė muokė.
Krės po dalgēs vėina dėina,
Tava meilės nasovuokėn.

Gėmėnės

I.
Mūsa babulelė,
Kou rūpėnās ton vakara,
Veiziedama i rauduona saulielīdi
pruo truobuos longūm krīžmas?
Asluo traka vākā, 
šnarindamė šviežius šiaudus, 
pasklēstus ont ėšplautūm grindūm, 
ka tuos geriau ėšdžiūtom.
Ont koknė plepiejė katėlātis,
ėr nu anuo kvapa vākams tīsa seilė:
skani bus večerė –
bolviu daugiau nego bornūm,
vo tūm baveik dešimtės.
Bet ne aple vākus mėslėjē
ton rodėnėis vakara –
Klausēs kuožna brakšteliejėma kėimė
ėr šonėis luojėma sosiedūs,
ar naėšgėrsi paršaukuojint
sava nomū gaspaduoriaus
ėr vākūm tieva,
paršlėtėnioujėntė nomėi.
Ak, reikies poltė pasėtėktė, 
apkabintė, pasvadintė už stala, 
apramintė ėr apibuovītė, 

(Nukelta i 36 p.)
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vo rasiet ėr padainioutė abodom, 
pakol ons ožsėmanīs goltė.
Paskiau vākalius pamaitintė
tuoms garoujintiuoms, kvepontiuoms bolviems
er sogoldītė naktėi:
dėdiūsius ont soulūm,
mažesnius i savōje luova,
vo pati mažiausi – i luopėšieli,
po balkio pakabinta,
priš ton dar pagėrdios ėš sava
naėšsenkontė muotėnīstės šaltenė...
Ė tik toukart atsėdūksiesi, 
keldama pavargosė ronka 
vakarėnē žegnuonē:
– Dėivaliau brongos,
diekou Tau ož ton gera dėina.
Ar na ėš tava gīvenėma 
darbūm ėr maldūm, 
senuojė babūnelė, 
vėsuos platiuos mūsa gėmėnies 
ėštvermie ėr kontrībė?

II.
Diedėna Jolėjuona, gelontė galva 
apsėtvarstiosi kuopūstlapēs, 
siediejė stakliesė, 
spardīdama pakuojēs, 
ė inėrtosi tarškėna skėita.
Priš akis golė 
dailiausis aštounnītis 
sūnaus dokterims kraitiou.
Vo tuos platės ė žīdras akis
tabibova aiškės,
ligo kuožna dėina ana
veizietom i dongo
ar i tīra šaltėnė vondėni.
Švėisiuo truobelie nu sėinas 
žvelgė švėntuoji Marijė – 
skaisčiausiuojė, gražiausiuojė 
ruojaus lelėjė, 
katruos diedėna šaukies, 
siediedama staklies 
tīkio ėr meilio balso.
Ak, jau užmėrša, 
kāp tuoms žīdruoms akėmis
ėr tou patio balso 
prišaukė anou meto 

papėiviu vakarelie 
mona diedė Duomininka, 
dabā Šateikiu kapeliūs 
ožmėgusi omžems.

III.
Kas dėina žingsnioudams 
Smaloutāas gelžkelė špalās, 
sokondės tabuoka soktėnė, 
diedė Pėlīps tintėna, skombėna 
biegiu gelžis
so kūjātio ont ėlgo kuoto.
Vuo kāpgis! Nu tuo paprasta darba priklausė
sklondos traukėniūm važiavėms.
Bet Pilīpa rūpesnis bova ne če – 
Ons tuoliausē nubiega
Tėn, kor gelžkelė biegē
Sosėlõjė i vėina taška.
Ruodies diedē, kad ėš tuolībės,
ėš tuo jouda biegiu taškelė 
ėšdīgst maža vaikioka paveikslos.
Ons artie, ons dėdie,
ėr jau šėtā šalėp tavės, 
jau isėkimb i ronka, 
ėr keliaujėt abodo špalās,
skombindamė kūjātio 
ėr klausīdamuos, ar teisinga 
īr ta biegiu mozėka.
Tēp gerā, tēp linksmā žingsnioutė
abodom so sava sūnelio,
katros vardo kap tievs, kap buočios...
Vo ėr natrunkat atētė
lig pat savōjė kelė gala.
Rēk jau ont nomūn soktėis,
kor lauk abodoms mamātė 
so bolvīnės bliūdo...
Nu tuos mėslės vaikioks ėšnīkst
kap ėš mėiga pakėrdosė sapnos. 
Je, lauk mamātė Seliūnė 
ėr trīs dokteris kap popas – 
mažiausė dar nie navākščiuo...
„Kāp če īr, kap če īr, – 
svarsta liūdnos diede Pilīps. – 
Kor tik pasėklausīsi, vės vaikē
gimst ėr aug kap ont mėiliems, 
vo monėi tik mergas ėr mergas“.
„Nieka nabus!“ – nusprėnd diedė, 

36



Ž E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   1 0 L I T E R A T Ū R A

grīždams i maža apeivė nomali 
so palerguonėjuoms ont palongiem.
„Nieka nabus – tuol trauksio, 
pakol Mesėjuošiaus solauksio, 
panašė i moni pati 
ėr linksma kap mona Seliūnė“.
Naėlgs tabova diedės Pėlīpa omželis. 
Pasėrinka ni pėnkiūm dešimtiūm nasolaukės –
bet sava sprėndėma ėšpėldė.
Paskotėnis dėdlie šeimīnuo 
Ožgėmė Pėlīpoks –
Vėins ėš daugībės mona posbruoliu.

Dzūku švėntie

Če, kor šaltenē Nemona gėrda,
Kalnelē kluonius maina,
Dainiou dzūkelē atlapašėrdē
Gražiuosės sava dainės.

Vondėnūm spindėsi, paukščiu čeženėma
Gėriu jaukiuo tonkīnie,
Žmuoniūm nalėngva marga gīvenėma 
I griaudė gaida sopīnė.

Daliuos sovestė i vėina vėita,
Šiuo krašta žėntā ėr martės 
Stuovam ėr klausuomuos kap apžavietė 
Ėr miegėnam pritartė.

Darbus apēnont, vākus soupoujint 
Vargūm križelius kėntont 
Ėr pasėgoudont, ėr pajoukoujint,
Ėr gražē šventės švėntont.

Keliuonė par gimtas vėitas

Ont Viežātiu, ont Kartenas, ont Asteikiu –
Nie vėinuo kėtuo vėituo tuokiūm debesūm na-

regiejau.
Dongaus artuos praējė, rėktingā žombi laikė,
Vuo saulė i minkštus poukus švėisė dėinelė pasiejė.

Nu jūras, nu jūras soverstas vagas baltas 
Kap puova oudėga sklēdas i rītus.

Tik baugo akis nulēstė – ligo būtiuo kalta 
Dėl tuo, kas aplinkou darīta ar nadarīta.

Vuo tėi apgriautė truobesē, pūdīmā pėktžuolietė,
Tas žmuogaus ėštėžėms ar nadėktavėms...
Apsėžvalgā, sosėgiesti, pradedi vėskuo gailietėis...
–Ar duovėnuosi, žemelė, aplēdusims tavi?

Dvė pasakātės aple žmuogieli

I.
Padėrba Žmuogielis darba 
ėr somėslėjė apsakītė.
Dėrbtė bova nalėngvē, 
vo šnekietė gerā ėr gražē.
Kas tik klausies – vėsė dīvuojies, 
vėsė ton žmuogieli pakuolėjė.
Ėr sometė godros Žmuogielis 
Po pėrmo pasakuotė, vo po tuo dėrbtė.
Vuo paskiau tik šnekiejė, 
dėltuo, kad padėrbtė, kon sakios, 
dėinūm, naktūm nabožteka.
Ale dīvā – vėsė tėkiejė.
Itėkiejė ont gala ėr pats.

II.
Pakabėna Žmuogielis ont plauka 
kėrvi vėrš sava galvuos
ėr sied po anou dūmuodams: 
rast’ nanukrės. Vo je krės, rast’ napataikīs.
Je ė pataikīs, rasiet na mon...

*** 
Pri keliū, krīžkeliu –
kuoplīčės, smūtkelē
līdiejė monūsius žingsnius
pruo daržus, bolvėinas, ėšvākščiuotas kėlēs,
pruo glousnius, verš prūdu palinkosius.

Ėšsėnešiau dainė 
valiūkėška, jauna, 
nuoriejau pasauli pažintė...
Matā, nažėnuojau, 
kad vėskon, kon gauno, 
reikies kažėkam sogrōžintė.

37
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Ar lėngvė, ar sunkė – mažā kas klausė.
Rēk – ėr jimk ėš kor nuori.
Tik vėltės, tik meilė, 
tik malda tīkiausė 
padiejė pakeltė ton svuori.

Tėp ėr meldous aš mienesėi, debesėi, 
gėlioujou tievėškės dongou 
už vėskon, vėskon,
kon eso gavosi 
ėš tava gerūm ronku.

Suodnu žīdiejėms
Vo gražoms tas žīdiejėma laiks,
Ta tėkiejėma omžėnībė!
Žmuoniūm gėmėnie žoduos, klaikst,
Tik žemelė gimda gīvībė.

Vėrš kapūm, vėrš karūm, prakeiksmūm
Medē baltus žiedlapius barsta,
Ligo muotina austom mums
Druobė luopėšiou, vo gal grabou.

Ta jau ana napagailies
Niekam nieka, kon muok ožaugintė.
Tik ar kuožnos nuories, igalies ėš mūsa galės
Pamatīė, prijimtė, brongintė?

Liūdnos eilieraštis

Lauks jau ėštoštiejės ėr ėšlīts. 
Joudvarniu būrē paviejou sklonda... 
Kor, gerõjē žuodē, jūs paklīduot,
Kuo i šėrdi kėlė nabatrondat?

Anon dabar lėngvē īr atrastė;
Toštė tėn, kamė riuogsuojė kliūtis, 
Takā ba dεgliūm ėr seklės brastvas, 
Revā ožneštė, ožžielėn griūtis.

Ėr pėktoma, ėr pavīda aš ožkeikiau – 
Naėšlīskėt ėš sunkoma vakarīkštė. 
Laisvė kėlē nomėi īr parētė.
Grīžkėt tik, gerėijė mona, grīžkėt.

Pavasarė vondenis

Ėš kuokiūm šalteniu pakėlst 
Žemės kraus i beržū vėršūnės – 
Balts, gaivėnōs, saldos ėr jauns –
Ėš tomsībiu šaltūm, ėš joudūju. 
Kuoki kieli ons nukeliaun,
Pakuol paverst žaliuom karūnuom, 
Basiūboujėntiuom viejė sruovie, 
Apžavietuom dongaus aukštībės.

Ar na tėn, pavasari trumps,
Tėi badognē vondėnis tava,
Kor par dumbla, par akmėni kėita 
Paskotėniem banguom nusiūbava, 
Atėdėngėn plėkōji kronta 
Vasarėnē žuolē vešietė... 
Mielėnsparnē šarončē atlėk 
Ont pėrmūju žėidūm vėišietė.

Par Žemaitėjė

I. Kaltinienu krīžios
 
Nu aukštuos kalvuos ons švėit ėš tuola,
ligo beržos, ėš žemės augės,
isėriežės sava dėdībė
i aukšti dongaus mielėniausi.
 
Namatā anamė suopolė.
Matā naėšdėlduoma žėnkla
tėkiejėma ėr stėprībės
ėšlėktė pražūnont,
ėšsauguotė prarondont,
ėškėntietė mīlont.
 
II. Šatrėjė
 
Ka ožlėpau ont tuo kalna,
moni apguobė dongos,
priartiejės sava gruožībė.
 
Bovau lėngva – ruoduos, pašuoksio
ėr lieksio vėrš laukūm, kalvūm,
guoju, opiu, žmuoniūm gīvenėmu…
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Nospīrosi varga kap klumpius,
palēdosi plaukus, nersio
i dėdėlė džiaugsma pėlnatvė.
 
Mosiet, tēp priš tūkstontius metu
vėrš tuo kalna lakiuojė raganas.
 

III. Daukonts Papėlie
 
Tēp ėr nabsožėnuosem,
kon mėslėjė
pruotingāsis muokīts vīrs,
apsėbovės Papėlie
varganās paskotėnēs
sava gīvenėma metās,
ka lioub atēs atsėpūstė
ont Vėntas krontelė…
 
Stuov dabar atsėgrėžės
i Žemaitėjės šėrdi,
ligo sakīdams vėsėms:
– Naožmėrškėt nieka, kas bova,
ėr darīkėt vėskon, ka būtom
gėriau ėr švėisiau puo saulė.

Ēno par pėiva
 
Vingiouts takieli, sugierės
dugībės žingsniu aida,
a rēktom tava vingius
laikītė ož klaida?
Gal pėrmāsis keleivis
kelė ėiškuojė sausa,
vo rasiet skobiejė, nuoriedams
nuētė tėisiausē.
Rast’ nanuoriejė primintė
žuolīna ar krūma
ėr pasoka aplinkou
diel sava šėrdėis geroma.
Gal taikies napabaidītė
pėmpės, topontės lėzdė,
ėr aplėnkė. Vo mes šaukam,
kad vingēs ēnontis klīst.
Kuo gera, tūsė vingiūsė
daug gerūm nuoru sotėlpa...

Tad a rēktom peiktė
nuors vėina takelė kėlpa?..

 
Pėlalės kalns

Vėiškeli, vėiškelali,
Kėik matē, kėik gėrdiejē?
Vedē na tėn, kor nuoriejē,
vo tėn, kor žmuonis keliava,
klaidžiuodamė, atsėgrėždamė,
ėiškuodamė, narasdamė,
vo radėn, viel pamesdamė...
Ar dieltuo kėlpuoms raitās
aplink kalna kaubori?
Priš tou kalna – karklu krūmalis,
kraujė klanė ožaugės.
Puo kalno – pražovosiu kaulā.
Ont kalno – akmou,
nasoprontamā ėšrašīts.

Vakars

Sošalosius somorosius
daineliems atšėldā.
Sograibiosi žuodiu ėš pasaku
kroupīnė paskanėni.
Nutraukosi nu dongaus
puo žvaigždelė naktē idoudi,
kad ramē mėiguotomem,
gražē sapnoutomem...
Sapnoujo Tavi, Mama,
So žvaigždė delnūsė...
Žėnau, ka švėis ana monėi
Lig kelė pabonguos.
 

Vėinmetems

Če ėr sostuok –
tava mėiguos žuodē ėšseka.
Je dar kuoki ėr ėškrapštā,
anuo niekam nabrēk –
nabier dākta, katron

(Nukelta i 40 p.)



L I T E R A T Ū R A

tas žuodis ivardėj.
Tad ba rēkala vargsti, nuoriedams
Ožpėldītė dėinūm toštībė
Svetėmās, prisironkiuotās žuodēs.
Tavėijē
mažne vėsė išējė
vėnkart so tava vėinmetēs.

Torgos

Perkontėms – vėskas brongē,
vo pardoudontėms pėgē ruoduos.
Kleg deriedamuos, nuēt,
sogrīžt apėntās.
Trauk šimtėnės ėš kapšu
ar krapšta mazgelius
so baltās cėntās.
Tēp ėr malas žmuonelē
tuo marguo erzelīnie,
kor pardoutė ar pėrktė
īr svarbiausė pasaulė dalīkā.
Vo sokčios ar ėlgapėrštis,
notaisės nakalta snapa,
vīpsuodams ėš dornūm galvūm
terp anūm sokėniejės drōsē
gvelbdams vėskon ož dīka.

Posmergė
 
Ož alksnīna gėrdietė banduonėjė
ėr prisluopės būgna dondenėms.

Graži mozėka tēp moni muonėi –
Vuo, kuoks linksmos gal būtė gīvenėms.
 
Švėit padongie mienesė skėltės,
žėb sėdabros ont mona blakstėinu,
vo tas valsos tēp šėrdi gėlda
po sunkiuos ikiriejosės dėinuos.
 
Jug nuorietiuo tėn lėktė… Nagalio…
Natorio dar ont savės valės.
Svėrp žiuogā žuolīnūs, vo prūdalie
tėrštūs maurūs linksmėnas varlės.
 
Ėr par suodna i sojaukta vakara
mamātės žuodē atliekėn:
– Vākali, pritrūksi ašaru,
Je rasuosi diel tuokiūm nieku.

Pėimenė

I saulielīdi, i ton auksėni
maža pėimenė žalmargė gėnė.
 
Ėš ėlguos dėinuos, ėš klaidiuos medės
žalmargė pati ganītuojė vedė.
 
Kol nosėpluovė soskėrdosės kuojės,
mamātė pamėlža ėr dounas atpjuovė.
 
Vo minkšta bova marškuoniu luova –
vāka mėigielis – medaus saldoma.
 
Sapnava debesūm pėli auksėnė –
i tas aukštībės žalmargė gėnė.

40 Vengalė Bonifaca portėgrapėjės
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Baudžiantis piktadarius,                                         
Išklausyk mus.
Užjaučiantis nelaiminguosius, silpnuosius, at-

gailaujančius,                
Pasigailėk mūsų.
Pilnas gailestingumo žmonijai,                       
Pasigailėk mūsų.
Sukūręs daugybę gyvių senovėje ir begalę mažų 

dalykų bei atomus,    
Išklausyk mus.
Viešpatie, kurio dieviška šypsena sukūrė žavin-

gas, nuostabiai kvepiančias gėles,  
Išklausyk mus.
Viešpatie, tu viską tvarkai Danguje,                  
Išgirsk mus.
Aukščiausioji būtybe, kuri žino, kas buvo, yra 

ir bus,           
Išklausyk mus.
Viešpatie, kurio dieviška valia vertina blogį ir 

gėrį, baudžia nusikaltusius,       
Pasigailėk mūsų.
Viešpatie, tavo dieviškoms akims kataklizmai, 

revoliucijos, krečiantys mūsų žemę, tėra tik krin-
tančio ir mirštančio uodo zyzimas,                                                  

Išklausyk mus.
Viešpatie, nevystantis ir vis iš naujo atgimstantis 

groži,    
Išgirsk mus.
Viešpatie, prieš kurį angelai prisidengia savo 

veidus,   

Išklausyk mus.
Paslapčių paslaptie,                                                    
Išklausyk mus.
Dieviškos meilės lobi per Jėzų Kristų, mūsų 

viešpatį ir tavo amžinąjį sūnų, 
Išgirsk mus.
Per Jėzų, nugalėjusį pragarą,                                         
Išklausyk mus.
Per Jėzų, nugalėjusį mirtį ir nusiėmusį erškėčių 

vainiką,   
Išklausyk mus.
Per dieviškąjį Jėzų, tikinčiųjų viltį, prakeiktųjų 

siaubą,              
Pasigailėk mūsų.
Per Jėzų, paskutinį mirštančiųjų atodūsį,                                    
Pasigailėk mūsų.
Per Jėzų, pirmą naujagimių riksmą,                                        
Išgirsk mus.
Viešpatie, per savo dievišką ir pranašišką liūdesį,
Išgirsk mus.
Per Jėzų, dangaus malonės dieviškąjį pasiuntinį,
Pasigailėk mūsų.
Per Jėzų, Rojaus ir šventųjų šlovės pranašautoją, 
Išgirsk mus.
Jėzau, palaimink mūsų ašaras,                                         
Išgirsk mus.
Palaimink mūsų širdžių, suvokiančių tavo kan-

čią, liūdesį ir nerimą,
Išklausyk mus.
Viešpatie, leisk mums išvysti dangiškosios palai-

mos, vadinamos Rojumi, švytintį spindulį,                                                                                                     
Išklausyk mus.
Mūsų širdys vienu balsu gieda nesibaigiantį 

meilės ir džiaugsmo himną: 
Šlovė mūsų išganytojui Jėzui. 
Amen. 

Skaisčiausios Mergelės 
litanija
Marija, amžinas skaistybės simboli,                            
Meskis už mus.
Marija, išsiskleidusi rože,                                            
Melskis už mus.
Marija, pasveikinta angelo Gabrieliaus,

Sofija Tyzenhauzaitė senatvėje. Autorius
        nežinomas. Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo

(Atkelta iš 3 p.)
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Melskis už mus.
Marija, Dievo išrinktoji būti pasaulio Išganyto-

jo motina,    
Melskis už mus.
Marija, tu Motina Skaisčioji, įvyko dieviškas 

stebuklas ir Žodis tapo Kūnu,
Melskis už mus.
Marija, pašlovinta tarp moterų,                                            
Melskis už mus.
Marija, didžio džiaugsmo nuvesta pas šventąją 

Elzbietą,    
Melskis už mus.
Marija, tu pasirodei Elzbietai spindinčioje didy-

bėje, bet sakei esanti nuolanki Viešpaties tarnaitė,
Melskis už mus.
Marija, tu pašlovinai Viešpatį savo giesme Ma-

gnificat,              
Melskis už mus.
Marija, garbinanti Jėzų Kristų, kuris yra ir tavo 

sūnus, ir tavo Dievas,   
Melskis už mus.
Marija, tu nedarei stebuklų, bet tavo gyvenimas 

buvo ištisas stebuklas,  
Melskis už mus.
Marija, savo motiniška širdimi tu visados jautei 

septynių kalavijų, išpranašautų Simeono, smaigalius,                                                                           
Melskis už mus.
Marija, kenčianti motina prie Nukryžiuotojo kojų,               
Melskis už mus.
Marija, tu turėjai antžmogiškos drąsos melstis 

už tavo akyse merdinčio sūnaus budelius,                                                                                                
Melskis už mus.
Marija, Šventosios Dvasios sutuoktine ir dieviš-

kosios malonės motina,   
Melskis už mus.
Marija, amžinas gailesčio ir išminties pavyzdy, 
Melskis už mus.
Marija, tu gailiesi nusidėjėlių,                                              
Melskis už mus.
Marija, tu myli kenčiančius,                                              
Melskis už mus.
Marija, tu sielvartauji dėl nelaimingųjų ašarų,
Melskis už mus.
Marija, tu dovanoji sveikatą ir gyvybę,
Melskis už mus.
Marija, šlovingoji dangaus karaliene,
Melskis už mus.

Marija, švytinti nesutepto baltumo lelija,                             
Melskis už mus.
Marija, dangiškojo Sodo rože,                                                  
Melskis už mus.
Marija, visada šviežias ir švytintis groži, 
Melskis už mus.
Marija, visų dorybių motina,                                                    
Melskis už mus.
Marija, angelų džiaugsme,                                                      
Melskis už mus.
Marija, sielvartaujančių motinų paguoda,
Melskis už mus.
Marija, našlaičių globėja,                                                          
Melskis už mus.
Marija, šventųjų karaliene,                                                       
Melskis už mus.
Marija, kankinių karaliene,                                                      
Melskis už mus.
Marija, skaisčių mergelių karaliene,
Melskis už mus.
Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
Išgirsk mus, Viešpatie.
Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
Pasigailėk mūsų.
Jėzau Kristau,                                                                           
Išklausyk mus.
Jėzau Kristau,                                                                          
Išgirsk mus.
Šventoji Dievo motina, melskis už mus, kad nu-

sipelnytume Jėzaus Kristaus malonės. 
Amen. 

Nicoje 
1878 m. 
išleistų 
S. Tyzenhau-
zaitės „Li-
tanijų“ vir-
šelis
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Žemaitiu kaima moziejou (Žemaitiu moziejaus „Alka“ ekspuozicėnis padalinīs). 
Mukienės Danutės portėgrapėjės
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 Skulptūra ,,Išspruogdėnėms“, 
skėrta puoetou, jauniausem 
lietoviu literatūras klasikou, 
naujuosės lietoviu poezėjės 
pradininkou Mačerniou Vītautou 
(1921–1944), Telšių Žemaitės 
gimnazėjės skverelie. Autuorios – 
pruofesuorios Karalios Gedimins, 
liejėks – skulptuorios Pabrinkis 
Žilvėns, arkitekts – Žebrausks 
Algėrds. Skulptūra pastatyta 2018 
metās. 
Mukienės Danutės portėgrapėjė


