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– Kas naujė Žemaitiu kultūras draugėjuo? Kuo-
kiuoms veikluoms paskotėnēs mienesēs skėrat dau-
giausē diemesė? Tuoki klausėma mūsa redakcėjė pa-
teikė Žemaitiu kultūras draugėjės pirmininkou prof. 
ŽEBRAUSKĖ ALGĖRDOU.

– Vasara – laiks, ka vėsėms ne pruo šali atsėpūs-
tė. Bet, kap saka žemaitē,  svarbo napadaugintė, ka 
atsėpūtėms natapto gīvenėma būdo. Tad po šiou 
pavasari, gegužės 21 dėina, ivīkosė Žemaitiu kultū-
ras draugėjės (ŽKD) IX sovažiavėma, katramė pa-
sėtvėrtėnuom draugėjės artėmiausiu metu veikluos 
pruograma, nieka nelaukdamė, kėbuom i darbus. 
Pradiejuom ruoštė atnaujuntus ŽKD īstatus ėr  Že-
maitiu kultūras draugėjės atrėbutėkas žėnkla (viele-
va), ėr kortė ontspaudus (dizaineris Vaičātis Tuoms). 
Tou darba pabėngos, Žemaitiu kultūras draugėjė 
pradies nauduotė sava draugėjės vieleva, kėta sim-
buolėka, katra nebus tuoki pat, kap Žemaitėjės.

Sožėnuojuom, kad padedont JAV univerite-
ta kalbininkams nasenē reguos negalė torėntėms 
žmuonėms bova sokorta ėr iteisinta Brailė rašta 
abėcelė kašubu, līviu ėr uigūru kalbuom.   Atsėda-
vosė  jauna žemaitė Udovīčė Arna pastonguom jau 
īr pradieta kortė žemaitiu kalbuos Brailė rašta abė-
celė. Sokūros anou, jimsemies tuos abėcėlės iteisė-
nėma darbū. Tou ožsėjims ėr Lietovuos kalbininkā. 

Rogsiejė 10 d. žemaitē bova sosėrinkė i sava 
tradicėnė talka Varniū regėjuonėnemė parkė ont 
Vėmbūtū pėlėkalnė. Ta talka, kāp ėr onkstiau, bova  
gražos ė prasmings kultūrėnis rėnginīs.

Daugelie Žemaitėjės rajuonu vasara vīka ėr da-
bar, rudėni, vīkst torėningė, vėns ož kėta iduomesnė  
rėngėnē, skėrtė Žemaitiu kalbuos metams.

– Paskotėnēs metās gėrdas kai koriū savėm Že-
maitėjės patrėjuotās vadėnontiu žemaitiu nepasė-
tėnkėnėms dabartėnė Žemitėjės heraldėka, katra 
Žemaitiu kultūras draugėjės inicetīvo bova sokorta 
1994 m. bėndradarbiaujint istuorikams ėr  heral-

Kas naujė 
Žemaitiu kultūras
draugėjuo?

dė-kas specialistams. Ar īr numatīta kou nurs keistė 
Žemaitėjės heraldėkuo?

– So istuorėkās, heraldėkas specialistās, atsi-
žvelgont i naujus Lietovuos heraldėkas rēkalavė-
mus, pradedam ėr Žemaitėjės heraldėkas (herba, 
vielevas ėr ontspauda) atnaujėnėma darbus. Lig 
šiuol nauduojuom dar 1994 m. Lietovuos heral-
dėkas kuomisėjės patvirtinta Žemaitėjės heraldė-
ka, katruo svarbiausė īr tuokėi žėnklā, simbuolē: 
meška – istuorėnė, so ontkaklio; istuorėnės žemės 
statusos – konėgākštė keporė; istuorėnė Euruopas 
žemė – lotīnėšks šūkis „PATRIA UNA“  („Tiėvī-
nė vėina“); ipatings indielis Lietovuos istuorėjē ėr 
valstībigomou – laikītuojē; naiteisinta istuorėnė 
Žemaitėjės žemė ėr anuos kalba – atvėrs kards, Že-
maitėjės žemė so jūro  – inkars). Tas darbs īr dėdelē 
svarbos, nes, kap jau žėnuot, šėndėin tarp žemaitiu 
daugiausē pasėmetėma kėlst DIEL ŽEMAITĖJĖS 
HERBA. Žemaitėjė mīlontėms, bet istuorėjė ne-

Žemaitiu kultūras draugėjės pėrmininks prof. 
Žebrauks Algėrds. Vėngalė Bonifaca portėgrapėjė

Lietovuos heraldikas komisėjės 1994 m. patvirtinta 
Žemaitėjės vieleva
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sėiduomaujėntėms žmuonėms 
kažkas pripūtė i galvas vieju,  
ka  Žemaitėjės meška tor būtė 
ba ontkaklė, ka  ontkakli meškā 
oždiejė  krīžeivē, katrėi nuorie-
jė pažemintė žemaitius... Jem 
jouks gėrdont tuokės keistas ėr 
toštės kalbas.  

– Kuokēs faktās remontėis 
bova korama dabar nauduoje-
ma Žemaitėjės heraldika ėr korēs 
vadovaujeties rėngdamė anuos 
atnaujėnėma pruojektus?

– Eso nebluogā sosėpažėnės 
so Žemaitėjės istuorėjė. Mon 
dar 1990 m. teka Žemaitiu he-
raldėkas sokūrėma darbus inici-
joutė ėr organizoutė, tad galio 
truopnē pasakītė :

1. Žemaitėjės  žemės heral-
dika galiejė pradiejė formou-
tėis tik pu  Žemaitėjės krėkšta 
(1413m.) ėr  Melna taikuos  
(1422 m.), ka Žemaitėje sava 
nuoro sosėjungė su Lietovuos 
Dėdioujė Konėgaikštīstė. Tad  
krīžeivē pri Žemaitėjės heral-
dikas prisėdietė nagaliejė. Dar 
daugiau – krīžeiviu suostėnie, 
Marienburga pėlie,  īr sauguoms 
Žemaitėjės kanauninka krieslos 
so Žemaitėjės lotinėško vardo 
ėr  krīžeiviu parinkto Žemaitė-
jės herbo – Šv. Kristafuoru. Tad 
nier nikuokė pagrinda sakītė, 
kad KRĪŽEIVĒ  ŽEMAITĖ-
JĖS MEŠKĀ ONTKAKLI 
OŽDIEJĖ. 

2. Kėta svarbi  Žemaitėjės 
heraldėkā data īr 1441 metā, 
ka  Lėnkėjės karaliaus ėr Lieto-
vuos Dėdiuosės Konėgaikštīs-
tės (LDK) dėdiesis  konėgākštis 
Kazėmiers Jogailātis  soteiktė 
pėrmoujė  prėvėlegėjė Žemaitė-
jē  ėr  Žemaitėjė tapa konėgaikš-

tīstė (tituls nauduots 1441–1918 
metās). 

3. PĖRMS mumis pasėikės  Že-
maitėjės herbs īr  pavaizdouts unt 
Lėnkėjės karaliaus ėr LDK dėdiuo-
jė  konėgākštė Aleksandra Juogailā-
tė 1492 m. tauries (Kruokova, tau-
rės kuopėjė sauguoma Valduovu 
rūmūs Vėlniou), katruo ŽEMAI-
TĖJĖS MEŠKA ĪR  PAVAIZ-
DOUTA SO ONTKAKLIO. 

4. Dar rēktom pridietė, kad par 
vėsa  800 metu Žemaitėjės rašta 
istuorėjė ėšlėkosiūs  PIEŠĖNIŪS, 
PAVEIKSLŪS, FRESKUOS, ŽE-
MIELAPIŪS, PORTĖGRAPĖ-
JUOS, PAMINKLŪS, MEDA-
LIŪS, HERBŪS ŽEMAITĖJĖS 
HERBĖ MEŠKA ĪR VAIZDOU-
JEMA SO ONTKAKLIO.

Tėi  kelė faktā  iruoda ėr  aiškē   
paneig  „tėkrū Žemaitėjės mīlietuo-
ju“   aiškėnėmus,  ka  „tėkra Žemai-
tėjės  meška īr ba  ontkaklė“.   Mūsa 
buočē  na tik žėnuojė,  bet ėr gerbė 
Žemaitėjės istuorėjė. Anon žėnuo-
jė ėr mūsa valduovā, katrėi tvėrtėna 
herbus. Heraldėkuo nier bepras-
miu žėnklū  ėr ana nakeitama bet 
kam ožsėmanios.  Žemaitėjės herbė 
ont meškuos kakla esous ontkalis 
heraldėnė kalbo simbolizoun  na 
„verguovė“, kap ka saka tėi, katrėi 
Žemaitiu herbė nuorietom matī-
tė meška ba ontkaklė, vuo  mažne 
200 metu (1236–1422) trokosi 
Žemaitėjės  kara  so krīžeivēs,  ban-
dīma  Žemaitėjė pavergtė. Žemai-
tėjė tik sava pastonguom, žiaurē 
dėdėlė kaina atsėlaikė tarp dvėjū 
vuokītiū ordėnu  ėr kap  LAISVA  
ŽEMĖ (pri meškuos ontkaklė  nier 
grondėnės, katra reikšto priklausī-
ma kam nuors)  sava valė, kap sa-
kuoma aštouniū valduovu prėvė-
legėjuos,  Žemaitėjė  1422 m., anā 

Dabar galiuojėntis Žemaitėjės 
herbs so laikītuojēs

Daugėrda Tada sokorts 
Žemaitėjės herbs. XX a. I p. 
ėšleista atvėrėlė fragmėnts

XVI–XVIII a. nauduots Žemaitėjės 
konėgaikštīstės herbas(Nukelta i 4 p.)
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soteikos tam tėkras salīgas (privilegėjės), sosėjungė 
so LDK. Tad HERALDĖNĖ  ontkaklė  ont meš-
kuos reikšmie – „DO ŠIMTMETIUS MIEGIN-
TA PAVERGTĖ,  BET  SAVA    LAISVĖ  APGĪ-
NOSI ŽEMAITĖJĖ“. Tėi, katrėi siūluo atsėsakītė 
Žemaitėjės meškuos ontkaklė, tīčiuoms  ar ėš naėš-
manīma skalda Žemaitėjės žmuonis, neig ton, kuo 
nasopront, miegėn revizoutė  garbinga ėr išskėrtėnė  
mūsa krašta istuorėjė.

Jē mīlam Žemaitėjė, telkemuos bėndrėms Že-
maitėjē skėrtėms darbams,  mīliekēm  anuos garbin-
ga istuorėjė, savėtoma ėr natėmkem vėskuo ont sava 
korpalė, mīliekem anou  so vėsās tuo krašta istuorė-
jė liūdėjontēs žėnklās, nes istuorėkā ėr heraldėkas 
specialistā  naabejuo – ISTUORĖNIS  ŽEMAI-
TĖJĖS HERBS – MEŠKA SO ONTKAKLIO.   

Tėms, katrėms heraldėka īr vākū zabuova, katrėi  
linksmā  pri  bokala alaus  gal lēstė sau nusprėstė, 
kuoks  tor būtė  „tėkros  Žemaitėjės herbs“, primin-
so, kad  MEŠKA BA ONTKAKLĖ  ĪR  B E R L Ī-   
N A HERBS  – NA ŽEMAITĖJĖS.  

Lietovuos etnėnės kultūras gluobuos tarības 2022 m. sausė 25 d. nutarėmo TN-3 „Dėl Lietuvos etno-
grafinių regionų žemėlapio patobulinto varianto patvirtinimo“ patvirtints Lietovuos etnuograpėniu regė-
juonu žemielapis su tū regėjuonu dabartėniu suostėniu herbās

Telšiū senamiestė vaizds. Žebrauskė Algėrda 
portėgrapėjė
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Šiais metais žurnalo „Žemaičių žemė“ bičiulis, 
kraštotyrininkas, spaudos darbuotojas, ilgametis 
Lietuvos knygnešio draugijos Valdybos narys, buvęs 
Kauno medicinos instituto mokslinės bibliotekos 
ir Lietuvos archyvų bibliotekos direktorius, kelių 
knygų apie Lietuvos knygnešius autorius ir bendra-
autoris Benjaminas Kaluškevičius „Žemaičių žemės“ 
redakcijai perdavė nuotraukų albumą. Jame – Lie-
tuvos istoriko, kraštotyrininko, keliautojo, rezisten-
to, visuomenės bei politikos ir visuomenės veikėjo, 
1990m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo Akto signataro, daugelio knygų autoriaus 
Stanislovo Gedimino Ilgūno (1936–2010) 1980 m. 
suorganizuoto dviratininkų žygio apie Lietuvą nuo-
traukos iš vakarų ir šiaurės Lietuvos bei trumpi prie-
rašai prie jų. Albumo pradžioje – žygio žemėlapis ir 
paties S. G.Ilgūno 1980 m. spalio 3 d. rašytas tekstas:  

„Prieš 20 metų (1960 m. birželio 27–liepos 17) 
trys kapsukiečiai: aš, B. Krištupaitis ir J. Kaluškevi-

Kelionės, skatinančios
atversti ir naujai 
perskaityti krašto 
istorijos puslapius,
žmonių biografijas
 Gintautas ČIŽIŪNAS

1980 m. ekspedicijos (kelionės apie Lietuvą) 
maršrutas

čius, dviračiais apvažiavome aplink Lietuvą, nuva-
žiuodami 1536 kilometrus. Tai buvo mūsų pirmoji 
organizuota, juridiškai įforminta kelionė. Ji tapo dide-
lių kelionių pradžia. Nuo to laiko jau 20 metų kiekvie-
nų atostogų metu keliauju po vieną ar kitą kraštą.

1970 sukako 10 metų nuo mūsų pirmosios ke-
lionės. Ta proga ketinome trise kelionę pakartoti. 
Tačiau mano bendražygiai dėl nepalankiai susiklos-
čiusių aplinkybių į kelionę neišvyko. 1970 m. birželio 
28–liepos 21 dienomis aplink Lietuvą apvažiavau 
vienas– nuvažiavau 1545 kilometrus. Tai vieninte-
lė mano kelionė, kurios metu važiavau vienas. Pa-
mačiau, jog keliavimas po eilės metų tomis pačiomis 
vietomis, tuo pačiu būdu yra tarsi gyvas sugrįžimas 
į savo praeitį, tarsi tėvynės ir tavo asmeniškai nueito 
kelio palyginimas, pamatavimas. Ir tada nuspren-
džiau iki savo dienų galo kas 10 metų dviračiu ke-
liauti aplink Lietuvą, jeigu tik leis jėgos.

Atėjo l980-ieji. Pastaraisiais metais atlieku tik 
tiriamojo pobūdžio keliones. Dėl jų tikslų ir jų metu 
atliekamo darbo vadinu jas ekspedicijomis. Šiems 
metams pasirinkau tokią temą: ,,Lietuvos pasienio 
rajonų kultūros paminklai“. 

Ekspedicijos metu aplankėme žymiausius mūsų 
respublikos pasienio rajonų kultūros paminklus – 
istorijos, architektūros, iš dalies dailės ir archeologi-
jos. Nustatėme tikslią paminklų buvimo vietą, juos 
aprašėme, nufotografavome, išaiškinome kai kurias 
literatūroje žinomas žymių žmonių memorialines 

(Nukelta į 6 p.)

Edmundo 
Ganusausko 
knygos „Išėjęs į 
žygį“ 
(monografijos 
apie Stanislovą 
Gediminą 
Ilgūną) viršelis 
(Vilnius, 2013). 
Viršelio 
nuotraukoje – 
S. G. Ilgūnas
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vietas, kurios buvo nežinomos ar buvo laikomos iš-
nykusiomis. Pagrindinis ekspedicijos vadovas buvo 
„Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas“ (Vilnius, 
1973). Naudojomės ir Mažąja lietuviškąja tarybine 
enciklopedija, kurią vežėmės su savimi, kita literatū-
ra, kurioje ką nors svarbaus radome apie vietoves, per 
kurias važiavome.

Atvykę į vietą pirmiausiai iš turimų šaltinių 
padarydavome istorinę jos apžvalgą, fiksuodavome 
esamą padėtį. Lankydami žymių žmonių kapus juos 
aptvarkydavome,  uždegdavome žvakutes.

Jeigu 1970 m. važiavau vienas, tai šiemet norin-
čių važiuoti atsirado gana daug. Labai  džiugu, kad 
šiemet važiavo draugai, kartu keliavę 1960 metais. 
Iš viso dabar mūsų grupę sudarė 15 žmonių. Buvo ir 
daugiau norinčių, tačiau juos priimti į grupę atsisa-
kiau, nes tada būtų buvę labai sunku įveikti iškylan-
čias organizacines, psichologines, technines problemas. 
Grupėje buvo įvairaus amžiaus, skirtingų profesijų, 
interesų žmonės.

Buvo labai bloga vasara, kasdien lijo, nespėdavo 
išdžiūti rūbai, palapinės, batai ant kojų supuvo, tačiau 
grupėje kaip niekad buvo labai gera, draugiška atmos-
fera; šiuo atžvilgiu tai geriausiai man pavykusi kelionė.

Ekspedicijos metu padariau daugiau kaip 1200 
fotografijų. Šiame albume yra tik fotografijos, atspin-
dinčios keliavimą, vidaus tvarką, čia tik istorijos ir 
architektūros paminklai, išskiriant rašytojų tėviškes, 
jų memorialinius paminklus, kapus bei paminklus 
Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Vytautui (jų fo-
tografijos suklijuotos į atskirą albumą). Be minėtųjų, 

yra padaryti šie fotoaplankai: a) Lietuvos archeolo-
gijos, b) liaudies architektūros, c) vaizduojamosios 
dailės (skulptūros), d) liaudies dailės (skulptūros, 
kaltiniai kryžiai), e) liaudies mažosios architektūros 
(kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės).

Vietovių pavadinimai albume pateikti pagal 
1980 m. Lietuvos TSR veikusį 1976 m. administra-
cinį-teritorinį suskirstymą. [...]“.

Tais 1980-aisiais žygio dalyviai pirmiausiai pa-
siekė Jurbarką, Tauragę, tada pasuko link Klaipė-
dos, o iš ten – į Žemaitiją, Šiaulių kraštą ir t. t.

Šios nespalvotos ekspedicijos narių sukurtos 
nuotraukos – gyvas paveikslas tos Lietuvos, kuri 
buvo daugiau negu prieš 40 metų. Vartant albumo 
puslapius kilo mintis virtualiai pakeliauti tomis vie-
tomis, kuriose lankėsi žygio dalyviai 1980-aisiais. 
Tai nebus kelionė tuo maršrutu, kuriuo keliauta eks-
pedicijos metu. Tai – sugrįžimas į tas vietas, kuriose 
jie lankėsi ir prisiminimas tų iškilių žmonių, kurie iš 
minėtų vietų yra kilę arba jose gyvenę, dirbę. Pasa-
kojimus iliustruosime tiek 1980 m. žygio, tiek ir ak-
tualiomis archyvinėmis bei šių dienų nuotraukomis.

Klaipėda – Mažosios Lietuvos etnografinio 
regiono miestas, tačiau ir jame nuo seno gyvena 
daug žemaičių. Tarp jų – ir buvęs Lietuvos jūrų 
uosto viršininkas, pirmasis uosto kapitonas Liudvi-
kas Stulpinas (1871–1934) bei iškilus pedagogas, 
muziejininkas, kraštotyrininkas, esperantininkas, 
dviračių turizmo pradininkas Lietuvoje Liudas Al-
seika (1887–1960). Šiame žurnalo numeryje – išsa-
mūs pasakojimai apie juos.

1980 m. sudaryto fotoalbumo puslapio, kuriame pateiktos nutraukos iš Jurbarko miesto, fragmentas
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2023-aisiais sukaks 100 metų, kaip Lietuvos 
Respublikos Klaipėdos uosto viršininku buvo 
paskirtas jūrininkas Liudvikas Stulpinas (1871–
1934). Kas žinoma apie jį?

Liudvikas Stulpinas (angl. Ludwig Stulping)– 
Lietuvos uosto viršininkas, jūrų tolimojo plaukio-
jimo kapitonas ir pirmasis Klaipėdos uosto kapito-
nas. Jis gimė 1871 m. gruodžio 4 d. Telšių rajono 
Viešvėnų seniūnijos Jomantų kaime. Beje, ši vieto-
vė dabar garsi ne tik kaip L. Stulpino gimtinė, bet 
ir tuo, kad greta kaimo esančiame Jomantų miške 
auga du gamtos paminklai – Jomantų ąžuolas ir 
triliemenis ąžuolas, tad nors kaimas ir baigia su-
nykti (1923 m. čia buvo 60 nuolatinių gyventojų, 
2011m. – tik 5), čia turistai ir krašto istorija, gamta 
besidomintys keliautojai užsuka dažnai.

Liudviko tėvai buvo iš bajorų giminės kilę Ka-
zimieras ir Juozefata Stulpinai. Šeima gyveno gana 
pasiturinčiai. Joje kartu su Liudviku augo dar trys 
Stulpinų sūnūs. Kai Liudvikui buvo 14 metų, tėvai 
mirė, tad vaikinui teko savarankiškai priimti spren-
dimą, kaip gyventi toliau. Tikėtina, kad kažkieno 

Lietuvos jūrų uosto 
viršininkas, pirmasis
uosto kapitonas 
Liudvikas Stulpinas
(1871–1934)

Parengė Danutė MUKIENĖ

Liudviko Stulpino medalis. Autorius – Motiejus 
Narbutas

(Nukelta į 8 p.)

Laivai, kuriais plaukiojo Liudvikas Stulpinas (nuo 
viršaus):  „Birma“; laivas, kuriame L. Stulpinas dirbo 
kapitonu Pirmojo pasaulinio karo metais; „Lithuania“; 
„Russia“. Fotoreprodukcijos iš RKIC archyvo
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paskatintas jis, būdamas 15 metų amžiaus, atvyko į 
tuo metu didelį populiarumą tarp lietuvių turėjusią 
Liepoją. XX a. paskutiniais dešimtmečiais šis mies-
tas buvo vienas iš sparčiausiai besivystančių Rusijos 
imperijos uostamiesčių. Liepojoje gyveno didelė 
lietuvių bendruomenė. Jos nariai dažniausiai dirb-
davo mieste veikusiuose fabrikuose. Liudvikas pa-
sirinko jūrininko kelią – 1885 m. įsidarbino junga 
(jaunesniuoju jūreiviu) latvių burlaivyje „Honoria“ 
(liet. „Garbė“), kuris priklausė Liepojoje veikusiam 
Rusijos prekybos laivynui. Tokiam jaunam vaikinui 
čia nebuvo lengva, tačiau Liudvikas buvo kantrus, 
pareigingas, stengėsi pateisinti vyresniųjų pasitikėji-
mą, tad greitai tarp jūreivių tapo savu bei gerbiamu 
žmogumi. Einant metams jis dirbo ne tik latvių, bet 
ir estų laivuose. Po šešerių darbo metų burlaiviuose, 
uoste, 1897-aisiais jis tapo Liepojos uosto pasidi-
džiavimu buvusio ledlaužio Ledokol II“ komandos 
nariu. Čia jam patikėjo bocmano (denio komandos 
viršininko) pareigas; dabar jau Liudvikui pačiam 
teko vadovauti jūreiviams ir jungoms. Tais metais 

tarp jūreivių jis garsėjo savo drąsa, priimamais tei-
singais, logika pagristais sprendimais.

Metams einant patirties ir žinių bagažas didė-
jo, tad 1899 m., kai su „Ledokol II“ komanda susi-
ruošė į du su puse metų vykusią rusų-švedų arktinę 
ekspediciją, kurios maršrutas tęsėsi iki Špicbergeno 
salyno, Liudvikas savo sugebėjimais neabejojo.

Ledlaužyje „Ledokol II“ Liudvikas dirbo 5 me-
tus. Eidamas bocmano pareigas, jis šiek tiek susitau-
pė pinigų mokslams ir 1901-aisiais, būdamas jau 
trisdešimties, pradėjo mokytis Liepojos navigacijos 
mokykloje. Ją užbaigęs, 1903 m. apsigynė ir tolimo-
jo plaukiojimo šturmano diplomą, išlaikė tolimojo 
plaukiojimo kapitono egzaminus. Tuo metu jis jau 
turėjo šeimą, žmona Veronika jam buvo padovano-
jusi pirmąjį sūnų – Napoleoną.

Tapęs diplomuotu, profesionaliu jūreiviu, Liudvi-
kas dirbo Liepojos uosto valdybos Statybos skyriu-
je, čia įgijo uosto įrengimų ir gilinimo darbų patir-
ties. Kiek vėliau jis buvo priimtas dirbti Liepojoje 
registruotame burlaivyje „Henrich Catcherina“.

Iš kairės: Liudvikas Stulpinas; Liudvikasa Stulpinas su šeima: žmona Veronika, sūnumis Napoleonu ir 
Aleksandru. Nuotraukų originalai saugomi Lietuvos jūrų muziejuje
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(Nukelta į 10 p.)

1907 m., kai Rusijos Rytų Azijos bendrovė, 
siekdama pradėti organizuoti keliones iš Europos į 
JAV, įsteigė laivybos liniją Liepoja–Niujorkas, šiuo 
maršrutu plaukiojo laivai „Livonia“ ir „Arkonia“, 
vėliau – ir „Estonia“ bei „Lithuania“. Tais metais 
L.Stulpinas buvo priimtas dirbti garlaivio „Livo-
nia“ jaunesniuoju šturmanu. Kurį laiką jam yra tekę 
padirbėti šturmanu ir laive „Estonia“. Buvęs šio lai-
vo vyriausiasis inžinierius mechanikas Šlioseris yra 
palikęs tokius atsiminimus apie Liudviką: „Stulpi-
nas buvo labai mandagus. Visados korektiškas. Labai 
rimtai atlikdavo savo pareigas, už tai buvo visų labai 
aukštai vertinamas. Taip pat ir tarp keleivių jis buvo 
gerbiamas už tai, kad mielu noru visiems patarnau-
davo ir jautriai visus suprasdavo. Visiems, kas tik į jį 
kreipdavosi, jis pagal visą išgalę stengėsi padėti. Visi 
tarnautojai ir valdiniai gerbė už taktingą ir teisingą 
jo elgesį. Liudas niekuomet nerėkdavo ir nesikolioda-
vo, tačiau drausmę palaikydavo griežtą. Visi mielai 
ir su dideliu atsidėjimu vykdydavo jo įsakymus. Tarp 
draugų jis buvo linksmas ir mylimas.“

Liudvikas kurį laiką šturmanu dirbo ir Rusijos 

Rytų Azijos bendrovės įsigytame šiek tiek dides-
niame negu „Estonia“ garlaivyje „Lithuania“. Čia 
jis taip pat gerai užsirekomendavo, tad 1909 m. 
pabaigoje jam bendrovės valdyba pasiūlė tapti šio 
garlaivio kapitonu. Pasiūlymą Liudvikas priėmė ir 
jis šioms pareigoms buvo patvirtintas.

Būdamas ant kapitono tiltelio ir vadovaudamas 
įgulai jis jautėsi gana tvirtai. Nepaisant to, 1910m. 
jūrą gaubiant tirštam rūkui, ši kapitonui paspendė 
spąstus – „Lithuania“, kurioje buvo 700 keleivių, 
netoli Škotijos užplaukė ant uolų. L. Stulpinas nepa-
simetė, elgėsi profesionaliai. Išsiaiškinęs, kad nuken-
tėjo tik priekinė laivo dalis, jis atsitraukė nuo uolos 
ir „Lithuania“, lydima anglų kreiserio, buvo nupluk-
dyta į Newcastle uostą. Aukų tąsyk buvo išvengta.

L. Stulpino darbo metai garlaivyje „Lithuania“ 
pažymėti ir žygdarbiu. 1910 m. žiemą Baltijos jūro-
je jo vedamo laivo įgula išgelbėjo skęstančio vokiečių 
burlaivio įgulą. Už tai L. Stulpinas buvo apdovanotas 
Vokietijos „Goldene Krone“ III laipsnio ordinu ir Vo-
kietijos Skęstančiųjų gelbėjimo sidabriniu medaliu.

Vėliau, 1911–1913 m., jis dirbo keleivinio lai-
vo „Birma“, plaukiojusio tarp Rusijos ir Šiaurės 
Amerikos, kapitonu. Tuo metu „Birma“ buvo vie-
nas didžiausių ir geriausių to laikotarpio keleivinių 
laivų. Gamta įgulą nuolat išbandydavo. Spaudoje 
plačiai buvo nušviesta „Birmos“, kurioje plaukė 960 
keleivių, akistata su 1911 m. žiemą vandenyne ki-
lusia gamtos stichija – kelias paras siautusia audra 
(orkanu). Jos metu buvo nutrauktos ir į vandenyną 

L. Stulpino atminimui skirtas paminklinis akmuo 
„Vėjų rožė“pažintiniame Jomantų miško take, netoli 
kapitono gimtinės (Telšių r.). Skulptorius ????? 
Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo

Paminklas Liudvikui  Stulpinui Telšiuose . Skulpto-
rius Saulius Juchnevičius. Fotoreprodukcija iš RKIC 
archyvo
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nuneštos laive turėtos gelbėjimo 
valtys. Bangoms sudaužius laivo 
viršutinio denio patalpų duris, 
vanduo net buvo pradėjęs veržtis 
į laivo vidų. To dar neužteko. 
Audros metu sugedo laivo va-
riklis, tačiau net ir tokioje situ-
acijoje laivo įgula, vadovaujama 
didelę jūrininko patirtį turinčio, 
racionaliai mąstančio, tikslius nu-
rodymus duodančio L. Stulpino, 
nepasimetė. Variklis buvo sure-
montuotas ir laivas, plaukdamas 
toliau, pasiekė galutinį maršruto 
tašką – Niujorką.

L. Stulpino darbas garlaivyje 
„Birma“ bene dažniausiai tarp 
jūreivių prisimenama dėl to, kad 
šis laivas 1912 m. balandžio 14d. 
Atlanto vandenyne Didžiosios 
Britanijos keleiviniam laivui 
„Titanikas“ patyrus nelaimę, 
būdamas apie 100 jūros mylių 
nuo „Titaniko“, vienas pirmųjų 
priėmė „Titaniko“ pagalbos šau-

kinius, pasikalbėjo su tragedi-
jos ištikto laivo jūrininkais bei, 
L. Stulpinui nurodžius, pakeitė 
maršrutą ir pasuko į jų nurody-
tą nelaimės vietą, kurią turėjo 
pasiekti po 6–8 valandų. Laivo 
kapitonas tada iš karto paskyrė 
15 papildomų kūrikų, kad laivo 
varikliai dirbtų visu pajėgumu, 
įgula pasiruošė priimti, šildyti 
ir maitinti į nelaimę patekusius 
žmones, bet…. „Titaniko“ jūrei-
viai, matyt, panikuodami sukly-
do ir „Birmos“ jūreiviams nurodė 
netikslias laivo koordinates, tad 
L. Stulpino vedamam laivui van-
denyne pasiekus nurodytą vietą, 
jokio laivo ten nebuvo – prieky-
je matėsi tik ledkalnis. Kaip yra 
žinoma, likusius gyvus „Tita-
niko“ keleivius tąsyk išgelbėjo į 
nelaimės vietą atskubėjęs laivas 
„Carpathia“.

Metams einant patirties ir 
įgūdžių daugėjo, Liudvikas tapo 
vienu geriausių Rytų Azijos ben-
drovės laivyno kapitonu. Prieš 
prasidedant Pirmajam pasauli-
niam karui ši bendrovė L. Stul-
pinui patikėjo didžiausio savo 
garlaivio – „Rossija“ – kapitono 
pareigas (šio laivo kapitonu jis 
buvo 1913–1918 metais). Vyks-
tant karui šis laivas buvo rekvi-
zuotas karo laivyno reikalams. 
L.Stulpino vadovaujama įgula 
karo laikotarpiu Baltijos jūra 
plukdė kareivius ir šaudmenis, 
gavusi nurodymą, persekioda-
vo priešo transportinius laivus. 
Už nuopelnus lietuvis kapitonas 
Liudvikas Stulpinas buvo apdo-
vanotas Šv. Stanislovo ordinu su 
kalavijais, buvo išrinktas Baltijos 
jūrininkų sąjungos pirmininku.

Karo metais (1915-aisiais) 
Veronikos ir Liudviko Stulpinų 
šeimoje gimė antrasis sūnus – 
Aleksandras.

Po Rusijoje įvykusio bolševi-
kų perversmo Liudvikas nauja-
jai Rusijos valdžiai nepritarė. Po 
Rusijoje įvykusios revoliucijos L, 
Stulpinas 1918 m. buvo suimtas, 
uždarytas į Helsinkio kalėjimą, 
įtariant, kad jis, neva, norėjęs 
parduoti Rusijos Rytų Azijos 
kompanijos laivus. Jei šie įtarimai 
būtų pasitvirtinę, jam būtų grė-
susi mirties bausmė. Liudvikui 
į pagalbą atėjo jūrininkai. Jiems 
užtarus, kapitonas buvo paleis-
tas į laisvę, o laivas „Russia“ per-
duotas tarptautiniam Raudona-
jam kryžiui. Vėliau L. Stulpinas 
kurį laiką gyveno Danijoje, laivu 
„Russia“ plukdydavo pabėgėlius. 
Po to jis Latvijoje užsiėmė vers-
lu– bandė verstis miško prekyba.

1918 m. L. Stulpinui suti-
kus, jis buvo paskirtas Lietuvos 
Respublikos konsulu Liepojoje. 
Eidamas šias pareigas Liudvikas  
lankėsi Londone, ragino įvairių 
garlaivių kompanijų savininkus 

L. Stulpino skulptūrinis biustas 
Klaipėdoje, prie namo Sankryžos 
g. 7, kuriame 1933–1934 m.  gyve-
no pirmasis Lietuvos uosto 
kapitonas L. Stulpinas. 
Skulptorius Justas Mickevičius, 
architektas Petras Šadauskas 

Atminimo lenta Klaipėdoje, prie 
namo Sankryžos g. 7, kuriame 
1933–1934 m. gyveno pirmasis 
Lietuvos uosto kapitonas L. Stulpi-
nas. Skulptorius Justas Mickevičius, 
architektas Petras Šadauskas. 
Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo
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Iš kairės: antkapinis paminklas, L. Stulpino amžinojo poilsio vietoje 
stovėjęs 1980 m. (S. G. Ilgūno nuotrauka), ir vietoje jo 1990 m. pastatytas 
skulptoriaus Regimanto Midvikio ir architekto Adomo Skiezgelo sukurtas 
antkapinis paminklas (fotoreprodukcija iš RKIC archyvo)

steigti Lietuvos prekybos laivyną. 
To nebuvo padaryta, nes tais me-
tais Lietuvos valdžia dar nebuvo 
numačiusi, kad šalis turi turėti 
savo laivyną.

1923 m. pradžioje, kai Klai-
pėda buvo prijungta prie Lie-
tuvos, Liudvikas gavo kvietimą 
sugrįžti į Lietuvą ir pradėti vado-
vauti Klaipėdos uostui. Kvietimą 
jis priėmė ir, metęs savo verslą La-
tvijoje, patyręs didžiulius nuos-
tolius, sugrįžo į Lietuvą, įsikūrė 
Klaipėdoje ir 1923 m. vasarą iš 
Ričardo Visockio perėmė Klai-
pėdos uosto viršininko pareigas. 
Tais metais jam teko  rūpintis ir 
Lietuvos laivyno steigimu, uosto 
plėtra, naujų laivų paieškomis, 
jų pirkimu, senų ir sugedusių re-
montu, jūros uosto ir jūreivystės 
populiarinimu šalyje, jūrininkų 
mokyklos steigimu, gintaro kasy-
bos prie Juodkrantės organizavi-
mo darbais.

1924 m. vasarą uosto virši-
ninko pareigas jis perdavė sufor-
muotai Klaipėdos uosto tarybai.

Dirbdamas Klaipėdos uosto 
viršininku ir vėliau (iki savo mir-
ties 1934 m.) jis ėjo ir Klaipėdos 
uosto kapitono pareigas. Tuo 
laikotarpiu Liudvikas kartu su 
bendraminčiais įsteigė Lietuvos 
jūrininkų sąjungą, buvo išrinktas 
šios sąjungos garbės pirmininku.

1929 m. L. Stulpinas apdo-
vanotas Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino IV laipsnio 
ordinu už nuopelnus plėtojant 
Lietuvą kaip jūrų valstybę. 

Savo gyvenimu ir darbais 
L. Stulpinas yra tapęs Lietuvos 
kaip jūrinės valstybės ambicijų 
simboliu.

L. Stulpinas po sunkios ligos 
mirė 1934 m. liepos 15 d. Klai-
pėdoje. Jo paskutinis priešmirti-
nis prašymas buvo: „Palaidokite 

mane prie jūros…“. Ši kapitono 
valia buvo įvykdyta – jo palaikai 
amžinam poilsiui atgulė Smilty-
nės Kopgalio kapinėse.

Sovietinės valdžia stengėsi, 
kad žmonės L. Stulpino asme-
nybę ir jo nuopelnus Lietuvai 
pamirštų. Šalyje prasidėjus At-
gimimui, 1988 m. buvo įkurta 
iniciatyvinė grupė L. Stulpino 
atminimui įamžinti (grupės 
pirmininkas – jūrininkas Kazi-
mieras Povilaitis). Ji pasirūpino, 
kad Smiltynės Kopgalio kapinai-
tėse būtų atstatytas nugriautas 
L.Stulpino paminklas, pastatytas 
skulptūrinis biustas prie namo, 
kuriame gyveno ir dirbo pirma-
sis Klaipėdos uosto kapitonas 
L.Stulpinas. Grupės darbas davė 
rezultatus: 1990 m. birželio mėn. 
Smiltynės Kopgalio kapinaitė-
se atidengtas paminklas, skirtas 
L.Stulpinui (skulptorius Regi-
mantas Midvikis, architektas 
Adomas Skiezgelas), o 1991 m. 
liepos mėnesį Klaipėdoje, prie 
namo Sankryžos g. 7, kuriame 

1927–1933 m. gyveno L. Stulpi-
nas, atidengta memorialinė lenta 
ir skulptūrinis biustas (skulpt. 
Justas Mickevičius, archit. Petras 
Šadauskas). Tais pačiais metais 
skulptorius Motiejus Narbutas 
sukūrė medalį „Jūrų kapitonas 
Liudvikas Stulpinas“.

1997 m. Klaipėdos 28-ajai vi-
durinei mokyklai buvo suteiktas 
jūrų kapitono Liudviko Stulpino 
vardas. 2006 m. joje atidarytas 
pirmojo Klaipėdos uosto kapito-
no muziejus.

2008 m. sukurtas dokumen-
tinis filmas „Liudvikas Stulpinas. 
Pirmasis Klaipėdos uosto kapi-
tonas“. Tų pačių metų rugpjūčio 
22d. pažintiniame Jomantų miš-
ko take (Telšių r.), netoli kapito-
no gimtinės, atidengtas pamin-
klinis akmuo „Vėjų rožė“ .

2013 m Susisiekimo minis-
terija įsteigė kasmetinį per Klai-
pėdoje vykstančią Jūros šventę 
įteikiamą apdovanojimą „Jūrų 
kapitono Liudviko Stulpino me-

(Nukelta į 12 p.)
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dalis“. Šios šventės metu yra pagerbiamas ir pats 
Liudvikas Stulpinas. 2016 m. gruodžio 4 d., minint 
L. Stulpino 144-ąsias gimimo metines, Lietuvos 
jūrininkų sąjungos, Jūrų kapitonų klubo ir asocia-
cijos „Jūros veteranai“ iniciatyva bei rūpesčiu Klai-
pėdoje, ant namo, kuriame 1933–1934 m. gyveno 
kapitonas L.Stulpinas (Tilžės g. 9), sienos atidengta 
paminklinė lenta su L. Stulpino bareljefu (skulpt. 
Gintaras Jonkus). Šiame name dabar veikia Klaipė-
dos miesto savivaldybės I. Kanto viešosios biblio-
tekos Jaunimo skyrius. 2018 m. birželio 9 d. Telšių 
miesto meno ženklų galerijoje po atviru dangumi 
šalia Masčio ežero atidengtas ir paminklas, skirtas 
L. Stulpinui (skulpt. Saulius Juchnevičius).

L. Stulpinas Lietuvoje pradėjo rašyti garbingą 
Lietuvos jūrinės valstybės laivų kapitonų, Klaipė-
dos jūros uostų viršininkų istoriją. Ją pratęsė Juozas 
Andžejauskas, Bronius Krikštopaitis, Zigmas Do-
meika, Feliksas Marcinkus, Benediktas Monkevi-
čius, Eduardas Sliesoraitis, Juozas Kaminskas, An-
tanas Kaškelis, Alfonsas Urbelis. Jų pėdomis eina ir 
šių dienų Lietuvos jūrininkai.

 
NAUDOTA LITERATŪRA:
 1. Tijūnėlis R., Bekėža P., Laivynas, jūra ir tauta, 

Klaipėda, 1999.
2. Mažosios Lietuvos enciklopedija https://www.

mle.lt/straipsniai/liudvikas-stulpinas.
3. Visuotinė lietuvių enciklopedija https://www.

vle.lt/straipsnis/liudvikas-stulpinas/.
4. Laisvoji enciklopedija https://lt.wikipedia.org/

wiki/Liudvikas_Stulpinas.
5.http://www.albatrosas.lt/Sovietmeti-pamirs-

tas-uosto-kapitonas-p653.html.

Įsakymas dėl L. Stulpino skyrimo Lietuvos Konsulu 
Liepojoje (Latvija) nuo 1919 m. liepos 15 d. Originalas 
saugomas Lietuvos valstybės archyve

Liudas Alseika (1887–1960) – pedagogas, mu-
ziejininkas, kraštotyrininkas, esperantininkas. Pla-
čiausiai jis žinomas kaip dviračių turizmo pradinin-
kas Lietuvoje.

L. Alseika gimė 1887 m. balandžio 25 d. neto-
li Kuršėnų (Šiaulių r.) buvusiame Kvietkelių dvare 
gyvenusių bajorų šeimoje. Iš pradžių mokėsi Šiau-
lių gimnazijoje. Baigęs 6 gimnazijos klases, išvyko 
į Rusiją. Studijavo Ufos (Baškirija) aukštojoje geo-
dezijos mokykloje, kurią baigė 1910 m., įgydamas 
inžinieriaus geodezininko specialybę. Vėliau dirbo 
Urale, Besarabijoje (dabar Moldova), Kaukaze, Vi-
durinėje Azijoje. Mokytojavo Vladivostoke.

1921 m.  grįžo į Lietuvą, dirbo geodezininku 
Kėdainiuose, Biržuose, Ukmergėje, keletą metų 
mokytojavo Ignalinoje, Klaipėdoje. Uostamiestyje 
veikusiame žemės ūkio technikume vadovavo kur-
sams, dėstė gamtos mokslus. 

Praktikavo vegetarizmą, buvo laisvamanis. 
Pagarsėjo kaip esperantininkas. Buvo Tarptau-

tinės esperanto lygos generalinis atstovas Lietuvoje. 

Liudas Alseika – 
dviračių turizmo
pradininkas Lietuvoje
Parengė Jurgis Želvys

Liudas Alseika (centre) su Saugų  mokyklos moki-
niais Klaipėdos kraštotyros muziejuje apie 1958 me-
tus. Fotografas nežinomas. Nuotraukos originalas 
saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje
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1932 m. Paryžiuje, 1938 m. Londone vykusiuose 
kongresuose esperanto kalba skaitė pranešimus 
apie Lietuvą. 

Mėgo keliauti. 1934 m. jis dalyvavo masiniame 
turistiniame baidarių žygyje, kurio metu buvo plau-
kaima Nemunu iš Kauno į Klaipėdą.

Antrojo pasaulinio karo metais L. Alseika buvo 
patekęs į kalėjimą, jam grėsė sušaudymas, tačiau at-
sitiktinumo dėka jam pavyko vokiečių karininkui 
paaiškinti, už ką jis suimtas, šis patikėjo jo nekaltu-
mu ir L. Alseika buvo paleistas į laisvę.  

Po karo Rusijos lageriuose atsidūrė jo dukros 
Milda ir Ramutė. L. Alseika laišku asmeniškai krei-
pėsi į tuometinį įtakingą Sovietų Sąjungos politiką 
Michailą Kalininą ir kaip tėvas su tėvu pasidalijo 
savo rūpesčiu dėl dukterų.  M. Kalininas į laišką su-
reagavo ir dukros iš tremties buvo paleistos. 

Pokario metais dirbdamas mokytoju Klaipėdo-
je L.Alseika čia atgaivino esperantininkų veiklą. 

L. Alseika buvo dviračių turizmo pradinin-
kas Lietuvoje. XX a. 5–6 dešimtmetyje jis plėtojo 
turizmo sąjūdį, organizavo turizmo dienas Klai-
pėdoje, buvo Lietuvos ir Pabaltijo turistų sąskry-
džių vienas aktyviausių rengėjų. 1954 m. vadova-
vo Lietuvos žvaigždiniam žygiui dviračiais,  1957 
m. – pirmajam daugiadieniam klaipėdiečių žygiui 
dviračiais aplink Lietuvą, kurio metu per 24 dienas 
buvo įveiktas 1 387 kilometrų atstumas.  Garsi ir jo 
1959m. kelionė po Baltarusiją.

L. Alseika daug metų tyrinėjo Lietuvos, ypač 
uostamiesčio istoriją. 1949 m. jis tapo Klaipėdos 
kraštotyros muziejaus moksliniu bendradarbiu, 
vienu pirmųjų gidų mieste. 

XX a. 6 dešimtmečio pabaigoje jis sumanė or-
ganizuoti žygį dviračiais per du žemynus – nuo 
Klaipėdos iki Vladivostoko, kuris yra Rusijos Toli-
muosiuose Rytuose, prie Japonijos jūros. Šią idėją 
brandino du metus, sudarė kelionės maršrutą, su-
rinko komandą, susirašinėjo, konsultavosi su kitais 
keliautojais, susisiekė su gyvenviečių, per kurias 
buvo numatyta važiuoti kelionės metu, atsakingais 
darbuotojais, žiniasklaidos atstovais. 

1960 m. buvo pažymimas Vladivostoko įkūri-
mo šimtmetis, tad iki to laiko turistams buvęs užda-
ras miestas jubiliejaus proga buvo atvertas. 

Startas kelionei buvo duotas 1960 m. gegužės 
1d. Klaipėdos miesto centre – dabartinėje Atgimi-
mo aikštėje. Žygin išsirengusi grupė buvo iškilmin-
gai palydėta Gegužės 1-osios demonstracijos metu. 
Dar vienos iškilmingos, daug sostinės gyventojų, 
spaudos darbuotojų dėmesio sulaukusios palydos 
įvyko Vilniaus Katedros aikštėje. 

Kartu su L. Alseika, kuris tada jau buvo 73 metų 
amžiaus, žygyje dalyvavo dar 5 lietuviai (klaipėdie-
čiai Algimantas Knašas, Algirdas Petkūnas, šilu-
tiškis Gofredas Šimkus, salantiškis Domas Vitkus 
ir kėdainiškis Algirdas Kubilius), 2 estai – Matis 
Lervandis (Matti Levandi) ir Evaldas Seibė (Evald 
Seibe). Rusijos Vladimiro mieste prie grupės prisi-
jungė Aleksiejus Česnokovas iš Sankt Peterburgo. 

Šio žygio maršrutas buvo: Klaipėda–Kaunas–
Vilnius–Minskas–Smolenskas–Maskva–Vladimi-
ras–Gorkis (dab. Žemutinis Naugardas)–Kazanė–
Iževskas–Votkinskas–Kunguras–Sverdlovskas (dab. 
Jekaterinburgas)–Tiumenė–Omskas–Novosibirs-

(Nukelta į 14 p.)

Iš kairės: dviratininkų žygio dalyviai 1960 m. gegužės 3 d. Kaune. Iš kairės: L. Alseika, E. Seibė,  G. Šimkus, 
A.Kubilius, A. Knašas, D. Vitkus; 1960 m. gegužės 1 d. Klaipėdos miesto centre (dabartinėje Atgimimo aikštėje) 
vykusių dviratininkų žygio dalyvių palydų akimirka. Fotografai nežinomi
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kas–Tomskas–Krasnojarskas–Taišetas–Bratskas–
Tulunas–Čeremchovas–Irkutskas–Sliudianka–Ulan 
Udė–Čita–Čiasovaja–Taptugarai–Skovorodinas–
Svobodnas–Blagoveščenskas–Birobidžanas–Cha-
barovskas–Imanas–Usurijskas–Vladivostokas.  

Dviratininkai važiavo Sibiro traktu. Į daugelį 
vietovių, kurias pagal maršrutą turėjo pravažiuoti 
kelionės dalyviai, tais laikais patekti buvo draudžia-
mą. Dalimi reikalingų specialių leidimų L. Alseika 
buvo iš anksto pasirūpinęs, kitus teko iš įvairių or-
ganizacijų ir įstaigų gauti kelionės metu, pasitaikė ir 
tokių vietovių, kurias tekdavo aplenkti.

Drausmė, griežtas maršruto laikymasis buvo pri-
valomas. Tų vietovių, per kurias ėjo kelionės marš-
rutas, gyventojai, dažniausiai per spaudą, radiją iš 

anksto buvo informuoti apie žygį, jo tikslus, daly-
vius, tad gražiai pasitikdavo keliautojus, surengdavo 
jų iškilmingas sutiktuves, pavaišindavo, supažin-
dindavo su savo kraštu, net ekskursijas surengda-
vo, suteikdavo nakvynę, patys sėdę ant dviračių ar 
motociklų, palydėdavo keliautojus tolyn. Žygio 
dalyviai, kai važiuodavo per negyvenamas vietoves, 
miegodavo palapinėse. Sulūžusius dviračius patys 
remontuodavo. Nemažai pasitaikė tokių atvejų, kai 
maršrutą tekdavo šiek tiek ir pakoreguoti, nes drau-
džiamose lankyti vietovėse, ypač susijusiose su ka-
riniais objektais, pareigūnai būdavo neperkalbami 
ir keliautojų nepraleisdavo. Dieną lauko sąlygomis 
pietums ir trumpam poilsiui būdavo skiriamos dvi 
valandos. Ilgiau ilsėdavosi tik naktimis ir išimtiniais 
atvejais, ypač kai reikėdavo susiremontuoti dviračius.

Kelionės metu grupės sudėtis šiek tiek pasikeitė. 
Tik iki Minsko nuvažiavo A. Kubilius, nes jis perša-
lo, susirgo ir toliau žygio tęsti negalėjo. 

Tai L. Alseikai buvo paskutinioji kelionė – dvi-
dešimtąją jos dieną, 1960 m. gegužės 19-ąją, už 
Maskvos nuvažiavus 200 kilometrų, Gorochovece 
(Vladimiro sritis, Rusija), automagistralės Maskva–
Gorkis remontuojame ruože, eismo įvykio metu 
apie pietus (11 val. 45 min.) jį partrenkė ir mirtinai 
sužalojo priešais važiavęs sunkvežimis. Iš pradžių 
L. Alseikos širdis dar plakė. Bendražygiai, sustab-
dę mašiną, savo grupės vadovą tuoj pat išvežė į li-
goninę, tačiau jis pakeliui mirė. Žinia apie nelaimę 
buvo išsiųsta jo giminėms. Jau kitą dieną atvyko 
grupė L.Alseikos artimųjų, tarp jų ir dukra Milda. 
Žuvusiojo palaikai į Lietuvą buvo išlydėti Gorkio 

Iš kairės: Liudo Alseikos 1960 m. suorganizuoto tarpžemyninio žygio dviračiais maršrutas; L. Alseika (kairėje) 
ir A. Knašas (dešinėje) 1959 m. lapkričio mėnesį prie rengiamo 1960 m. tarpžemyninio žygio dviračiais maršruto

Liudo Alseikos dviratis 1980 m. Klaipėdos kraštotyros 
muziejuje. Nuotrauka iš 1980 m. S. G. Ilgūno organi-
zuoto dviračių žygio aplink Lietuvą albumo
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(dab. Žemutinio Naugardo, Нижний Новгород) ae-
rouoste, į Lietuvą parskraidinti specialiai užsakytu 
lėktuvu, pasiekė Klaipėdą ir ten buvo palaidoti. 

L. Alseikos dukra Milda, Gorkyje atsisveikinda-
ma su ten likusiais žygio dalyviais, jiems perdavė po   
1 000 rublių ir kelionės metu jos tėvo ąžuolinėje tal-
poje su gintaro dirbiniais vežtą Baltijos jūros vandenį.

Tragedija L. Alseikos bendražygių nesustabdė. 
Atsisveikinę su žygio vadovu,  pagerbę jo atminimą, 
sutvarkę tokiais atvejais būtinus formalumus, gru-
pę pavadinę žuvusiojo vardu, vadovo vairą perėmus   
A. Knašui, dviratininkai, tęsė kelionę.

Po kurio laiko susižeidė ir gydytis Sverdlovske 
liko A. Česnokovas. Tada kelionę tęsė šeši koman-
dos nariai. Irkutske prie jų prisijungė telšiškis Da-
nielius Štaras.

Šis žygis visą laiką buvo plačiai nušviečiamas 
spaudoje. 1960 m. spalio 9-ąją dviratininkai pasie-
kė Vladivostoką. Čia buvo surengtos specialiai jų 
sutikimui skirtos iškilmės, kuriose dalyvavo miesto 
gyventojai, valdžios atstovai, iš Lietuvos atvykusi 
L.Alseikos dukra Milda. Tą dieną  simboliškai, įvykį 
stebint dideliam būriui vietos gyventojų, žurnalis-
tų, fotografų, Ramiojo vandenyno Amūro įlankos 
Sportivnaja gavanj krantinėje iš minėtos ąžuolinės, 
gintaru puoštos talpos buvo išpiltas Baltijos jūroje 
prie Melnragės pasemtas vanduo. Ši garbė buvo pa-
tikėta A. Petkūnui.  

Iš viso L. Alseikos suorganizuota kelionė truko 
162 dienas, jos metu buvo nuvažiuota 11 800 kilo-
metrų. Penki žygio dalyviai juos, nepaisant sunku-

Liudo Alseikos kapas ir antkapinis paminklas 1980m. 
Klaipėdos Joniškės kapinėse. Nuotraukos iš 1980 m. 
S. G. Ilgūno organizuoto dviračių žygio aplink Lietuvą 
albumo

mų, įveikė nuo pradžios iki galo. Kelionės tikslą jie 
pasiekė tais pačiais dviračiais, kuriais pradėjo žygį, 
nepaisant to, kad juos ne kartą prisiėjo remontuoti.

Tais metais grupė motociklininkų, važiuodami 
priešinga kryptimi – iš Vladivostoko į Klaipėdą, 
pratęsė L. Alseikos grupės kelionę.

L. Alseikos nuopelnai Lietuvai yra įvertinti Ge-
dimino ordinu. 

2000 m. Klaipėdoje, ant Bangų gatvėje esančio-
namo (Nr. 23), kuriame dešimt metų yra gyvenęs 
L.Alseika, sienos atidengta memorialinė lenta. 

Išsamiai apie L. Alseiką ir jo keliones dviračiais 
pasakojama Šiaulių „Aušros“ muziejaus ekspozi-
ciniame padalinyje Dviračių muziejuje. Čia dabar 
eksponuojamas ir L. Alseikos dviratis.

NAUDOTA LITERATŪRA: 
1. Kelionių magija, 2004, Nr. 10 (51).
2. Vikipedija. Laisvoji enciklopedija https://lt.wikipe-

dia.org/wiki/Liudas_Alseika. 
3. Lietuvos sporto enciklopedija https://www.lse.lt/bio-
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Archyvinės 1959–1960 m. nuotraukos – iš asmeninio 
A. Knašo archyvo. Fotografai nežinomi
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ŠATRIJA – VISOS LIETUVOS 
RAGANŲ SOSTINĖ 

Daug įvairiausių pasakojimų sklando apie Šatrijos 
kalną. Dažniausiai kalba eina apie raganas. Pasakoja-
ma, kad čia – visos Lietuvos raganų sostinė. Jos, at-
seit, ant šio kalno, norėdamos pašėlti bei papuotau-
ti, įvairiomis progomis iš viso krašto sulekia. Kartą 
taip įsilinksminusios, kad net gaidžio giedant neiš-
girdusios. Kai tai pastebėjo, labai išsigando, stvėrė 
savo šatras (šluotas) ir išsilakstė, tik viena liko, nes 
neberado savosios šluotos – ieškojo jos ir vis šaukė 

Padavimai, legendos
apie Šatrijos ir 
Girgždūtės piliakalnius
Parengė Jurga ŽEMAITYTĖ

„Kur mano šatra?“. Nuo to laiko kalnas Šatrijos var-
du ir vadinamas.

Kiti pasakoja, kad kartą vienas žemaičių ber-
naitis užsimanęs savo kailiu patirti, kaip ant to 
kalno švento Jono naktį šėlioja, puotauja raganos. 
Užkopė ir ant jo viršaus pamatė daugybę moterų 
ir vyrų. Visi jie buvo pasipuošę vokiškais rūbais. 
Ant galvų – skrybėlės, iš po jų kyšojo dideli ra-
gai. Skambėjo nuostabiai graži muzika, gėrimai 

Žemaitijos peizažas. Arvydo Šliogerio nuotrauka

Žemaitija. Arvydo Šliogerio nuotrauka
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upeliais tekėjo, puotos dalyviai vaišinosi, šoko iki 
nukritimo. Bernaitį susirinkusieji gražiai priėmė, 
pasodino ant deimantinio sosto, geriausiais vynais 
iš aukso taurių vaišino, vis ragino gerti ir links-
mintis, o galop net keliomis saujomis pinigų ap-
dovanojo. Juos bernaitis į kišenes susipylė ir toliau 
linksminosi. Vaišės tęsėsi ilgai, tik staiga...  gaidys 
užgiedojo, ir ant kalno puotos lyg nebuvę –  vai-
kinas liko vienas, tik sėdėjo jis ne ant deimantinio 
sosto, ant kurio jį buvo pasodinę vokietukai. Vie-
toje jo gulėjo sutrešęs kelmas. Atsitokėjęs vaikinas 
pamatė, kad jo rankoje – ne aukso taurė, o iškir-
mijusi numirėlio kaukolė. Ji vis vaipėsi ir geltonais 
dantimis kaleno. Įkišo bernaitis ranką į kišenę, 
tikėdamasis, kad bent pinigai bus likę, tačiau už-
čiuopė tik skiedras.

Daugelį amžių žmonės tikėjo, kad ant Šatrijos 
kalno yra palaidota milžino Alcio žmona Jautery-
tė. Senoliai porindavo, jog kadaise žmonės nutarę 
dabartinio kalno vietoje pastatyti bažnyčią. Ėmėsi 
darbo. Nuo ryto iki vakaro dirbo, o kitą dieną čia 
atėję rado viską žemėmis užpilta. Nenurimo. Pradė-
jo viską iš naujo daryti – plušėjo nuo ryto iki su-
temų, bet vėl tas pats – kitą dieną visur tik žemės 
matėsi. Žemaičiai net ir tada nutarė piktosioms jė-
goms nepasiduoti. Sukvietė didžiulį būrį darbinin-
kų ir per vieną dieną visą bažnyčią pastatė. Velniai 
nepasiduoda – susirinko naktį, didžiuliais maišais 
žemių prinešė ir bjomis bažnyčią užpylė.  Taip čia 
tas Šatrijos kalnas ir atsiradęs. Kadangi viename vel-
nių atneštame maiše buvęs didelis akmuo, jis žemes 
pilant nukrito ant bažnyčios, įlaužė jos stogą ir kal-

nas įdubo. Ta dauba iki šiol išliko. Tuo viskas dar 
nesibaigė. Velniai pasirūpino, kad žemėmis užpilta 
bažnyčia būtų tinkamai panaudota – išsikasė kalne 
urvą, sutempė juo savo turtus ir paslėpė jį bažnyčio-
je. Kur įėjimas į tą urvą, tik jie žino. 

Anot kito padavimo, seniau kalno vietoje savo 
bažnyčią švedai pasistatė. Jie buvę labai aukšto ūgio, 
tad juos žmonės milžinais vadinę. Kartą bažnyčioje 
šventas Mišias laikęs kunigas  pasakęs, kad ne visada 
milžinai bus tokie dideli. Švedai už tokius žodžius 
supykę ir bažnyčią žemėmis užvertę. Metams einant 
bažnyčia sutrešusi ir susmegusi – taip kalno viršuje 
įduba atsiradusi. 

Populiarus ir kitoks pasakojimas. Atseit, kartą 
pro šią vietą ėjęs milžinas, kuris turėjęs pilnas kiše-
nes žemių. Pavargo, prisėdo pailsėti. Tada pelės pa-
šeimininkavo – pragraužė milžino kišenes, ir iš jų 
žemės išbyrėjo. Kai prabudęs milžinas tai pamatė, 
griebė šatrą ir sušuko: ,,Ak jūs nenaudėlės, kaip duo-
siu su šatra!“ Nuo to laiko kalnas Šatrija vadinamas. 

Pasakojama ir kita istorija: ant kalno aręs Paša-
karnis iš Kirklių kaimo. Atėjus vidurdieniui, saulei 
įsismarkavus, jis paleido arklį, prigulė pailsėti ir už-
migo. Sapne jam pasirodė į karalaitę panaši merge-
lė. Ji ir sako:

– Ar sutiksi mane pasveikint?
– Kodėl ne, – atsakęs artojas? 
– Tik ne dabar, o nakties dvyliktą, – pasakiusi 

mergelė.
Naktį valstietis nujojo ir atsigulė po tuo pačiu 

lazdynu. Staiga iš kalno išrėpliojo baisiausiai šlykšti 
rupūžė ir žmogaus balsu ištarė:

Iš kairės: Šatrijos kalnas (Pašatrijos piliakalnis). Nuotrauka iš Varnių regioninio parko archyvo. Šatrijos kalno 
(Pašatrijos piliakalnio) apylinkės. D. Mukienės nuotrauka
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– Tai pasveikink mane!
Valstietis labai išsigando ir pasileido žemyn, o 

bėgdamas išgirdo, kaip kalno viduje kažkas sužvan-
gėjo, o tada – ir mergelės žodžiai pasigirdo: „Aš esu 
nelaiminga: dar šimtą metų turėsiu čia būti, o juk 
galėjai būti laimingas, ir aš būčiau buvusi laiminga.“

ANT GIRGŽDŪTĖS KALNO 
EŽERĖLIS TELKŠOJO

Pasakojama, kad seniau ant Girgždūtės kalno 
stovėjo bažnyčia. Kartą ji prasmego į žemą, o jos 
vietoje liko telkšoti tvenkinys. Vienas žmogus su-
manė vandenį nuleisti, tad ėmėsi kasti griovį. Dirba 
dieną ir naktį. Sutemus  išgirdo kažką sakant, kad 
jei tą griovį iškas, vanduo užlies visą Žemaitiją. Ki-
tam  žmogui naktį prisisapnavo, kad tvenkinio du-
gne paslėpta skrynia su turtais. Dabar  jau kasa kitas 
žmogus. Jis didžiausią kanalą rausia. Kai vanduo 
pradėjo tekėti, prigulė pamiegoti. Naktį jis išgirdo 
tuos pačius žodžius, kaip ir pirmasis žmogus. Išsi-
gando ir toliau nebekasė.

Pasak kito padavimo, vieną kartą kažkoks žmo-
gus ieškojo arklio. Girdi: arklys ant pačios Girgždū-
tės kalno viršūnės žvengia. Sušvilpė. Arklys atsilie-
pė. Tada žmogus užlipo ant kalno arklio parsivesti, 
o čia arklio – nė ženklo, o vietoj iki to laiko čia bu-
vusio ežero – auksinis krėslas, skrynia su pinigais, 

Girgždūtės kalnas. Nuotrauka iš Varnių regioninio parko archyvo

Girgždūtės kalno papėdė. Nuotrauka iš Varnių 
regioninio parko archyvo

auksiniai varpai skambina. Žmogus baisiausiai išsi-
gando ir persižegnojo. Kai tik kryžių padarė, viskas 
pranyko. Jei nebūtų persižegnojęs, neaišku, kas būtų 
įvykę, nes velnias čia žmogui spąstus buvo paspendęs. 

Sakoma, kad kartą vienas vietinis žmogus su-
manęs ant kalno buvusio tvenkinio gylį išmatuoti. 
Surišo trejas vadeles, tačiau dugno nepasiekė – gilus 
buvęs tas tvenkinys, daugelio net ežeru vadintas.

Sakoma, kad Pagirgždūtės kaime esantį Pile-
lės kalną švedai supylė. Žemes jam nešę iš Užgirio 
kaime buvusios Vaitkaus dvaro valdos. Taip čia di-
džiulė Jurkadaubė atsiradusi. Supylę Pilelę, žmonės 
šiame ir Girgždūtės kalne urvus išsikasė,  vėliau ten 
ir gyveno, nuo priešų slėpėsi.
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(Nukelta i 20 p.)

Jolelė sošoka:
– Ak, mamunēlė, tava ta pasaka ruods baisi! 

Ana tėkrā žmuoniūm sokorta. Kas nuoris anon so-
galvuojė, būdams nuogniausē pasėpėktėnės bjaurēs 
žmuogaus darbās. Veiziekėties tatā: žmuogaus vė-
dos, žmuogaus šėrdės – velnė ėšmatas. Če žmuogos 
baisē ižeists, bet ėr pondėivaliou kliovė...

– Kon to sakā? – ėšsėgondau. – Aš papasakuojau 
ton, kad paruodītiuo, kāp biesos vėsor prisėstuo– 
vėsor gadėn. Ons ėr īr biesos, kad dėiva nabėjė.

– Ar namatā, – ruokou ana, – kad tuo pasakuo 
biesos ėš pondėiva jouka trauk, vuo puondėivs nie-
ka anuo darbūm nasopront ėr džiaugas poiki žemės 
karalio padarės?

Mon ėr nablėka kon sakītė. Tuoki radaus līgo 
par galva daužta – šėrdi sospaudė: „Levanuora, 
Levanuora, pati nasopronti, kon kartuojėnti! Vuo 
kuoki ta mona vāks pruotinga, kāp ana vėskon 
kiaurā mata!“ Ėr gėrdo, kāp ana meilē klaus:

– Kuo tēp, mamunēlė, nuoselė nukabėnā? Ar ėš-
sėgondā pati sava šnekuos? Vuo kas būs, ka pradiesi 
paskaitas laikītė? Ta pasaka gera pradė – atskleid 
žmuoniūm galvuojėma. – (Ne, kon dar ėšmėslīs!) – 
Jog tavi nuor agėtatuorė padarītė, vuo agėtatuorios 
tor būtė nu prietaru atsėkratės.

– Nu kuokiūm prietaru?
– Nu tuo tėkiejėma, kor konėgā muoka.
– Prietarā, vākali, – sakau aš anā, – tad īr, jē kas 

tėk, kad katė tau kieli parbiega – tad būs bluogā, 
pėili kam paduovėnuojē – so tou žmuogo sosėbar-
si, sosėpjausi, arba tėkietė, kad kėinuo pėktas akis 
karvē pėina atem, arba biegtė pas kartėninkė sava 

 Žemaitėška 
 poema

ČIURLIUONIENĖ-
KĪMANTĀTĖ Suofėjė 

(Tēsinys. Pradė: „Žemaitiu žemė“ 
2022 m. Nr. 11, 12)

laimės, ateitėis sožėnuotė, – jė, tas īr bortā. Prietarā. 
Ton ėr bažninčė draud. Bet tėkiejėms, mergelė, īr 
dėdliausis dākts: ėr šiuo žemie žmuogo palaika, ėr 
žėna, kad kėtamė gīvenėmė būsi sotvarkīts kap nu-
sėpelnės, diel tuo ėr keravuojīs nu pėkta, ėr smertis 
tau nabaisos – tėn būs so mīlėmās sosėtėkėms, pa-
ėlsis ėr pakajos.

Vuo mona Jolėjuona kinknuo galva ėr saka:
– Tatā, mamunēlė, nieka ėš tava paskaitūm na-

būs. Jē to tēp galvuoji, tad kāp to šnekiesi pagal tas 
kningelės? Paveiziekės, kas parašīta.

Ėr jiemė sklaidītė, šen tėn skaitėnietė. Tada aš 
druožiau so plaštako i stala ėr tēp paruokavau:

– Aš pasakīso daktarou, kad atsėsakau. Aple 
igiena – jė, bet kuo naėšmanau, tuo šnekietė nagalio.

 – Ons tau sakīs: „Paskaitīk, paskaitīk – ėr pra-
diesi ėšmanītė“.

– „Naskaitīso, naskaitīso“, – pasakīso aš anam. 
Tuo ėr Dombrė nabūtom nu monės nuoriejės. Aš 
jauto, kad če monėi skriauda, krėvėda...

Ana tik atsėdūksiejė:
– Ak, mamunēlė, kuoki to dar senuovėška tabe-

si! Vės anūm ītaka, konėgūm tatā.
Tēp pasakė, ėr tīlam abėdvė. Aš siedo, vuo mona 

ronkas, kuojės kap lakatā. Ana līgėn sava sūnelė bal-
tėnelius ėr tēp keistā diebčiuo i moni. Ėr tēp mon 
pasėdarė baiso, pasėjotau līgo stuovinti ont opės 
kronta, vuo mona doktėrelė, mona šiuos žemės 
dėdėliausė patieka, stomas so sava laivelio nu tuo 
mona kronta ėr plauk šalėn, – vuo aš nažėnau kor... 
Mosiet bovau gan pabalosi, ėr balsos mona tuoks 

Babūnelės atsargas.  Mukienės Danutės 
portėgrapėjė
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līgo ėš prismaugtuos gerklies pasėgėrda:
– Doktėrēlė, sakīk teisībė: bėjē to dėiva ar ne?
Ana jiemė moni gluostītė ėr sakītė:
– Mamunēlė, balondėli, raminkės. Kam rēk tēp 

struošītėis?
– Alė sakīk teisībė, kon to sava šėrdie jauti, Jo-

lėjuona?
Ana siediejė pri monės ont soula, apkabėna 

moni, priglaudė galva ėr jiemė tīlė ruokoutė:
– Mamunēlė brongiuojė, vargdėinēlė to mona. 

Aš sopronto, kas tava šėrdie daruos. Alė to nabai-
minkės. Jē to nuori žėnuotė, ar aš galio padarītė 
kam skriauda, būtė malagė, apgavėkė, naėštėkėmo 
patė, nakaltūm skundėkė – ne, mamunēlė: aš vė-
saduos stėngsous būtė duora, teisinga, garbinga, 
mīlinti žmuonis. Aš tēp ėr tas mergelės komjaunuo-
lės muokau, kor mon idoutas īr.

Mona šėrdės tik sodunksiejė: vėina maliuodė-
jė so daktaro! Ėr mīlou moni popelė brongiuojė, 
ėr gluosta, ėr pasėdariau nieka nabėšmanonti. Vuo 
aple mona šėrdi līgo dvė gėjė vīniuojės: vėina ma-
luoni – kad ana tēp moni mīl ėr duora vāks tėkrā, 
vuo kėta ėšgonstinga – kāp mon rēk anon soprastė? 
Vuo jē ana i pražūti žėng?

Vuo kāp gelbietė? Anuos pruots kor dėdesnis ož 
mona! Ėr naėškėntiau... ėr paklausiau:

– Ar ėr to, Jolelė, kap tas daktars Mėtūza, mės-
lėji, kad nikuokiuos namėrtingas dūšės nier? Sakīk 
to monėi.

– Tuo, mamunēlė, jog nieks nagal žėnuotė...
Ėr tīlam – kon mačīs daugiau klausėnietė. Ta-

gol... nuors tėik.
Vuo kėta dėina daktars Mėtūza ėr saka monėi:
– Benė doktie īr parvažiavosi apsėlonkītė?
– Parvažiava, – sakau.
– Atēkėt, – ruokou, – abėdvė pri monės vakarė-

nės. Nuoro so tava Jolė pasėšnekietė.
– Tad jau mosiet ana vėina atēs. Matā tamīsta, 

ana mažėlēli atsėvežė, tad aš pri anuo pasėlėkso.
– Alė tagol atsėneš sūno. Aš nuoro anon pama-

tītė. Padiesma mona mėigtamėijie – galies dainiou-
tė, jē nuories.

– Alė ons dėdlē spakainos.
Vuo paskou gėrdo, kāp, nuējės pėitu ragautė, 

ėr saka Labanauskienē, šeimėninkē tatā: ,,Būs sve-
tiūm, pakepk kiaušīnės ėr dar kuo nuoris skanē tēp, 
kad būtom ketorims gana. Žėnā, sāskaita padousi“. 
Paskou Labanauskienė ėr saka monėi:

– Ar nažėnā, kas būs tėi svetē?
Aš ėr joukous:
– Vuo kam tau rēk žėnuotė, ar tau na vės teik?
– Valog svetiūm vaišės. Ar žėnā, tas daktars na-

daug taėšmana: nieka kėta nažėna, kāp „pakepk 
kiaušīnės“, – prīš gera žmuogo tik apsėjouktė. Vuo 
paskou, kāp aš padarau prašmatnē, – palėikt kontėns. 
Jē ons saka: „Pakepk kiaušīnės so lašėnēs“, – tad žė-
nuok – būs kuokėi vīrā mediuotuojē, vuo jē lašėniūm 
namėnavuo, tik prided „Ėr dar kuo skanē“, – tad žė-

Užvėntė parkė. Mukienės Danutės portėgrapėjė
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nuok, kad būs kuoki anuo gerbama muotrėška. Mon 
tēp atruoda, kad benė atvažious Lungės vīresnēsis 
daktars so patė. Tims nuognā nuorietiuo itėktė...

– Diel kuo nuorietomi?
– Aš tau pasėsakīso, Dombrienė, – ruo-

kou.– To esi ėšmanonti muotrėška. Kas če par 
lėguonėnė– pėnkiuolėka luovu. Īr, īr pamazgēliu, 
žėnuoms, sāžėnings žmuogos jog napėls dėiva duo-
vėnuos lauk, tad aš isėtėikiau sau gīva dākta, bet 
Lungie, vākali, kėik gal nutropintė!

Mon līgo kas nu akiūm ėr nutraukė marška. 
„Gīva dākta...“ Vuo tas gīvs dākts – anuos laikuomis 
meitelē. Vuo lėguonā skundas, kad puorcėjės ma-
žas... Ėr dar ana saka:

– Ėr ta naujuojė vīresniuojė napatink monėi – 
par daug īr vėsor kėšonti snapa. Līgo če ta lėguonė-
nė anuos, kap seniau ka īr bovė, – vuo če valdiuos... 
Šėn krėta ar tėn krėta – vės teik jog valdiuos.

Mon tik žondā sotratiejė. Valdiuos! Kāp tatā 
valdiuos? Mūsa! Vuo kas lėguonams skėrta – lė-
guonu! Anei ėr sava kėts prided – ožsėmuok tatā. 
Nutropintė! Vuo ta kročos nalabuojė!

Prikondaus lėižovi. Kon mačīs če pat lerma pa-
kielos, tad tik lapė ėš vėštėninka ėšbaidītė, – vuo 
rēk anon ož oudėguos nutvertė... Ta Labanauskie-
nė biesos žėna ėš koriuos pasvietės če atsėpluovosi, 
tuoki atruodė meili ėr linksma – iēsi lioubi i vėrto-
vė – tujau ėr bapakėšonti kon. Bročkienė tik nasenē 
mon pasakė, kad Labanauskienė do meitelius pen... 
ana gīven gretėmās. Ėr tēp pasėjotau, līgo ėr aš pri 
tuo „gīva dākta“ prisėdiejosi... nu lėguonu bornuos 
batraukonti. Fui! Ėr vėsa mona linksmībė līgo so 
mėglo apsėvėlka, vuo tuoki bovau švėtri radosīs, 
kāp jau apsėsprėndiau atsėsakītė nu tuo, kas bova 
līgo gėrnu kūlis moni prispaudės. Vuo ta dar saka:

– Atēk, Dombrienė, padietė, jog būs pats lė-
guonu šierėms. Skanė pīraga gausi. Aš jau isėdiejau 
i galva padarītė kaldūnelius. Ėr sakīk, ar sėlkė geriau 
kapuota ar rolmuopiūs...

Vuo aš ba kuokiuos okatas sakau anā:
– Kāp ėšmanā, Labanauskienė, kāp ėšmanā, – 

sāskaita ons ožmuok, kuokė pakėši.
– Šėlta douso kaldūnelius ėr ožkondems padarī-

so dar kiaušiu so krienuoms – ar būs gerā? Atēk, 
atēk, pasėvaišinsi: anėi vėskuo nasojies, dar nomėi 
parsėneši...

Ėr staigo pagava moni pėktjoukis: „Darīk, vī-

niuok, sok, – vuo aš tau ėr nasakīso, kas valgīs. Šuo-
kėniek diel mona vāka“. Ėr tuoki verdonti smarkē 
nuėjau nomėi. Ėr tujau vėskon ėštieškiau Jolelē. 
Ana ėr ožsėnešė:

– Vuo prakeiktė parazitā! – pasakė Jolelė. – 
Tuokei kročā īr kap tuos otis, blakės, kor žmuogaus 
kraujo mint.

Vuo Jolelė pagīrė moni, kad nutīliejau – lermas 
nakieliau. Ėr saka:

– Jē ana nakėnt vīresniuosės, tad aiško īr, kad 
vīresniuojė anuos piedas sek, rēk tik anā padietė.

– Padieso! – ėr apsėramėnau.
Jolelė apsėvelka dėdlē gražė soknelė, tēp ma-

jednē pasiūta, kap matiau ont tūm paveikslu pri 
kriaučkas Vambuokalės. Vuo pritėkėms pasiotės! 
Aš ėr šventadėinėška drabuži apsėvėlkau, tik prisė-
nieriau plati kvartūga so šėrdė. Nuejiev. Daktars sie-
diejė atsėluošės krasie, laikraštio apsėskleidės. Vuo 
kad šuoka ėš tuos krasės – kap jauns.

– Draugė Jolėjuona, – jiemė šaukte, – alė, puo vel-
niūm, to dar dailesnė nego mergė būdama! Tas tava 
šetuons mosiet ont ronku tavi nešiuo kap katėnēli.

Mona Jolėjuona ožkaita kap pėnavėjė, bet dailē 
anam atsakė:

– Atsėtink ėr tēp, kap tamīsta, daktarė, sakā.
– Vuo ruodīk šėn, ar gera komunista pagimdē.
Ėr tvierė ton mažėlēli veizietė ėš vėsūm posiu. 

Jolelė ėr če gražē atsakė:
– Kas īr – matuom, kas būs – regiesma.
Aš nuejau i vėrtovė. Labanauskienė jau pīraga ėš 

pečiaus batraukonti, vuo tešla kuočiuotė moni pa-
statė. Klaus:

– Ar jau atvažiava ėš Lungės?
Mat ta vėrtovė, koknė tatā, tuokemė prīstatė kap 

oudėguo, ėr ana nimaž namata, kas prīšakie daruos.
– Ne, – sakau.
– Vuo ar jau kas nuoris īr?
– Īr.
– Kas? Muotrėška? Vīrėšks?
– Muotrėška.
– Atvažiavosi?
– Atvažiavosi.
–  Jauna? Daili?
–  Našpetni... Alė kad tava tėi kaldūnelē tuokei 

mažėlelē!..
–  Puonėškė... Kon mėslėji: daktarienės bornelė 

(Nukelta i 22 p.)
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īr mažītė – līgo so nīkštio pradorta.
Vuo tus kaldūnelius rīso aš... Kad moni jouks 

jem! Labanauskienė žėnuojė, kad aš toro doktėri ap-
sėžanėjosė tuolėi, bet matiosi anuos nabova, ana tik 
posė metu kap pri mūsa pristuojosi. Inešam abėdvė 
indus, veizo – ėr seselė Liuda basiedinti. Ana bova 
siunsta kažėkuo i Lungė, alė, matā, soskoba parva-
žioutė. Tas īr gerā. Pamatė mona doktėrelė tuokė ėš-
sėpostiosė, tuokė linksma, tuokės pruotingas kalbas 
bavadiuojėntė. Ėšejosi ėr klaus Labanauskienė:

– Ar ana na daktarė?
– Tor būtė na daktarė, – sakau.
– Daili mergė...
Vuo mon kad jouks!.. Mergė! Vuo anuos 

vākūkštēlis ont daktara luovo mėigt... Dabar jau 
mon nē šēp, nē tēp. Jē nabūtiuo sava šėrdie nagero 
vardo anuos pavadėnosi, gal būtiuo dabar basėjouk-
dama ėr vėsa teisībė anā ėšdiejosi, bet šėtā ožtaisė 
mon kažėkas borna – nabgalio so ano kalbietėis kap 
so žmuogo – ėr tīlio. Apėnt iēto i kombari, ėr krėta 
mon i ausi vėins kėts žuodis, ėr mona šėrdės kvak-
teliejė: anėi aple moni šnek, no no... na kėtēp. Vuo 
Jolėjuona ded daktarou i galva, kad moni palēstom 

nu tūm mondriūm pareigūm. Ėšejau, siedo ož doru, 
i vėrtovė nēto... tagol šnek. Vuo kon šnek, ėr žėnuo-
tė nanuoro. Apėnt iēto: vuo Jolelė baapsakėniejėnti 
aple tas Ontuona paskaitas diel bezdiuonės. Kažė-
kas ėr sakōs: ,,Jē tas tėisa, kad ėš bezdiuonės, tad 
žmuogos būtom so oudėgo“. Vuo Ontuons sakōs: 
„Grēbk i sava ožpakali ėr rasi ton oudėguos galioka“. 
Tas napasėjotės ėr grēbės, līgo nažėnuodams, kon 
toris. Vuo kad jiemė vėsė jouktėis, vuo kad palēda 
daktars gerklė!.. Ontuons muok! Vuo aš ėr sakau:

– Vuo tas klausies nažėnuojė pasakītė: „Jē žmo-
gaus nogarkaulis prasėded nu galvuos, tad tor ėr 
pasėbėngtė kuokio galioko – nē če oudėga, nē kas“.

– Gėrdat, daktarė, kāp mūsa agėtatuorė šnek?
– Oi Dombrienė, Dombrienė, nuvīlē mona šėr-

di... – atsėdūksiejė joukingā daktars. – Alė klausī-
kėt, če jau daug prikriauta, sieskem.

Ėr baiētonti Labanauskienė:
– Aš nuoro paklaustė, ar mes lauksma daktaru 

ėš Lungės, ar jau lēstė kaldūnēlius i vondėni?
– Alė mes nieka nalauksma – vėrk ėr nešk. Gerā 

sogalvuojē pavaišintė mona sena prietelka. Sosėpa-
žinkėt.

Jolelė atsėstuojosi padavė ronka ėr pasakė sava 
pavardė:

– Jorkienė.
Vuo daktars dar paaiškėna:
– Ėš tuola atvažiava, ėš ož Ruokėškė. Alė ana īr 

tėkros Doliūm vāks. Veiziek, Jolėjuona, naožmėršk 
žemaitėškā. Sieskem, muotrėškelės, pri ožkondiūm. 
Šėlta tujau atneš.

Ēt pri doru Labanauskienė ėr veizas i moni, mo-
siet nuor, kad ētiuo tūm klecku vėrtė. „Somesi ėr 
pati“, – mėslėjo sau. Vuo daktars ėr saka:

– Siesk, Dombrienė, šalėp sava doktėrelės...
Ėr aš, nusėjiemosi kvartūga, atsėsiedau pri sta-

la, vuo ana ėšriepliuojė par doris. Kad tik anuos 
imfarkts natrėnktom! Pamėslītė rēk: tēp pri moni 
ėšsėvertė – vuo šėtā mata moni vėinamė stalė so 
vīresnioujo gīdītuojo siedontė, ėr ana dabar dreb, 
kad aš anuos šnekala pakartuoso. Kartuotė naverts, 
alė rēkies sotvarkītė... Ėr mėslėjo, mėslėjo, kad pri 
lėguonėnės pritėktom sava paršėlis: papjuovē – ėr īr 
šviežiuos mēselės tims, kor gal stėprintėis... Tėik so-
sėdūmuojau, kad nadėdėlē jiemiaus i galva, kon tėn 
anėi šnek, – kažėkuokė kninga dėdlē gīrė, ar „Bruo-
lėška poema“ ana vadėnuos, ar kāp, bet kāp aš anuos 
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nabovau skaitiosi, tad sava mėslėjau ėr tik vaišėnaus, 
tuos Lungės daktarienės asabuo stuojosīs, ėr sava 
dūmuojau. Ėr staigo daktars saka:

– Alė veiziekės, Jolėjuona, kuoki tava mamunė 
susėgalvuojosi. Sakīk, Dombrienė, aple kon tatā?

„Šėtā poiki pruoga, – pamėslėjau, – rēkala pa-
tvarkītė“, – ėr sakau:

– Mėslėjau aple lėguonėnės kiaulė...
Nusėkvatuojė daktars:
– Atrada kon mėslītė, jog mes natoram kiaulės.
– Tas ėr īr, kad natoram. Galėt jouktėis, vuo to-

rietė rēk. Monėi atruoda, kad kiaulė lėguonėnē rēka-
lingiausis dalīks. Īr teik ėr teik paskėrta. Vuo kėts na-
sovalga sava puorcėjės, vuo lopėnelės atmetamas, vuo 
liekštės plaunont vondėnēlis rėibos. Būtom paršėlis – 
grāžē ėšmėstom, ėr ėš tūm liekanēliu rastomės skanos 
konsnelis – tims pasėžīvītė, korims galem. Tatā nieks 
nanuētom i šali, ėr kas lėguonou skėrta, anam ėr parēt.

– Idiejė, idiejė! – jiemė šauktė daktars.
Vuo aš tēp pasėjoukiau:
– Matā, ėr prasta sanitarė idiejė daktarou i galva 

idiejė.
Ėr tujau če pat bova nutarta nupėrktė paršėli ėr 

šertė. Alė kažėn diel kuo Liuda paprašė aple ton da-
bar niekam, vuo niekam naožsėmintė.

Tatā valguom, klegam šiuokius tuokius joukus, 
kas kon atsėmėnės pasakuojem – kap jau kompanė-
juo. Aš ėr sakau:

– Če vės anėkduotā, alė aš papasakuoso tėkrūm 
tėkriausi atsėtėkėma, kor če pat pašuonie, Doliūs, 
vėsė regiejuom, gėrdiejuom. Tik seselė Liuda tūm 
žmuoniūm napažinst ėr to, Jolelė, kažėn ar baatsė-
mėni Kavuolalė Duomėcelė.

– Atsėmėno, atsėmėno – tuoki pakrīposi vėštelė...
– Vėštelė? Na vėštelė! Kėta ėr golbė baltuojė 

būdama tēp naėštaisīs. Tad bėn romans! Tad bėn 
ėštėkėmībė naregieta nagėrdieta! Doliūm mergelės 
ėr bernelė ėštėkėmībė.

Vėsė tujau sosėciekavėjė, tatā sosėduomiejė, ėr 
paprašė, kad papasakuotiuo ton istuorėjė. Aš, vīne-
lė keik siorbteliejosi, ėr jiemiau dietė vėskon aple ton 
puori, vėskon nu tuos dėinuos, kāp ta Kavuolalė atē-
jė pri monės, to gruomėto nešėna. Vuo kad klausies, 
kad joukies! Vuo jou klausuos, jou, ruoduos, žmuo-
gou ėš gerklies trauk. Ėr aš maliavuotė... ėr malia-
vuotė – kāp šnekiejė, kāp atruodė, kāp drebiejė... kol 
tas Kermuošios apsėkabėnės pabočiava ton sava Ka-

vuolalė ėr nimaž nacīpdams, stuorā, vīrėškā pasakė: 
„Mona šėrdės, tava šėrdės – tagol būn vėina šėrdės...“

Gerklie mon ėšdžiūva, seilės sosėplakė, net ož-
dososi radaus. Daktars kvatuodams pliauškėna ron-
kuoms ėr šaukė: „Brava, brava!“ Seselė Liuda moni 
pabočiava sakīdama:

–  Dėdlē diekou. Kad palinksmėnā, tad palinks-
mėnā momis, Dombrienė.

Pabočiava moni ėr Jolelė tardama:
– Ak to mona mamunēlė, to pasaku sakītuojēlė! 

Tik seniau tava pasakas bova aple papartė žėida, 
aple puo Telšiūm kelė palindosi žemaitiu karalio, 
aple slėbėna ėr Nagli, aple steboklinga karda... Vuo 
pasėruoda, i kon to veizīs, kon matā – vėskon gali i 
gražė linksma pasaka paverstė.

Ėr daktars gīrė ton mona šnekala, ėr seselė Liu-
da pritarė. Tada pasakiau:

– Diekou ož tus žuodelius, alė kad gerklie ėš-
džiūva – ēso karštuos erbetas ėiškuotė.

Ėr ėšejau i koknė. Vuo Labanauskienės nabeson, 
vėrtovės indā sotvarkītė. Narēk ėr nuorietė: benė 
siedies par nakti pri poudu, kor jiedals ėšjiests, kada 
puonā linksmėnas – dabar na tėi laikā. Gerā, kad 
karšta vondens vėsuokė palėka. Prisėpīliau erbetas, 
če pat stuoviedama stėklėnė ėšgieriau. Prisėpīliau 
ontra – grinžto anims pasiūluotė. Radau anus 
dėdlē sokrėtosius kažėkon ruokoutėis – ėr, mon 
iejos, nutrūka ta kalba. Aš ėr sakau:

– Matītė, būso sotrokdiosi – gal mon pasėšalintė?
–  Gali nasėšalintėis – če nikuoki paslaptės. Mes 

kalbiejuom aple tava muokiejėma pasakuotė... Gerā 
būtom, – ruokou daktars, – jē ton, kon pasakuojē, 
ožrašītomi.

– Ožrašītė gal, – pridoudo aš. – Būs Jolelē at-
mėnėms korėn dėina. Alė rašīms īr mon gan sunki 
pruocė, vuo laika, kāp žėnuot, sava darba dėrbdama 
na kon batoro, vuo ronka nier tuoki šmaikšti tas lė-
taras braižītė kap tamīstas, vīresnēsis gīdītuojau. Vuo 
ėr puopieriaus ėr rēktom namažā – vuo tas kaštou...

Anei klausies ruods rimtā – tik, aple ton puo-
pierio pasakios, Jolelė prasėjoukė, jiemė moni 
gluostītė. Švīpsuojuos ėr seselė Liuda. Vuo daktars 
sožvėngė līgo jaunotis vaikēzos, šuoka ėš vėitas, ėš-
traukė rašuomōji stalčio, čiopa ėš anuo tris stuorus 
sāsiovėnius – alė stuorus, par pėršta stuoroma – ėr 
padiejė prīš moni šaukdams:
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– Dombrienė, rašīk, braižīk, peckiuok. Kėik bapa-
rašītomi, puopierio aš statau – nimaž nakaštous...

–  Ėr ėš alguos naėšskaitīsi? – klauso kap ėr pa-
sėčīdīdama.

– Šėtā kor praktėška žmuogīsta! Naėšskaitīso, 
Dombrienė! Garbies žuodis! Gėrd vīresniuojė seselė.

Ėr sodavė mon par pieti. Ėr matiau, kad ons 
jau kuokė naujė mėslė nusėtvierės, – ėr apėnt līgo 
kuoks baugis parējė par mona šėrdi, ėr, nuoriedama 
pasėtėkrintė, sakau:

–  Alė aš jau nikuokė egzamėna rajuonė nalaikīso...
Vuo ons apėnt žvėngtė. Kad sens žmuogos tēp 

skardē jouktomės, nabovau sava omžiou gėrdiejosi. 
Ėr saka:

–  Na rajuonė to dabar egzamėna laikīsi – ėr pati 
nasėžėnuosi egzamėna laikonti. Pakliovā, Dom-
brienė, pakliovā.

Aš tuoki nagera radaus, līgo kuoki pakala bū-
tom mon i vėršogalvi ivarės, – kuoks tatā dabar būs 
egzamėns? Sorinkau indus, nusėnešiau i vėrtovė. 

Ana, matā, ėš tuos zlastės pabiega. Jē daktars so 
seserims, so sanitariems baliavuo, vuo anuos na-
kvėitas – tagol patis ėr indus sosėmazguo – tuokės 
vėišnės. Gal anuos ėr teisībė. Nurinkau nu stala, 
somazguojau, kad nasakītom: „jiedė kap puonā, 
vuo ėšējė kap kiaulės“. Grinžto i kombari, vuo tatā 
Jolelė jau pamaitėnosi sava vaiki, – tas tuoks raš-
kažnos, tik joukas, tik borboliou, vuo akelės žėb, 
vuo skroustelē kap numaliavuotė, daktars anam so 
pėrštās prīš nuoselė spraiga ėr vėsēp šnekėn. „Ėš kor 
to tēp ėr muoki?“ – mėslėjo sava šėrdie. Mėzerėjė! 
Anuo doktie jauna pasėmėrosi, sūnos karie žovės, 
pats vėins kap pėrštelis, vuo ploš, vuo stuoruojės, 
vuo tik veiz, kamė kon gera padarītė. Kad ons bū-
tom tėkons, anam dongou pėrma vėita būtom, vuo 
ons tik gėras esōs tėkros tarībėnis pilietis ėr talėntu 
atkasėnietuos. Nieka napadarīsi.

Kāp jau sogrinžuom nomėi ėr mažėlēli nimaž 
naatsėbodosi pagoldiem, Jolelė prikėša mon sava 
skrousteli ėr saka:

– Pabočiouk moni, mamunēlė, padiekavuok, 
kad tavi ėšratavuojau, ėšgelbiejau ėš agėtatuorės pa-
reigūm.

Aš anon pabočiavau ėr sakau:
– Jē to ton padarē – diekou, bet sakīk, kuokės 

naujės pinklės mon rezg tas makals.
– Diel tuo tau narēk rūpintėis. Ons galvuo, kad 

jē to vėskon, kon pasakuoji, sorašīsi, tas gal būtė ėš-
spausdints, – tatā to pasėdarīsi rašītuojė.

– Kas? Ar aš tatā pasėdarīso rašītuojė?
– Nojė, nojė...
– Diel tuos dornuos pasakas aple Kavuolalė?
– Nesėstruošīk, mamunēlė, ta pasaka īr gerā pa-

pasakuota. Jē to tēp parašīsi, kap šneki, – atspaus-
dins tėkrā.

– Atspausdins? Ne mosietās!
– Jė jė, – ruokou ana, – ėr būs tau egzamėns. 

Mat, rašītuos so kėikvėino kningo vės laika ėr laika 
egzamėna – ėr vėsė sprėnd, ar ons če gerā parašė, ar 
kėtēp rēkiejė.

– Vuo kad anėi nasolauktom! Aš nikuokė eg-
zamėna nalaikīso. Aš nikuokiūm kningu narašīso. 
Rašīk, tėik vark ėr dar mėslīk, kad če egzamėns... Pri 
kompanėjės kon pašnekietė, palinksmintė – kėts 
ruokunds, bet spausdintė tuokius niekus!

– Alė, mamunēlė, če nier kuokėi niekā, če dėdė-
liuos žemaitiu ėštėkėmībės istuorėjė – če ėr joukin-
gā, ėr graudē klausītėis.
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– Narašīso! Narašīso! – šaukiau. – Nanuoro ni-
kuokė egzamėna.

– Rašīsi, mamunēlė, rašīsi.
– Narašīso, doktėrelė, narašīso.
Tēp ėr atgoliev, vės basėerzēlioudamas, – ana 

linksmā joukies, vuo aš ont krašta apmauda laikiaus. 
Jau tėi muokītėijē! Anėi tik ėr veiz, kāp žmuogo ap-
siestė, – ėr šuok, kap anūm sakuoms, kap anėi grajėj.

– Narašīso, Jolelė, narašīso!
– Alė rašīsi, mamunēlė, rašīsi!
Tēp ėr ožmėguov: aš vės šnėbždiedama „narašī-

so“, vuo ana – „rašīsi, rašīsi“.
Vuo kėta dėina dar aiškiau pamatiau, kuoki ta 

īr muokītu vīru meilė. Kad muotrėška, jē jau tor 
žmuogo valog šėrdėis, tad, žėnuoms, poldėnie, 
meilėnas, nabėšmana, kāp anam itėktė. Bet vīrėšks 
kad tēp poldėnietom! Bova Jolelē vīra isakīta, kāp 
atvažious pri monės, tujau biegtė pri tilipuona ėr 
skombintė anam, kāp nuvažiava, kāp mažėlēlis, kāp 
ana pati. Puo trėjūm dėinūm apėnt šaukėms pri ti-
lipuona, – gerā, kad nažėnuojau, būtiuo mėslėjosi, 
kad anam kas atsėtėka. Vuo šėtā kėta dėina puo tūm 
vaišiu ėr atēt tuoks ėlgiausis tiligrams, kor vadėnas 
laišks, kad ana ož ketoriūm dėinūm važioutom, kad 
siestom i dīzeli Lungie, kad ėšlėptom Radvėlėškie, 
kad ons lauksis tėn so lengvo mašėno. Džiaugiaus 
so ašaruoms. Kuoks tatā mona vāka gīvenėms, kuo-
ki laimė! Jog ėr Muotiejos, ėr Juons ruods mīliejė 
moni, bet tuokiūm štoku, poldėniejėmu – nē galie-
jė ėštaisītė, nē anims i galva būtom atējė tilipuonus 
draskītė ėr tuoki pėninga muokietė, kor dounā ke-
liuoms dėinuoms ožtektom. Jog žėnuojau, kad Jole-
lė tories ėšvažioutė, alė tēp šėrdi sospaudė, kad šėtā 
ėr nabregieso sava tūm paukšteliu... Vuo dar kėts 
dākts jiemė staigo gniaužītė mona šėrdi līgo kuo-
ki šalta ronka. Jog tas mažėlēlis Juonelis tėkriausē 
tabier nakrėkštīts – ožregėstrouts kap kuoks ma-
žos paršėlis ėr gīven... ėr augs na krėkštiuonis. Ėr aš 
anuos statē paklausiau:

–  Jolelė, – ruokouju, – sakīk mon teisībė, ar 
tava Juonelis bažninčiuo krėkštīts?

Ana paveiziejė, paveiziejė i moni ėr trumpā aiš-
kē pasakė:

–  Ne.
–  Tad tas brongiausis popelė īr nakrėkšts?
–  Nakrėkšts. Vuo diel kuo ons torietom būtė 

krėkšīts? – švīptēliejė, tēp ton žuodi nažmuonėš-

kā apsokdama. – Jog to, mamunēlė, žėnā, kas anuo 
tievs. Ontuons īr partuorgs – gražē atruodītom, jē 
partuorgs sava vāka neštom i bažninčė.

– Alė, – sakau, – anam nimaž patem narēk neš-
tė. Jog žėnā, kad ton padara kūmā. Gal jog nasė-
skelbtė – baliaus nikuokė nakeltė.

– Juonelis atbaliavuots.
Juonelis atbaliavuots ba krėkšta!.. Ėr ta šalta 

ronka mona šėrdi gniauž vės stėpriau. Jog īr pasakī-
ta, kad vākā, mėrėn ba krėkšta, ēt i atklanės... Vuo 
nieks nažėna, kas kada – krimt sens, krimt mažė-
lēlis... Vuo kėik tatā ožsėsok smaugā ėr kėts kuoks 
baisoms... Napasėjotau, kāp mona akis apsėrasuo-
jė. Aš kalbiejau tīlė tīlė, mona borna tik tik prasė-
žiuodama vapiejė. Ėr matau, kāp mona Jolėjuona, 
klausīdamuos tuo mona vapėsė, līgo pabala– bor-
nelė ožspaudė ėr veiziejuos i vėina vėita. Vuo paskou 
pasakė atsėdūksiejosi:

– Mamunēlė, aš žėnau, kuo to nuori.
Ėr tīl, vuo aš tik veizo ėr klausaus, kon ana pa-

sakīs.
– To nuori, – ruokou ana, – kad aš Ontuonou 

nažėnont ton maža mažėlēli imtiuo ėr pakrėkš-
tītiuo.

– Padarīk tēp, Jolelė brongiuojė! Padarīk tēp! – 
jiemiau šauktė.

Vuo ana kažėkāp sragē pasakė:
– Tuo aš padarītė nagalio. Aš nikumet nieka na-

darīso ož nogaras Ontuonou, diel tuo, kad nanuo-
ro, kad ons kon darītom ož mona nogaras.

– Alė tas vāks īr na tik Ontuona, bet ėr tava. Jog 
muotina, kori pagimdė, dėdesnė tor teisė...

– Ak, mamunēlė! Jē žmuonis baras, tad anėi sava 
teisiūm vės ėiška, – ėr pasėdara pekla. Vuo vedo so 
Ontuono gīvenav vėinībie. Ons daug daugiau dreb 
diel monės nego aš pati diel savės. Ėr to, mamunēlė, 
nuori, kad aš darītiuo kon pasėslieposi nu sava tuo-
kė gera vīra. Jē aš tēp tėkietiuo kap to, tad rasiet ėr 
padarītiuo – nažėnau... Bet aš sotinko so Ontuono 
ėr tēp mėslėjo, kap ėr ons mėslėj. Tad kam darītė 
ton dvėguba malagīstė?

No ėr pasakė!.. Pasakiau ėr aš:
– Ēso vuožka pamėlžtė.
Nuejau i tvartėli, ton vuožka melžo, vuo mona 

šėrdės kap i kuoki dėdėli vondėni ikrėtosi. Kon darī-
tė? Mon žmuonis sakė, kad Mažrėms sūno ėšvarės. 
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Mažrėms pasakės: „To ba monės – aš ba tavės! Kad 
kuojės nabkeltomi! Badėivis mon smėrd ėš tuola“. 
Vuo Jezau! Kad Jolelė kuojės nakeltom! Kor tuo-
ki mon gera, ėr mon, ėr kėtims. Vuo jog ėr viešpats 
pasakė: būkėt gerė. Tad kāp aš anā galietiuo būtė 
nagera, ka ana īr mon kap ta saulelė gėidrė dėinelė, 
kap tas mienėsēlis, patekiejės tomsė naktelė... Tėi 
muokslā tuokės prīšingas mėslės idiejė anā i galva; 
alė īr ėr kėtė muokslā – ėr žmuogos vėinēp galvuo, 
paskou ontrēp atsėvert... Ėr Jolelė gal atsėverstė. Rēk 
melstėis... Pati ėš savės ana pasakė: „Tuo nieks nagal 
žėnuotė“. Rēk melstėis. Pamėslėjau – ėr tas šalts von-
dou aple šėrdi kap ėr drungnėsnis pasėdarė.

Vuo šėtā kas bova paskou, kāp ana ėšvažiava... 
Ēt par galva ėr ēt, ėr stuov tas paveikslos mona akies 
so vėsās viejė pūtėmas, lapeliu uorė svīravėmās, so 
porvīnēlė blėzgiejėmo...

Prīš gala bovėma ana tonkē lioub ėšbiegs tā i 
lėguonėnė, tā pri kėtūm pažinstamu, tā i bėbliuo-
tėka, kor so bėbliuotėkėninkė kalbas bagalėnės. 
Tatā Juoneli ožmėgdiosi laukė, inešiau i truoba, 
pati nubiegaus daržuoviu pasėrautėis. Vuo tatā, 
kāp dėivs taisė, prabaštēlis baēnōs pruo šali. Ēt i 
koprelė sosėmetės, so lazdelė pasėromstiuodams, 
vuo kuoks seniau bova! Natuolėi grapa krėtės – 
trēto lioub važious blėzgontemė vežėmė, kor va-
dėnas pajetuons. Vuo dabar mėzerėjė vėsā – jog 
ėr nabiprimata. Pasveikėnau – pažėna. Če mon 
švīst, kap daktars saka, idiejė par galva, – ėr tujau 
ba īžongas sakau tēp ėr tēp: „Nuoro vakūkštēli pa-
krėkštītė, ėr kad lapė nasoluotom“. Ons atsėdūk-
siejė ėr tēp paruokava:

– Vargė mona, vargeli! Aš tuo padarītė naga-
lio. Matā, Dombrienė, jē tava Jorkūtis nugėrstom, 
dėdėliausis škondals būtom. Jog žėnā, kuoks pa-
siotės balševiks īr.

Mon akis ašaruoms apšuoka:
– Tieveli, aš anuo nagalio palėktė nakrėkšta, gal 

kuoki lėga prišuoktė, ėr kas būs so anuo brongė dūšelė?
Ėr dar īr tas dalīks, – ruokou ons, – kada vāka 

krėkštėji, ėr tievā, ėr krėkšta tievā pasėjem pareiga 
augintė krėkštiuonėškā, vuo če... kap Jorkūtė vāks 
būs muokuoms?.. Ėr... tava doktie ba šliūba gīven 
so anuo tievo.

Vuo dėivė! Kāp mon šėrdi sospaudė, ašaras tik 
rīno, vuo tas ėr ruokou:

– Narauduok, Dombrienė, nanusėmink, – ėr 

padiejė mon ronka ont galvuos. – Tava, – ruokou, – 
gerė nuorā, viešpats tavės pasėgailies. Pakrėkštītė gali 
ėr pati – so vondėnio. Ar tori švėnsta vondens?

– Natoro, – sakau.
– Biek nomėi, pasėsėmk tīra vondėnelė i švari 

indeli; ton če pat pašvėntinso ėr pamuokīso.
Kap vies nuliekiau, parliekiau ėr prašau maldaujo:
– Tieveli, so sava ronkelė... padarīk ton, balon-

dēli, padarīk!
Ons apėnt atsėdūksiejė:
– Tagol būn, viešpatie, tau ont dėdesnės gar-

bies! – ėr palenkė galva.
Nieks namatė – ni lapė nasoluojė...
Vakarė Jolelė ėr saka joukdamuos:
– Kuo to tuoki linksma, mamunēlė, ar kad vedo 

ėšvažioujav?
Vuo kad mon pasėdarė nagerā! Kon sakītė... kāp 

sakītė? Mona šėrdi bova apjiemosi linksmībė ėr ramī-
bė, ėr ton linksmībė gavau par apgaulė... Sotrėkau, 
soglomau... alė pagalvuojos „tagol būn pondėivou ont 
garbies“ – jog tatā diel tuo popelės dūšės tēp rēkiejė 
padarītė – atsėgrēbiau... alė jau junto, kad nabšvėto 
kap švėtiejosi, ėr pasakiau kažėkāp sosėjoukosi:

– Rēk džiaugtėis tou, kon toriejē. Vuo kad na ta 
istuorėjė so tou mona nē šiuokio, nē tuokio laiško, 
tatā jē nabūtiuo parašiosi, nabūtiuo gavosi jodoms 
pamatītė. Diekou tau, balondēli, diekou, kad atva-
žiavā, kad soramėnā moni... Sotvarkē... Atruoda, 
kad dabar jau nikuokiuos kvailīstės nabipadarīso.

Ėr vėskas tas bova teisībė... vuo paslaptės bova 
tarp vedėms... ėr mon atruodė, kad aš kuokė sėi-
na pastatiau: ana vėinuo posie, aš – ontruo. Vuo 
ta mėzerėjė brongiausė apkabėna, nubočiava, nu-
gluostė moni, alė akorat tēp, kap omžėnatielis anuos 
papunēlis lioub darītė... Ėr tēp gražē pašnekiejė, kad 
ana dėdlē nuor, kad aš pri anūm gīventiuo, kad On-
tuons moni mīl. Ėr bova tuoki maluoni, tuoki pri-
tvalni... līgo aš anā nikumet nabūtiuo šėrdėis ožda-
vosi, līgo ana būtom ožmėršosi, kuokė aš anā gieda 
bovau padariosi... Ėr aš sakau:

–  Kuoki to gera, Jolėlė, kuoki to atlaidi, kap to 
nieka bluoga nabatsėmėni!

– Ak, mamunēlė, – pasakė ana, – kuokė īr dėdliau-
sė laimė, kad to gīva tabesi, kad tau nieks nieka bluoga 
napadarė! Kad to muoki ėr gali tuokės joukingas 
istuorėjės pasakuotė... Tik rašīk, balondēli, rašīk 
vėskon, kon matā, kon gėrdi, kon jauti.
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Ėr apėnt gluostė ėr bočiava moni. Tad aš jiemiau 
bliautė – tuoks griaudis moni pajiemė diel tuo, kad 
ana moni tēp bagalėnē mīl ėr kad...

Vuo tatā dar atējė laišks ėš Ontuona, kor bova 
vėskas sorašīta, kap ėr tamė tiligramė, dar vėsuo-
kėi prisakīma, kāp važioutė; gavės lėngva mašėna, 
vuo anam īr rēkalūm tarnībėniu i Šiaulius – tėn 
ons pasėtėksis; ėr kad nasošaltom, ėr napavargtom, 
ėr, ruokou, mūsa mamunēlē nubočiouk ronkelės... 
Tēp ėr parašė – sava akėmis matiau... Ėš kor to tēp 
ėr ėšmuokā, – mėslėjo sau vėina, vuo sopronto, kad 
moni tēp šienavo ėš tuos meilės sava žmuonelē... Ar 
ons tēp bova ėš maža pratėnams (nimaž tūm tievūm 
Jorkūm napažėnau, saka, našpetnė bovė žmuonės), 
ar ėš muoksla tuoki sopratėma īr gavės...

Tatā mona Jolėjuona sosėpažėna so kuolūkė 
pėrmėninko – tas tor mašėnēlė, prižadiejė nuvežtė. 
Paskotėnė dėinelė praūžė līgo sapnie. Biegiuojau, 
skalbiau, džiuovėnau, dailėnau, dieliuojau dākte-
lius, – vuo tuoki ana maluoni; vuo jou ana maluoni, 
jou monėi tuoks nageroms krūtėnie... Aš padariau 
ož nogaras...

Važioujem tatā, siedam tuo mašėnuo, ton vai-
keli aš laikau kliebie, ons moni jau pažinst – veizas 
akelės ėšplietės... „Juoneli, – sakau aš sava šėrdie 
anam, – to jau dabar tėkros Juonelis, nabipramints 
kap šonelis, vuo pakrėkštīts...“ Ėr staigo, kāp če pa-
sakios, – no tuoks, kap dabar saka, nusėstatīms šuo-
ka i galva, ėr aš sakau anā:

– Gal to, popelė brongiuojė, ėr pīksi ont mo-
nės, alė aš tau vės teik pasėsakīso, kon padariosi: aš 
nanuoro ož nogaras, vuo kad mon sāžėnė nadavė 
ramībės... tad aš...

Kažėkap mon gerklie staigo ėšdžiūva, ėr tēp na-
gerā pasėdarė, kad tuoki dākta sava vākou prisėpa-
žintė tēp sunko.

Vuo Jolėjuona ėr saka ramiausē:
– Mosiet Juoneli pakrėkštėjē.
– Nojė... – sakau.
Vuo ana tēp paruokava:
– Kap to, mamunēlė, stuoruojīs, kāp rūpėnīs.
Ėr tīl – tīlo ėr aš. Paskou ana saka:
– Ož kon mon če pīktė, vākou nieks bluogs nu 

tuo napasėdarė.
– Pasėdarė tik gerā – ont vākūkštēlė dabar īr 

dongaus maluonė.
– Tagol sau būn, – somormiejė ana ėr nusėšvīp-

suojė.

– Ėr mona sāžėnė rami, – pridiejau aš.
Tad ana prisėlėnkė ėr pabočiava moni. Kap ton 

rēk soprastė? Ar ana tā padiekavuojė monėi? Nablė-
ka laika kalbuoms – privažiavuom stuoti. Atšnīpštė 
tas vadėnams dīzelis, tuoks ipatings traukėnīs, aš 
anon bovau matiosi tik ėš tuola. Kāp padarė ton 
gelžėis keli, būdama Lungie, bovau so ketās nuējo-
si pasėveizietėis tūm cūdu, steboklu. Dabar vėina 
mėnota bovau išuokosi pamatītė ton vėdo. Pri ėlga 
siaura kaliduoriaus, kor tik kėts paskou kėta žmuonis 
tagal stumtėis, gražiausė mažītē kombarelē, siedietė 
minkštiausė, jē nuori, goliek – paronkės pakelamas, 
ėr stalelis tarpė. Apmetosi vėskon akėmis, pouliau 
laukuon, kad nanuvežtom ba bėliuota,– saka, dėdė-
li štruopa ožded. Ėr nuvažiava mona popelė bron-
giuojė – kap kuoki tėkriausė konėgākštienė.

Vuo laikā! Vuo parmainas!
Ta pati mašėna parlakėna moni nomėi.
Truoba bova līgo prialsouta tūm mona paukš-

teliu. Kėikvėinamė dāktė matiau anūm brongius 
veidelius – ėr ruoduos, gėrdo Juoneli borbolioujint, 
Jolelė joukontėis, ruoduos, junto anuos ronkelės 
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moni gluostont, bornelė moni bočioujint. Vuo tėn, 
mašėnuo, kad ana moni pabočiava, ar tatā ana mon 
padiekavuojė – ar gal tik monės pasėgailiejė... Kad 
to, žmuogau, ėr muotina būdama, nagali i sava vāka 
šėrdi ilinstė – veizīs, šuokėnieji aplinkou, spieliuoji, 
vuo tėkra nieka nažėnā...

– – – – – – – – – – – – – –  

Jolėjuona, laikīkės!.. Dongos griūn, žemė plīšt, 
tava muotina kūli ėšvertė – strėkt atsėstuojė, plaukā 
šiaušas, vuo šėrdie linksmībė. Dabar aš jau našau-
ko tavi parvažioutė, nuors būtomi mon bagalėnē 
rēkalinga – to ėr tava Ontuons. Alė vėina karta pa-
sėmuokiosi, tatā apsėjoukosi so anou laiško, stuo-
ruosous, stėngsous parašītė aiškē, kuokiuo naujuo 
makalīnie atsėradau, – alė šin karta eso pėlna ener-
gėjės, ėr mona baimė īr na tuoki, kap šėrdi kondon-
tis ledā, alė žėnā, vākali, tuoki baimė somaišīta so 

tėkiejėmo. Trumpā trumpā apsakīso tau vėskon, 
kāp bova nu tava ėšvažiavėma dėinuos. Vėsū pėrmo 
bova dėdeliausis škondals so Labanauskienė. Vuo 
basarmatė! Pamėslīk, Jolelė brongiuojė, ana vuogė! 
Skėrama lėguonams maista nešė lauk, vuo tēp godrē 
darė – nē mona akis pamatė, nē ausis ėšgėrda, nē 
nuosės ožoudė, vuo tik tuoks žmuogos, kap seselė 
Liuda, tagaliejė sosektė. Vuo lerma bova! Jē nabū-
tom ož ronku nutvierė – būtom ėšsėsokosi. Vuo 
kuoki našluovė ont vėsa persuonala! Jog galiejė pa-
mėslītė, kad matiem: „Žėnuojė – tīliejė, padiejė diel 
tūm skerstoviu – fui!“ Gana, gana!.. Daktars Mėtū-
za pėlks pasėdarė, mėzerėjė... Tuos vėsuos smarvės 
aš tau i nuosi nalēso, naaprašėnieso: ana top, vuo 
anuos vėituo īr nauji, ruods ėšmanonti muotrėška 
ėr tėkrā paduori. Alė tas vėsks pri mona rēkala na-
priklausa. Vuo monėi tēp bova.

Atėdardiejė so tuokio seno maskvičio do ka-
žėkuokėi prantā – vėins senesnis, keik praplėkės, 
joukingas nadėdeliuos morzelės, vuo ontros jauns, 
so dėdelė nuosė, so dėdeliausēs plaukās – kap šėi-
na kopėto. Anei, matītė, daktara iprašītė, atvežė 
nupėrkė naujė radėjė. Gėrdiejau pati, kāp anėi 
pasėvėišiejė baudies važioutė, vuo daktars Mėtū-
za ožsėspīrės naėšlēda, sakīdams: „Ėšvėrso kavuos, 
ėšgėrsat liaudės kūrības gabalēli“. Paskou kaliduo-
riou, līgo niekou nadiets, soradės moni ėr saka:

Žėnā, Dombrienė, kas īr tėi vīrelē?
– Ar tėi, kor ton radėjė atvežė?
– Nojė, nojė.
– Vuo ėš kor aš galio žėnuotė? – sakau.
– Tatā rašītuojē.
– Ar kor kningas raša?
– Jė jė. Tas jaunesnēsis īr pri laikraštiūm.
Tagol būn, – mėslėjo sau, – vuo mon kas? Vuo 

daktars dar saka:
– Anei nuognā žėngeidė tuokiūm dabartėniu 

pasaku. Atēk, – saka, – papasakuosi aple Kavolalė 
ėr Kermuošio.

– Kad aple ton šėrdi pacīpautiuo?
– Jė jė, pacīpauk, pacīpauk... Jog atēsi?
Tēp mon nē šės, nē tas... Napažinstamis... dar 

rašītuojē – bronts anus žėna, kāp anėi i moni vei-
ziesas. Matā, so pažinstamās ožstalie, pri kompa-
nėjės – vėins saka, kėts saka – ėr igauni žmuogos 
okatas pajoukoutė. To žėnā, vākali, kāp mon tink 
joukus, špuosus pruovītė. Vuo če kažėn diel kuo na-
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traukė. Alė, Jolelė, brongiuojė, tuo daktara pažintė 
nagaliejau. Tēp meilē prašė – kap jauns jauna ou-
gautė i gėrė... Ėr mon atsėrada okata.

Dabar klausīkės, kas bova tuoliau. Atejau, anėi 
kava bagėrkšnuojėntis, i ton kava ėš botelė pa-
sėpīliuodamis... Aš bovau gėrdiejosi, kad tėi rašī-
tuojē gan ėšgerontis īr, alė kad kas i kava ėš botelė 
pasėpīliuotom, tuo nabovau matiosi. Joukas, šnek, 
kažėkuokius anėkduotus pasakuo, kėtus maskuolėš-
kā. Apėnt radaus nē šiuoki, nē tuoki. Tas praplėkės 
rašītuos ėr jiemė pasakuotė, kāp ons pėršuos, jauns 
būdamas, alė dar vėsā jauns, ar aštouniuolekas metu, 
vuo pana jau bovosi augosi, bet ons tuo nasopratės. 
Vuo ons anā patėkės. Ėr staigo ons sožėnuojės, kad 
ana trisdešimts ėr dar kėik!.. Kāp ons nažėnuojės, 
kor poltė, kor slieptėis... Ons dėdlē joukingā pa-
sakuojė. Ėr mon tuos kavuos davė, alė ėš tuo bo-
telė nalēdau pėltė. Bet ėr ta anūm kava, vadėna-
ma tėkruojė, tor kėpša rauga: šėrdės raduos tuoki 
līgo jaunesnė, vuo akis švėisesnės. Ėr žėnā, Jolelė, aš 
anims ėšsakiau ton vėsa istuorėjė aple ton mėzerėjė 
Duomėcelė. Pasakīso tau teisībė: kāp aš pradiejau 
aple ton dėktavuonė konėgou– ėr tuo konėgelė 
mėzerėjės rūstībė, – ož pėlvūm laikies, prastā kal-
bont. No, tēp isėsmagėnau, kad so mažo partrauko 
lig pat Kermuošiaus parvažiavėma ėšdiejau. Dėdlē 
anims patėka. Tas praplėkės rašītuos vėituoms net 
akis šlousties, tēp graudėnuos diel tuos Kavuola-
lės. Vuo kad joukies, tad tīlē bornas ožspaudosis 
laikīdamis. Mon atruodė, kad tatā nanuor monės 
trokdītė. Vuo tas jaunesnēsis vėinuo vėituo smarkē 
sožvėngė – tad daktars tik ronkuoms pamuojė, 
sošnīpštė: tšššš... tšššš...

Ėšbeldiau. Vuo ta atvežtuojė skrīnalė stuo-
viejė pri mona šuona – i akis mon nalinda. Anei 
nuognā monėi diekavuojė – līgo aš būtiuo anus 
apduovėnuojosi tortinguoms duovėnuoms. Tas 
jaunesnēsis ėr saka:

– Kažėn, kāp če tuokė pasaka pavadintė?
– Vėins dainiou aple šėrdi vėinuo posie jūriu 

mariu – kėts ton pati kėtās krontā vakštiuodams, – 
ruokoujo aš.

Vuo daktars ėr saka:
– Dainie aple šėrdi.
– Jė, – sakau aš, – toudo dainiou, vuo kėtė 

aplinkou tonciavuo.
Vuo tas jaunāsis rašītuos, ėšsėjiemės kningelė, ėr 

ožsėrašė: „Dainie ėr toncios aple šėrdi“. Aš bovau 
pastebiejosi, kad ont stala prīš moni stuoviejė tuoks 
dāktelis: pīpka – na pīpka, somtelis – na somtelis. 
Aš dar pamėslėjau: kuoki tatā keista pelėnėnė, – ėr 
nieka, nieka nasopratau. Vuo to jau tėkriausē nu-
manā, kas tas bova. Vuo tėi bjaurībalē bova sosė-
muokė, ėr klausīkės, kuokė anėi mon štokā ėškėrta! 
Alė jau 10 valonda, ėr napasėjotau, keik prirašiosi, 
vuo privargau barašīdama. Ėr to rasiet būsi jau pa-
vargosi baskaitīdama, tad pasėlsiek, diel tuo kad 
daug daug dar toro pasakītė. Dabar spieliuok vėina, 
kas mon atsėtėka, kuol gausi kėta laiška, vuo paskou 
pasakīsi, ar bovā atspiejosi.

Dabar aš dedo jums vėsims trims gražiūm la-
būm dėinūm ėr pasėlėikto Jūsa mīlėnti –

mamunēlė Dombrienė.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Brongė mona vākalē Jolelė, Ontuoneli ėr Juo-
neli popelė!

Dabar rašīso tuoliau, kāp vėskas bova, mėslėjo, 
kad dėdlē laukat ėr nuorat žėnuotė. Tatā bova tēp. 
Saka mon daktars Mėtūza:

– Ar nanorietomi, Dombrienė, pasėviežintė so 
lengvo mašėno i Lungė?

– Ar aš tatā? – klauso.
– Nojė, nojė, to, Dombrienė.
Nikāp nagalio soprastė, kam anam rēk, kad aš 

viežintiuos i Lungė.
– Batelius nusėpėrkau, – ruokoujo, – līgo ėr na-

būtom kuo tronkītėis...
– Būs, – ruokou ons, – lėteratūras vakars. Atva-

žious ėš Vėlniaus ėr ėš Kauna rašītuoju, skaitīs sava 
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veikalus. Ar tau nabūtom žėngeido paseklausītėis?
– No, no, – sakau, – tas būtom ciekaunē.
Veizo – ėr baatbrazdon tėi patis do pranto – 

mūsa tatā pasėjimtėis. Tas jaunāsis lėp važnīčiuotė– 
tatā ož ton šuopėri. Mon daktars saka siestėis greto 
anuo, vuo pats so tou senesnio siedas i gala ėr, aš 
tik veizo, i tarpa spraud ton skrīnalė, kor aš maniau, 
kad ana radėjušos. Nudolkiejuom – mūsa tik lau-
kė– ėr prasėdiejė tas vadėnams lėteratūras vakars.

Tuo vadėnamuo salie žmuoniūm kimštėnuos– 
daktars moni nusėvedė i pėrma eilė, pasvadėna, vuo 
pats pējė ėr šnekas so sava pažinstamās. Paskou sie-
duos greto, tik ėš tuos eilies pakėla šešė žmuonis: 
ketorė vīrā ėr dvė muotrėškuosės. Vėina dar vėsā 
jauna, vuo ontruojė – pagīvenosi, žėlsteliejosi, bet 
dailiuos asabas. Vīrā do, kor sakiau, ėr dar vėins 
tuoks apīstuoris, vuo naaukšts, ėr dar vėins kap 
meškis ėr so namažo čiopro – daktars mon pašnėbž-
diejė, kad tas esōs vākūm rašītuos. ,,Nē, – mėslėjo 
sau, – ėr tims, matā, rēk atskėra rašītuojė.“ Aš 
pašnėbžduoms ėr klauso:

– Tatā pėrmo rēk ėšmuoktė vākams rašītė, vuo 
paskou jau soaugosims?

– Alė ne! Kėikvėinam rēkalou īr atskėrs talėnts.
– Ne mosietās!
Vuo tėi jau sieduos ož rauduonā apdėngta sta-

la, vuo vėsė sosėrinkosėijē pliauškėna so ronkuoms. 
Veizo – daktars pliauškėn – pliauškėno ėr aš. Vīk-

duomuojė pėrmėninks, ilėpės i tuokė sakīklelė tuo 
pakīliejėma šuonė, tus svetius pasveikėna, pasakė, 
kad anėi garbė mums dara, atvīkė ėr nuoriedamė 
pasėdalintė so momis sava socelistėnė kūrībo. Pa-
skou ėš puopierelė skaitė pavardės ėr vės pridiejė: 
poets, rašītuos, dramaturgs... Vuo tėi stuojuos, 
kinknuojė, vuo mes pliauškėnuom delnās, ėr dėdlē 
mon ta komedėjė patėka.

To, žėnuoms, Jolelė, esi na vėina karta tuo-
kės štokas matiosi, vuo aš tik jaunīstie vėina sīkeli 
eso klausiosīs, tujau puo anuos karės, alė tatā bova 
dainėninks ėr dainėninkė, ėr vėins so mozėkelė, 
vuo rašītuos vėins tabova – aukšts aukšts, ėr skai-
tė tuokės eilės: „Mona sieluo šėndėin šventė“. Vuo 
ėr mona sieluo, dūšie, bova tumet šventė, alė kad 
ana ašaruoms pasėbėngė. Aš jaunīstie pri chuora 
priklausiau: gėiduojau ėr bažninčiuo, ėr šēp dainės, 
jē kuoks vakars bova. Griaudis moni pajiemė, kap 
vėsumet, kada jaunas dėinas atsėmėno, vuo če tas 
so šėina kopėto ont galvuos jiemė sakītė aple pava-
sari, kāp vuobelės žīd, kāp linksmā traktuorios ēt 
par laukus žvongiedams, traktuorists dainiou naujė 
Tarību Lėitovuos dainė, vuo mergelė grinžt so pėl-
nuoms mėlžtoviems ėš ganīklas, vuo saulelė joukas, 
vuo vuobelės kvep, svaigėn, vuo ta mergelė dainiou: 
„Nier dailesnė bernelė ož mona traktuorista“.

Tuokei tatā dabar pavasarē, tuokei bernelē, tuo-
kės mergelės, – pamėslėjau sava šerdie. Gal anėi ėr 

Mukienės Danutės portėgrapėjė



L I T E R A T Ū R AŽ E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   1 3

31
      (Nukelta i 32 p.)

laimingesnė nego tėi senuovėškė, kor vės ont rėsta 
žėrgelė pri mergelės juojė ėr tėik tažėnuojė, kāp anā 
rūtelės ėštrīptė. Ėr dainie ruokou: „Atjuojė šelmis 
bernelis, kėik ons ėškadas padarīs“. Bet monėi jou 
patink dainės so žėrgās, nē kap so traktuorēs. Tas po-
ets skaitė vės ėš puopierēliu vėsuokiūm. Isėdiejau– i 
gala bova aple žėima, kāp kuolūkietē klobūs-skai-
tīkluos sied, žornalus varta, vuo radėjės anims vė-
suokius ciekaunius dāktus šnek. Laukė pūga siaut, 
viejē dūkst, švėisi elektras lėmpa vėsus apšvėit. Vuo 
aš ėr mėslėjo: vuo kažėn kāp so gīvuolelēs – ar nieks 
anūm naveiz?.. Ėr tēp vės kuožna puosmeli ožbėng: 
„Na tēp bova, na tēp bova baudžiavuos laikās“.

Jė, – mėslėjo dar, – baudžiava tad bova bau-
džiava, lažos bova lažos. Tėkrā na tuokės lėmpas 
akies žībčiuojė, ka bėzūns par nogara važiava... 
Vuo paskou ėšlėpa tas, kor daktars sakė – vākūm 
rašītuos. Vėinas eilės – tuoki vėsā pasaka bova aple 
Barbelė ėr katėnēli, ėr kamūlēli – no, joukingā. Vuo 
kėta apie Jorgioka sotarti so vuoželio – ėr našpetni. 
Pasėjoukiem, kad ėr dėdėlė.

Vuo paskou ta jaunuojė skaitė ėš sāsiovėnelė kap 
ėš kuoke šaukėma: „Atēk pri monės, aš lauko tavės, 
atēk, atēk, mona kareivēli, mona dėdvīrēli“. Vėsēp tėn 
dailē ėšraitīta: kāp vėskas parėngta, kāp ana šokavuos, 
kāp i veidruodēli veiziejuos ėr anon pamatītė nuorie-
jė, ėr pruo longa veiziejuos... Alė, dornelė, jē jau tas 
laiko naatbiega, tad to nasėsakīk laukonti– matītė, 
ons joukas ėš tavės, tėkrā pri kėtuos būs nuliekės.

Paskou tas praplėkės, kor Doliūs bova, jiemė 
skaitīte tuoki trėjūm žmuoniūm pasėšnekiejėma – 
kor tievs draudė sūnou žanītėis so biedno merge-
lė, vuo sūnos prīšās šnekiejė smarkē. Sūnos ėšbiega 
dorims trėnkės, šaukdams: „I Brazėlėjė ėšēso – tėik 
monės tamatīsat!“ Vuo muotina šaukė ont tuo vīra, 
kam ons tēp ton sūno sostriuošėjė – dabar anėi pa-
sėlėks senatvie ba sūnaus. Vuo tievs sava.

– Če, – saka, – ėštrauka ėš dramas pėrma veiks-
ma, paskotėnė scena.

Gražiausē paskaitė ta posomžė rašītuojė. Ar 
lengviau bova soprastė, kad pasakuojė paprastā, 
ba tūm vadėnamu eiliūm. Pėrmo aprašė, kāp baisē 
bova par kara, kāp sviedėnē krėta, nomā degė, ėr 
aple tuokė muotrėška, koriuos vėsė žova degonte-
mė nomė, ėr kāp ana biega ėr tik nuoriejė, kad grē-
tiau anon ožmuštom, ėr ožlėpa ont maža vaikelė, 
sosėtraukosė, ėšsėgondosė, tīlē riekontė: „mama, 

mama...“. Vuo šalėp goliejė muotrėškas lavuons. Ėr 
tatā ta Botrėmienė staigo pajota, kad ana tor ton 
maža vaikeli jimtė, nešte ėš tuo pragara... Gelbietė 
anon, gelbietė!.. Kad ons ėšaugtom kėtam gīvenė-
mou... Kas če gal kėtās žuodēs apsakītė – dėdlē bova 
grāžē ėšnarpliuota, ėštaisīta, pajotau tik, kad mon 
ašaras ėš akiūm rėit. Paskou pasakė, kad 20 mėnotu 
partrauka, vuo puo partraukas būsėnti naujīna. So-
krota sostuojė vėsė. Pakėla daktars, atsėstuojau ėr aš, 
tuoki, jouks pasakītė, nuvargosi – ėr tik tik sosėval-
diau napasėronžiosi ėr nanosėžiuovavosi.

– Ar patėka? – klaus daktars.
–  Ar mon tatā?
Vuo če bapriētonti ta rašītuojė, kor tēp griaudē 

skaitė. Ons anā ėr saka:
–  Veiziekėt, draugė rašītuojė, šėtā kor tėkra že-

maitė: aš anuos klauso, ar patėka, vuo ana atsaka: 
„Ar mon tatā?“

Ėr joukas, ėr ana švīpsuos, vuo aš ėr ruokoujo:
– Vės īr atsargiau pasėtėkrintė, kad naapsėjouk-

tomi.
Anei nusėkvatuojė, vuo daktars ėr saka, ruodī-

dams i moni:
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– Če tatā ėr īr Dombrienė ėš Doliūm; līgo ons 
būtom kon aple moni jau pėrmo anā šnekiejės.

Ta rašītuojė ronka mon padavė, ėlgā palaikė, pa-
kratė ėr tēp pasakė:

– Mona pavardie – Gruožvīdienė. Dėdlē ma-
luono tamīsta pažintė, dėdlē maluono.

Aš sau ėr mėslėjo: „Kuoks če anā gal būtė ma-
luonoms pasėžintė so paprasto sanitarė?“ Ėr naėš-
kėntosi tēp atėtariau:

–  Kad mon maluono spaustė rašītuojės ronka, 
kor so sava plunksno žmuogaus šėrdi valda ėr ašaras 
ėš akiūm ėšspaud, – tas soprontams dalīks, bet ėš 
tamīstas posės tad tik maluoni muokīta žmuogaus 
ceremuonėjė...

– Vuo jē na ceremuonėjė? – pasakė ana tēp šel-
mėškā švīptēliejosi, kad aš palėkau nabžėnonti, kon 
galvuotė.

Vuo daktars Mėtūza kad pasėlēda tratietė, 
nuogniausē ton rašītuojė i Dolius kvėistė, gėrtė, 
kāp eson gražē pasėvākštiuotė.

Vuo aš ėr mėslėjo: alė kor to, seni, anon pagol-
dīsi, jog gīveni kap kėšenie. Tėisa, atvažiavosi kuo-
ki vīra golda ont tuo tapčana pėrmamė kombarie, 
kor kėits īr kap vuožė rags... bet tuokė muotrėška! 
Pamėslīk! Teisībė, aš toro dvė luovė ba blakiu, ba 
blosu... alė če mėslės nier... Vuo ana jau, matau, kap 
ėr linkosi atsėbaladuotė... Anoudom bašnekont ėr 
mon diel tuolėmesnė laika basėrūpėnont, pašaukė 
daktara i šalotėni kombari, ana ėr nuējė līgē, dar 
mon ronka paspaudosi pasakė:

– Kāp tamīsta moni pažinsi, ceremuonėju mon 
naprikaišiuosi...

Kas tad galietom reikštė? – mėslėjo sau vėina ėr 
žvalgaus puo ton salė... Vuo, Jolelė, kon aš ėšvīdau, 

pamatiau! Ar žėnā – ton Vambuokalė, kriaučka, 
kor sakiau, straini nuogniausē so ta sėlkėnė soknė 
žalė so auksėnės vuobūlās, kor ėš Kavuolalės ėšvė-
liuojė, – atsėmėni, sakiau. Ėr pri anuos prisėsie-
dės– kas? Vuo tas rašītuos – tas so šėina kopėto, 
kor važnīčiava, kor skaitė aple ton pavasari. Vuo 
šnekas, vuo šnekas... ana tik: ki ki ki... Vuo akis var-
ta – Žana vuo Žana!.. Ta ėr, matā, poezėjė pajota... 
Alė ons? Muokīts. Rašītuos. Pastatīts pri laikraš-
tiūm. Jog tor, atruoda, kiaurā matītė kuožna, kor pri 
anuo prisėartėn. Ėr so tuokė sokčiovienė, kor nuo-
riejė Kermuošio ėš Kavuolalės paveržtė, šnekas! 
Vuo ons ėr tėrpst... tėrpst... borna praplīšosi nu 
ausėis lig ausėis, vuo ta anuo nuosės dar dėdesnė, 
dar kumpesnė. Gal kuoki sena pažintės? – mėslėjo 
sau vėina... Ētiuo pruo šali pasėklausītėis, kon anėi 
šnek, alė kad napaduoro... kap pati vėina stīpinso. 
Daug kas ėšējės ont laiptu – vīrā rūka, kėta ėr buo-
ba katėna oudėga isėkondosi. ,,Vuo, Jolelė, kad to če 
būtomi“,– sošnėbždiejau. Šėrdėis akėmis pamatiau 
tava maluonė marmūzelė ėr laisviau atsėkviepiau, 
vuo bova moni tuoks naramoms apsiautės!

Nasakīk – žmuogos, kap ėr tas šonelis, sava 
ateiti nujaut... Šou kauk prīš šeimėninka mėrti – 
ton vėsė žėna, bet kažėn kon tas šonelis dara prīš 
šeimėninka vestovės? Jog mosiet nujaut parmaina, 
jog tor anam rūpietė, kuokė šeimėninkė gaus – ar 
atlonkiuos saujės, ar strīpa graibontė. Vuo kon aš 
jotau tuo mėnotuo, kor nieka nanumaniau, kas būs 
tujau če pat. Stuoviejau pri longa, veiziejau i tomsė 
gatvė, bova apsėūkosi, krapnuojė, praliekė sunkve-
žėmis, smarkē bėldiedams, so švėiselė ožpakalie kap 
žėrnis vėlka oudėguo... Paskou sokniaukė katė, so-
orzgė, soluojė šou, katė rėktėnuos sorėka ėr, matī-
tė, ipoulė i medi, vuo šou luojė, trīpdams ont vėino 
vėito. Tatā gīvenėms, – mėslėjau savo šėrdie, – nier 
zgadas ni tarp tūm mėzerėju gīvuolēliu... Saka, šou 
so katė nasotink diel tūm bajuorīstės raštu. Bī kon 
žmuonės prasėmana, i pasakas īded – vės kuoki ėš-
joukėma toriedamis galvuo... Alė če... kon ta pasaka 
reišk, benė kad ta bajuorīstė tėik tier verta, kad tik 
šou so katė gal diel anuos draskītėis.

Staigo soskombėna varpelis, pradiejė ėš kaliduo-
riaus vėrstė vėsė i salė, ėr atsėdarė doris ėš šuonėnė 
kombarė – daktars Mėtūza so tou rašītuojo sokėbė 
bainešon ton skrīnalė, gražē žėbontė, kor aš mėslė-
jau, kad ana radėjušos, ėr pastatė ont stala...
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Vākalē mona brongėijē, dėdlē nuvargau – jog 
mona ronka nier tēp pratosi pri plunksnas kap 
jūsa... Ėr galva apsvaiga. Vuo kāp pamėslėjo, keik 
dar parašītė rēk, – dar daugiau svaigst. Kap sau 
nuorėt, rēk mon atsėkvuošietė. Kad ėr aiški dėina, 
aš sakau jums labanaktės – lēskėt mona nuvargosė 
galvelė prisėglaustė pri puodėškelės. Aš nažėnau, 
kāp aš vėskon parašīso – tėkrā mon baiso.

Lėkėt svēkė, vākalē brongėijē –

Jūsa mamunēlė Dombrienė.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Labs rīts, Jolėjuona ėr Ontuonā!
Jau rašiau jums, kad pastatė ton biesa skrīnė ont 

stala. Če tujau ėr būs ta baisiuojė valonda, koriuos 
pėrmėijē žuodē bova tuokei ramė, kap kad laikraš-
tie skaituoma žėnelė apie uora. Vuo šnekiejė pats 
daktars Mėtūza.

Draugā, jums tor būtė atruoda, kad če stuov ra-
dėjės aparats, radėjušos, kap jūs sakuot. Vuo īr na 
tēp. Če jūs matuot magnėtafuona – tatā īr tuoks 
prietaisos ožrašėnietė žmuogaus kalba, no, ėr kėtus 
garsus – ėr gražiausė mozėka, ėr veršė bliuovėma 
gali so anou ožrašītė. Diel kuo mes nusprėndiem 
par lėteratūras vakara sopažindintė jumis, draugā 
ėr draugės, so tou aparato? Vuo tatā, kad če īr ikal-
biets pasakuojėms ėš mūsa šiūm dėinūm atsėtėkė-
mu, vuo ta ikalbietuojė īr če, tuo šalie. Lig šiuol ana 
bova Doliūs eilėnė sunkė darba darbėninkė – (mon 
šmiukšt par šėrdi), – vuo rīt puorīt... kas žėna, kor 
anuos talėnts anon pasvadins.

Vuo mona šerdelė, mėzerėjė, tėr tėr tėr – smolkē 
jiemė drebietė.

Priējė daktars pri tuo aparata – biesa skrīnės 
tatā, paspaudė kažėkuokė sagelė – ta cinkteliejė, ėr 
vėsė ėšgėrduom ėš anuos sklindonti daktara Mėtū-
zas, tėkra anuo patėis balsa:

– „Dainie ėr toncios apie šėrdi“, – pasakuo Le-
vanuora Dombrienė.

Mona brongėijē, net dabar, ton laiška rašīda-
ma, toriejau atėdietė plunksna i šali ėr atsėkvieptė 
ėš gėlomuos – apėnt soriemė pašėrdius. Vuo tatā! 
Tėkrā aš pasėjotau, līgo kas tvierės pastatė moni 
ont galvuos ėr dar stumteliejė: ėšvertiau kūli, šuo-
kaus stati, ausies spėng, akis raibst, vuo šėrdės šauk 

līgo ta vėšta, kiauši padiejosi: „Kad kad kad...“ Vuo 
siedo sosėtraukosi, kad tik nieks nasoprastom, kad 
tatā aš. Tik kad mona balsos na kon panašos – kė-
tuoks atruodė. Daktara – jė: gīvs anuo. Ėr ta ma-
šėnelė tratiejė, tratiejė... Ėr ton dar garsa prijiemosi 
nalabuojė, kor nuosi šnīpštiaus, ėr kāp tas rašītuos 
prunkštė pruo pėrštus, ėr kor tas sosėjoukė sožvėn-
gė, ėr kāp daktars sakė: „Tšš... tšš...“ Tad īr padarīms! 
Tad īr muokslos tuoki dākta ėšmėslītė ėr padarītė 
so žmuogaus ronko – na joukā. Ėr vėskon ėšpīlė, 
lig paskotėnė žuodė ėšdiejė. Ėr klausies vėsė, vuo 
paskou kad pasiota pluotė so ronkuoms ėr šūkau-
tė. Ėr tėi rašītuojē sostuojė tamė ožstalie ėr jiemė 
pluotė ėr šaukte: „Autuorios, autuorios!“ Vuo 
daktars, prisėslėnkės pri mona ausėis, sošnėbždiejė:

– Tatā tavi šauk pasėruodītė.
Aš siediejau galva nulēdosi ėr tik bėjuojau, kad 

napradietiuo bliautė. Vuo če kabėn moni ož paron-
kės priējosi ta rašītuojė Gruožvīdienė:

– Ekiav, – švīpsuos, – atlėktė ceremuonėjės.
Ėr nuvedė ont tuo pakėlėma, ėr pašnėbždie-

jė: „Rēk padiekavuotė – nusėlėnktė“. Ėr tava ma-
munēlė, Jolėlė brongiuojė, stuoviejė ont tuo pa-
kėlėma ėr linktiuojė posiau ėr so galvo kap kuoki 
svėrtės. Vuo šėrdės daužies, vuo veids kaita.

Ėr dar, pamėslīk, kas atsėtėka. Vuo tatā apstuo-
jė moni, apspėta, kad aš kon nuorintās pasakītiuo 
nuors trumpā – če pat, prīš anus stuoviedama. Ėr 
staigo nu tuo prašīma tuoks dronsoms moni ėšpūtė, 
kad aš ėr sakau tims rašītuojems:

(Nukelta i 34 p.)
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– Gal kon ėr pasakītiuo, alė benė paršaukso tuo-
kė lerma.

Tad pagava vėins so tou skombalelio skombintė 
ėr ton mėnė tėldītė. Vuo kāp nutėla, aš ėr pasakiau– 
alė žėnā, Jolelė, ni kėik nabėjuojau – ėr tēp pradiejau:

– Draugā, jē nanusėbuoda tuos biesa skrīnalės 
klausīteis, vuo dar reiškat nuora, kad aš sava gīvo 
borno pašnekietiuo – aš galio. Mon šnekietė – kap 
gaidiou gėiduotė.

Vuo kad sobrozda pluotė vėsė ėr jouktėis. Aš 
paskou ėr sakau:

– Ar esat gėrdiejė tuokė pasakelė apie Šventa 
Navalga?

Vuo kad sobrozda šauktė: „Sakīk! Prašuom! 
Sakīk!“ – ėr pluojė so ronkuoms. Aš ėr pašnekiejau:

– Bova tuoki gaspadėnė sostumtėnė, šēp jau naš-
petni muotrėška, tik nuogniausē gailiejuos šėmīnā 
valgītė. Nagal pasakītė, kad ana prastā davė,– nē, 
bėjuojė mat našluovies – padies skanē, bet kāp jau 
padies ont stala tus posrītius ar pėitus, ar vakarti, 
atsėsies pati stala galė, vėina ar do šaukšto pasriebs – 
ėr veizas i vėsus, statē i bornas, i ronkas, kāp kabėn. 
Žėnuoms, pri darba ėšalkė. Vuo ana vės atsėdūk-
siedama šnek: „Vuo kimšėms! Kamė jums ėr telp? 
Ar nabėjuot parspruogtė? Ar gal jūs kap tėlvėks so 
vėino gruobo? Aš tėkrā jē tēp jiestiuo – parspruog-
tiuo“. Anei būsėntis nagėrdontis: sreb, kond, bet 
pakīriejė klausītėis ėr apmauds pajiemė, ėr tatā 
vėins vaikis ėš tuo būrė apsėjiemė anon pamuokī-
tė. Nedieliuos dėina ėšbiega onkstėi i gėrė, isėlėpa i 
aukštiausė tonkė eglė, dar pats šakeliems apsėkaišė 
ėr lauk, kada ta skūpaila ēs i bažninčė. Veizas – ėr 

baatētonti, pasėkaišiosi kad atžingsniou poškie-
dama! Ons, tuo eglie topiedams, ėr sorėka stuorā 
stuoriausē: „Zėnuobėjė! Zėnuobėjė!“ – tuoks tatā 
anuos vards bova. Ta klausuos ėšsėgondosi, gėrd, 
kad balsos krimt ėš aukštomuos, tad drebiedama 
klaus: „Kas če moni šauk ėš dongaus?“ Vuo tas bal-
sos ėš tuos aukštomuos: „Pondėivs!“ Vuo kad ėšsė-
gonda, vuo kad sodrebiejė, poulė ont keliu ėr vuos 
baėštarė: „Pondėivali, kuo nuori nu monės?“ Vuo 
tas balsos apėnt šauk tik naplīšdams: „Kor ēti, Šven-
ta Navalga?“ – „Pondėivali, – saka ta, dar daugiau 
nusėgondosi, – kam tēp moni vadėni: aš valgau, alė 
kāp šėmīna namata.“ Vuo tas vaikis ėš tuos eglės vėr-
šūnės kad sorėks, vuo anā atruoda, kad ėš dongaus: 
„Vuo to prakeikta sokčiovienė! To tatā nuori itėktė 
mon so puosninkās, ėr dar sava nusėdėrbosė šeimīna 
privadiuoji, ka anėi daug jiedon! Aš vėskon gėrdo. 
Atsiunso biesa, nujuos tavi i pekla, so ragās ėšardīs 
tava pėlva, ėr tava vėsas žarnas, taukās apvainėkoutas, 
ėšlēs ėr sorīs!“ –,,Nasiunsk, pondėivali, nasiunsk, 
pasėgailiek!“ – soklīkė ana. „Nasiunso, jē to pasė-
taisīsi.“ – ,,Vuo kon tatā toro darītė?“ – „Kon pati 
paslaptiuoms lioubi sojiestė, kėikvėinam kamaruo 
puo tėik padiesi, vuo pati stala galė nasiediesi ėr 
naprivadiuosi.“ – „Pondėivali, padieso, nasiedieso, 
naprivadiuoso, tik nasiunsk biesa, nasakīk mona 
pėlva ardītė.“ Vuo tas dar šauk keik galiedams stuo-
riau: „Prisėik!“ Ta ėškielė abė ronkė ėr ėšcīpė ton 
prīsaika... Kāp jau ana, vėsa drebiedama, nuspor-
diejė i bažninčė, tas vaikis, parējės nomėi, ėr saka: 
,,Veiziekem, kas būs, – tik atsėtuolinkem nu sava 
kamaru“. Vaikē toriejė sava kamara, mergės – sava. 
Paskou parējė, veizas – vuo kuožnam padieta puo 
dėdliausė rėikė ragaišė so taukėnė ėr puo ketorius 
kiaušius. Vuo pri stala ėr naatējė... Kor ana ēs! Ana 
bliuovė sava kamaruo, galva i puodėškas ikėšosi, – 
tēp anā bova gailo tūm kiaušiu, tuos taukėnės, tuo 
ragaišė... Ėr mėslėjė, kon rēks padietė anims prīš va-
karti, – tēp ana bėjuojė ton biesa pamatītė. Ėr vės 
anā ruodies, kad jau so rago anon skruod.

Tuoki tatā pasaka aple Šventa Navalga. Patėka, 
ėr apėnt pluojė.

Jolelė, to žėnā, kāp aš tonkē pasakau: „Ožsva-
dėna moni kap ont balta žėrga“. Vuo dabar aš pa-
sėjotau, līgo ketorė baltė žėrga i blėzgontė karieta 
pakinkītė, vuo tuo karietuo sied na konėgākštienė, 

Vėngalė Bonifaca portėgrapėjė
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vuo aš. Ėr nasiedo padriebta ont puodėškas kap 
klecks, bet aukštā ont pasuostės, ėr aš pati važnī-
čiuojo kap mona papunēlis omžėnatielis. Vuo kad 
ons būtom tuos valonduos solaukės! Kad nuors 
diedė Kazėmiers būtom solaukės! Bet ėr tavės če 
nier, doktėrēlė mīlėmuojė, nē tava prieteliaus ge-
riausė, kor mon ož sūno atsėrada...

Tėkrā, Jolelė, ton vakara galiejau pasakītė so 
anou poeto: „Mona sieluo šėndėin šventė!“ Tuo-
ki bagalėnė linksmībė, – na tuoki, kap gera karvė 
pėgē nusėpėrkos, bet tuoki, līgo kažėkuokius var-
tus būtom mon kas atėdarės i poikiausi suodna ėr 
pasakė: „Vākštiuok, Levanuora, skinkės kvietkelės 
ėr džiaukis“. Vuo tuo linksmībie līgo kažėkuoki 
baimėkė slonkiuojė – na tuoki kondonti, bet tuoki 
līgo mielėna papartė žėida lėipsnelė, kor vės šnėbžd: 
„Levanuora, Levanuora, kāp ėštesiesi?..“

Matuot, vākā, prisėklausiau vėsuokiūm šnekūm, 
pagīrėmu, patarėmu, pamuokīmu... Baimės! Bai-
mės! Teisībė sakont, trets ketvėrts žuodis taožsėlė-
ka, vuo Gruožvīdienė mon ont pat gala ėr saka:

– Draugė Dombrienė, tamīsta veiziek – napra-
rask savės.

– Kāp tatā? – klauso.
– Tamīsta, žėnuoms, rēk ėr pasėmuokītė, ėr pa-

sėskaitītė, alė žėnuok: kon sakā, sakīk savuotėškā, 
nakartuok svetėmūm žuodiu, svetėmūm mintiūm.

– Vuo kam mon svetėmūm žuodiu, kad sava 
maišos pėlns, vuo mintiūm tēp pat...

Vuo tas šnekals ėšējė ėš tuo, kad moni tēp so-
raitė, kad aš daviau ronka ėr tvėrtiausē pašėžadiejau 
aprašītė vėsa sava gīvenėma.

Matuot, Jolelė ėr Ontuonā, puo tuo vakara bova 
kėts vakars, geriau sakont, vakarėnė. Lungės intelė-
gėntā vaišėna rašītuojus. Daug kartu gierė i mona 
svēkata... Teisībė, teisībė, tėi plunksnas darbėninkā, 
kap anėi patis savi vadėn, vondens paukštē – īr ėš-
gerontis vākā!

Vėinė ėš anūm sakė, kad rēk mon daug skaitī-
tė, kad mon rēk vėsuokiūm dalīku muokītėis, kėtė 
sakė, kad gailo laika, kad tik rašītiuo tēp, kap pra-
diejosi. Apėnt tėi ėš Lungės vīkduomuojė sakė, kad 
jē jau aš žado būtė rašītuojė, tad rēk mon ētė gerā 
politėškā apsėšvėistė. Ėr sošalau vėsa: „Levanuora, 
naėšsėsoksi – rēks tau rajuonė egzamėna laikītė...“ 
Vuo pamėslīk, kon pasakė daktars Mėtūza. Sakė 

Vėngalė Bonifaca portėgrapėjė

sakė ėr tēp ėšvedė:
– Jē draugė Dombrienė ėr tor vėina kėta ožsėlė-

kosi prietarēli, tad žėnuokėt, draugā, jau vėin diel sava 
veikluos okupacėjės metās – keik ana īr žmuoniūm 
ėšgelbiejosi, ožteks tik pamėnietė parašiotėninkus! – 
ana na bluogesnė socelistė ož kėtus če esontius.

Pamėslīk tiktā, kāp ons pasakė, vuo jog to žėnā, 
kad ons moni saikėna ėr muonėjė agėtatuorė pa-
darītė... Vuo ons ėr ton primėnė, ėr tavi, Jolelė ba-
londēli, pamėnavuojė – pasakė tatā tēp:

– Aš, – ruokou, – sosėžaviejės Dombrienės ėš-
kalbingomo, nuoriejau padarītė anon agėtatuorė, 
bet atsėrada kap koriūm sunkomu, ėr anuos doktie 
Jorkienė, kor pati īr žīmi koltūras darboutuojė...

Ar to gėrdi, kāp ons tavi ėškielė!.. Ėr pasakė kelis 
tuokius mondrius žuodius, koriūm nabgalio pakar-
tuotė – diel tuo, kad nažėnau, kon anėi reišk,– nabat-
sėmėno. Vuo gals bova tuoks, kad dėdlē gerā ėšējė:

– Agėtatuoriu jaunūm gal pridėrbtė, vuo Dom-
brienė būs naudingesnė, jē stuos i rašītuoju eilės, – 
tor sava ėr Dombrės gīvenėma aprašītė ėr vėskon, 
kon atsėmėn ėš praeitėis.

Vuo dar tas so šėina kopėto ont galvuos sakė:
– Ženuoms, kam anā pradietė nu abc. Bī tik ana 

taisīklingā galvuo – nier kuo senam žmuogou apsė-
sunkintė, vuo jē barašīdama nukrīps, redaktuorios 
pajims ož ronkas ėr atves i tėkra keli.

Ėr apėnt gierė...
– Alė, – sakau aš anims, – jē jau nusprėnsėt 

mona šnekala spausdintė, tad jau tik aš prašītiuo, 
kad būtom tuokei žuodē, tuokei pasakīma, kap 
mona kad īr, – kad būtom žemaitėškā, kad aš pati 
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paskaitiosi matītiuo, kad če mona parašīta.
Tad apėnt vėsė prisėpīlė stėklus ėr gierė ož že-

maitiu tarmė. Somėniejė daugībė pavardiūm bovo-
siu rašītuoju ėr sakė, kad ta īr gražiausi tortingiau-
si kalba, kad sovalkietē anā ož akiūm ožlinda. Ar 
matā, Jolėlė, vuo to nuori parsėdėrbėnietė, taisītė 
ton vadėnama akcėnta.

Nadarīk tuo, balondēli, nadarīk! Jog ėr daktars 
pasakė: „Jolėjuona, naožmėršk žemaitėškā!“

Alė, Jolelė, aš dar tau tuo napasakiau, kad pri 
tuos vakarėnės bova ėr Vambuokalė. Pamėslītė rēk! 
Ėr, matā, intelėgėntė! Vuo kad prisvėla pri tuos šėi-
na kopėtas, tik vėins kėtam pėl, vėins kėtam kriaun, 
tuokėi draugā – bokšto matītė, vondėnio naparpė-
lamis... Bet tas pri mona rēkala nepriklausa – da-
bar toro kon galvuotė. Šnekiejė anėi, dronsindamė 
moni, diejė i galva aple ton Žemaitė rašītuojė, kor 
ėr maža muoksla tabovosi, – žėnā, ta, kor parašė 
„Tuopīli“ ėr „Martė“. Vuo kuoki teisībė!.. Ėr kāp 
anon jauns anuos prietelis i lėteratūra istatės. Aš par 
ton vakara ėr tus šnekalus jau gan apsėšvėitiau – aš 
ėr diel tuo gīniuojaus gertė, kad mėslėjau sau: anėi 
kad ėr ikaušė, vuo šnek tēp, kad monėi naudinga – 

kas paskou tēp bapašnekies, – vuo jē aš ikaušo, kon 
baatsėminso. Ėr sopratau, kad vėskas, kas parašīta, 
vadėnas lėteratūra, ėr kad jiemė moni klausėnietė, 
kon aš mėslėjo aple ton mūsa lėteratūra, tad pasa-
kiau. Tēp paruokavau:

– Mon aiško, kad lėteratūruo tor būtė teisībė. 
Vuo tuoki rašītuoji, kori malou, rēk anon so rīkštė 
nučvėčītė kap maža vāka, kor nasopront, kāp tatā 
bjauro maloutė. Vuo jē ons dar malous – pakartė!

Vuo kad jiemė pliauškintė ronkuoms, jouktėis, 
šauktė! Gruožvīdienė apkabėna moni ėr pabočiava 
stėprē, šėrdingā. Tad tas so šėina kopėto, Alioīzos, 
atliekė so stėklo daužtėis ėr bočioutėis. „Ar galė-
ma?“ – saka. „Jog ne pri patomsė, – ruokoujo, – ėr 
esi monėi kap vāks.“ Tad paskou vėsė atsėrada rēka-
lingė tuo patėis, tėi rašītuojē tatā. Vuo tėi ėš komi-
tieta tik šaukė: „Brava, brava, tā bėn krėkštīnas!..“ 
Aš dar isėsmagėnosi pasakiau tēp:

– Lėteratūra tuoki tier gera, kor skaitītuoji so-
griaudėn – ašaras anam ėšspaud arba anon prajou-
kėn – tēp pat lig ašaru...

– Arba tor oždegtė i kuova! – šaukė tas Alioī-
zos, ėr apėnt vėsė gierė ož ašaras, jouka ėr kuova.

Ožteks. Ėš karta vėskon nē atsėmintė, nē sorašī-
tė galio. Dabar veiziesous, kāp tuoliau lieks...

Ėšaušos parliekiau ėš Lungės nomėi. Dar mon 
pasakė rašītuojė Gruožvīdienė, kad aš kuožnuos 
dėinuos atsėtėkėmus, kor moni pri naujė darba 
ved– tatā pri rašīma, – kad vėskon dietiuo ont puo-
pieriaus – ožrašėnietiuo tatā. Tėp ėr darīso. Ana 
saka: „Tas vėskas būs medėga raštams“. –„Gerā, – 
pasakiau aš anā, – nuors aš ėr ba juokė ožrašīma 
vėskon toro galvuo, akies: naktėis vėdorie moni pri-
kelk – aš ėr belso, nu koriuos vėitas paklausi.“

 – Esi gėmosi rašītuojė, – pasakė ana monėi. – 
Atmintės – dėdėliausis dākts tamė rēkalė.

Doktėrēlė, kon to dabar bapasakīsi? Vuo ož 
vėskon eso tau diekinga: jē to nabūtomi atvažiavo-
si– nabūtom tēp gerā sosėkluostė.

Veiziekės tik, ,,kap dėivs taisė“, – nieks tuo na-
laukė, nieks tuo nasėtėkiejė!

Dabar ožteks. Pasėlėkėt svēkė ėr linksmė ėr 
mīliekėt moni, kap aš jomis mīlio –

Jūsa mamunēlė Dombrienė.

 (Tēsinīs kėtamė numerie)
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Šiemet minime kultūros is-
torikės, pedagogės, knygų auto-
rės Anelės Šidiškytės-Butkuvie-
nės gimimo 80 metų ir mirties 
penerių metų sukaktis. Su di-
džiule pagarba ir dėkingumu ją 
prisimename Regionų kultūri-
nių iniciatyvų centre. Su Anele 
bendradarbiauti pradėjome apie 
2000-uosius metus, kai tyrinė-
dami Žemaitijos dvaruose gyve-
nusių Lietuvos kultūros istorijoje 
ryškų pėdsaką palikusių asmeny-
bių gyvenimą ir kūrybą, periodi-
niame leidinyje radome 1997 m. 
rugpjūčio 20 d. išspausdintą jos 
straipsnį „Užmiršta romanistė“, 
kuriame rašoma apie buvusią  Pla-
telių dvaro šeimininkę, rašytoją 
grafienę Sofiją Tyzenhauzaitę de 
Šuazel-Gufjė (1790–1878). Tais 
metais užsimezgęs bendradarbia-
vimas buvo plėtojamas daugiau 
negu dešimtmetį. Su ja tarėmės 
rengdami spaudai pirmąsias dvi 
S. Tyzenhauzaitės knygas, išvers-
tas iš originalo prancūzų į lietu-
vių kalbą – „Reminiscencijos“ 
(išleistos 2004 m.), istorinis ro-
manas „Halina Oginskytė, arba 
Švedai Lenkijoje“ (2006 m.). 
Anelės paskatinti ėmėmės ir Ga-
brielės Gunterytės Puzinienės 
(1815–1869) knygos „Vilniuje ir 
Lietuvos dvaruose: 1815–1843 
metų dienoraštis“ vertimo iš len-
kų į lietuvių kalbą (lietuvių kalba 

Prisimename prasmingų 
darbų įkvėpėją, konsultantę, 
patarėją
Parengė Konstantinas PRUŠINSKAS

Margaritos Akelaitytės nuotrauko-
je – Anelė Šidiškytė-Butkuvienė 

knygą išleidome 2005-aisiais). 
A. Butkuvienė džiaugėsi, kai 

pradėjome ir pasaulyje garsaus 
kompozitoriaus, mūsų valstybės, 
politikos bei visuomenės veikėjo, 
1794 m. sukilimo vieno iš vadų 
Lietuvoje Mykolo Kleopo Ogins-
kio (1765–1833) rašytinio pali-
kimo tyrinėjimo ir vertimo į lie-
tuvių kalbą bei leidybą (2007 m. 
pirmą kartą lietuvių kalba išleido-
me „Priesakus sūnui“, tais pačiais 
metais – pirmąjį jo „Atsiminimų“ 
tomą, 2008 m. – antrąjį ir trečiąjį, 
2010 m. – ketvirtąjį, o 2014 m. – 
ir „Laiškus apie muziką“.

Anelė Butkuvienė
Anelė Butkuvienė (1942–

2017)–Lietuvos kultūros istori-
kė, pedagogė, lektorė, humanita-
rinių mokslų daktarė, populiarių 
pažintinių knygų apie iškilias 
Lietuvos moteris, lietuvių kultū-
ros istorijos vadovėlio autorė. 

Ji gimė 1942 m. spalio 29 d.  
Kėdainių rajono Kuronių kaime. 
1958 m. baigusi Kėdainių rajono 
Šėtos vidurinę mokyklą, pradėjo 
studijuoti istoriją Vilniaus uni-
versitete, kurį baigė 1964 me-
tais. Po studijų 1964–1969 m. 
dirbo Kaišiadorių rajono Žaslių 
vidurinės mokyklos mokytoja, 
1969–1974 m. – Kauno medici-
nos instituto (KMI) Visuomenės 
mokslų katedros vyr. dėstyto-
ja. 1974–1977 m. žinias gilino 

mokydamasi Vilniaus universi-
teto aspirantūroje. Čia jai buvo 
suteiktas humanitarinių mokslų 
daktarės laipsnis. Vėliau, 1977–
1980 m., toliau dirbo KMI Vi-
suomenės mokslų katedros vyr. 
dėstytoja. 1980–1992 m. ji buvo 
Kauno politechnikos instituto 
(nuo 1990 m. – Kauno techno-
logijos universitetas) Visuome-
nės mokslų katedros docentė, 
1992–1995 m. – šio universiteto 
Politologijos katedros docentė, 
nuo 1995 m. – Filosofijos kate-
dros docentė.

Dirbdama šiame universite-
te ji parengė spaudai ir 1992 m. 
išleido vadovėlį „Lietuvos kultū-
ros istorijos metmenys (I–III d.). 
Antrasis šios knygos leidimas pa-
sirodė 1993 m., trečiasis – 1997 
metais. Na o 1996 m. išspausdinta 
antroji šios autorės knyga– „Am-
žinos moterys: įžymiosios XIV–
XIX a. Lietuvos moterys“. Šią 
iškilių Lietuvos moterų temą ji 
pratęsė ir 2007 m. išleistoje kny-
goje „Garsios Lietuvos moterys“.

Paskutiniaisiais savo gyveni-
mo metais Anelė sunkiai sirgo, 
tačiau, kol tik jėgos leido, neatsi-
sakydavo patarimų tiems, kas į ją 
kreipdavosi.

Anelė Butkuvienė mirė 2017 
metų gruodžio 24 d. Kaune, pa-
laidota Lekėčiuose.
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2007 m. Vilniuje „Baltų lankų“ išleistą knygą 
„Garsios Lietuvos moterys. XIV–XX a. pirmoji 
pusė“ dar kartą atsiversti paskatino ne tik 2022-ai-
siais minima jos autorės 80 metų gimimo bei 5 
metų mirties sukaktis, bet ir labiau nei kada nors 
anksčiau Lietuvoje kilusi diskusija, ar tikrai mūsų 
valstybės istorijoje nebūta moterų, kurias verta 
minėti tarp žymiausių šalies valstybės ir politikos 
veikėjų, įtraukti į bendrojo ugdymo mokymo pro-
gramas ir kt.  

A. Butkuvienė, rengdama šią knygą spaudai, 
neturėjo tikslo atsakyti į minėtos diskusijos metu 
šiandien kylančius klausimus. Ji į knygą įtraukė tas 
iškilių Lietuvos moterų biografijas, kuriomis pati 
anksčiau domėjosi, apie kurias buvo surinkusi daug 
anksčiau mažai kam žinotos informacijos, paskel-
busi straipsnių periodikoje, apie kurias skaitė pra-
nešimus konferencijose, kalbėjo paskaitose ir kt.

Kas tos moterys, apie kurias autorė rašo knygo-
je? Pirmiausia tai svarbų vaidmenį šalies gyvenime 
atlikusios Lietuvos valdovų ir kitų didikų žmonos, 
dukros bei kitos moterys iš jų artimiausio rato. Tai   
iš Palangos krašto kilusi kunigaikštienė Birutė, 
Lietuvos valdovų Gedimino ir Kęstučio dukterys, 
Vytauto Didžiojo žmona Ona, Sofija Vytautaitė, 
karalių dinastijos pradininkė Sofija Alšėniškė Jo-
gailienė, karalienė Bona, Barbora Radvilaitė, kara-
laitės Izabelė, Sofija, Kotryna, Ona Jogailaitė, Sofija 
Vnučkienė ir Sofija Chodkevičienė,  kunigaikštytė 
Liudvika Karolina Radvilaitė, Marija Kosakovskie-
nė, garsioji karžygė Emilija Pliaterytė, Teklė Valen-
tinovičiūtė Zubovienė Šuvalova, Marija de Neri 
Oginskienė, Olga Kalinovskytė Oginskienė. 

Kitą A. Butkuvienės knygos tekstų dalį sudaro 
straipsniai apie kūrėjas,  mūzas,  bei iškilių meni-
ninkų  pagalbininkes. Tai pasakojimai apie talen-

Anelė Butkuvienė 
„Garsios Lietuvos 
moterys“ 
Parengė Gintautė ŽEMAITYTĖ

tingąją Nesvyžiaus šeimininkę Uršulę Prancišką 
Radvilienę, pirmąją Lietuvos teatro primadoną 
Marianą Korvelytę Moravskienę, dainininkę Kris-
tiną Gerhardi Frank, Karoliną Kovalskienę ir Ksa-
verą Deibel, Liudviką Sniadeckaitę, rašytoją  Sofiją 
Tyzenhauzaitę de Šuazel-Gufjė, jos dukterėčią rašy-
toją  Gabrielę Giunterytę Puzinienę, poetę Karoli-
ną  Praniauskaitę, Eleną Skirmuntienę ir jos dukrą 
Konstanciją Skirmuntaitę, Apoloniją Dalevskytę 
Sierakauskienę, Gabrielę EleonorąMol-Basanavi-
čienę, Mariją Kosovič Pietarienč, Mariją Rodzevi-
čuvną, Ameliją Artichovič, Valeriją Kraševskienę, 
Liudviką Didžiulienę-Žmoną.

Keli knygos tekstai skirti moterims, garsėju-
sioms savo profesine ir visuomenine veikla. Čia ra-
šoma apie Barborą Burbaitę-Eidukevičienę, Juliją 
Pranaitytę, Jadvygą Teofilę Juškytę, Mariją  Piasec-
kaitę-Šlapelienę, Filomeną Grincevičiūtę, Magdale-
ną Draugelytę-Galdikienę, Magdaleną Avietėnaitę, 

Anelės Butkuvienės knygos „Garsios Lietuvos mo-
terys“ viršelis (apipavidalintoja Asta Puikienė). 
Viršelyje – Marijos de Neri Oginskienės portretas 
(dail. Dominykas Palegrinis). Portretas saugomas 
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
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Oną Brazauskaitę-Mašiotienę, Oną Kerpauskaitę 
bei Javygą Dobrovolskaitę-Tiknienę.

A. Butkuvienė knygą pradeda Viktoro Emilio 
Franko žodžiais: 

„Kiekvienas turi savo ypatingą gyvenimo misiją, 
konkretų pašaukimą, kurį reikia įgyvendinti. Todėl 
niekas negali jo pakeisti, niekas negali jo gyvenimo 
pakartoti. Taigi kiekvieno uždavinys yra toks pat uni-
kalus, kaip ir galimybė jį įgyvendinti.“ 

Toliau – citata iš Alfonso Nykos-Niliūno tekstų:
„... moterys tiksliau išreiškia ir reprezentuoja 

būtį; tiksliau suvokia intelektualioms pagavoms ne-
prieinamus realybės aspektus. Moterys giliau mato ir 
girdi. Ką vyriškas pradas sužeidžia, moteriškas pagy-
do. Moterys visada yra arčiau. Arčiau gamtos, arčiau 
daiktų, arčiau tiesos.“

Knygos įžangoje A. Butkuvienė rašo: „Pasaulio 
istorijoje moterys ilgus amžius buvo tik Ievos dukte-
rys, prigimtinės nuodėmės šaltinis, žmonijos nuo-
puolio priežastis. Joms buvo skirta tik biologinė prie-
dermė, visose gyvenimo srityse dominavo vien vyrai. 
Švietimo epochos idėjos, kad žmonės gimsta lygūs ir 
laisvi, tapo reikšmingiausių Naujųjų amžių doku-
mentų – JAV Nepriklausomybės deklaracijos (1776), 
Prancūzijos Žmogaus ir piliečių teisių deklaracijos 
(1789)– pagrindu. Pamažu įsigalėjo demokratijos 
normos, prabilta ir moterų teises. [...]“

Ant knygos paskutiniojo viršelio paskelbtame 
tekste autorė pažymi, kad „Dėl istorinių aplinkybių 
moterų emancipacija Lietuvoje buvo vėlyvesnė nei 
Vakarų pasaulyje. Istorijos avanscenoje kelis šimtme-
čius garsėjo tik valdovų ir didikų šeimų moterys– mo-
tinos, žmonos, dukterys, viena kita jų tapo mecena-
tėmis. Nuo XVIII a. antrosios pusės moterų raiškos 
barai išsiplėtė. Atsiranda naujas moters tipas – kū-
rėja, aktyvi ir sąmoninga vyrų pagalbininkė. XIX a. 
pabaigoje pirmosios moterys Lietuvoje įgijo aukštąjį 
išsilavinimą, užsiėmė profesine veikla, pačios pelnėsi 
duoną, daug jų dalyvavo tautiniame judėjime. XX a. 
pradžioje, Lietuvos Respublikos laikais, moterys buvo 
ypač veiklios: dalyvavo politikoje, buvo seimų narės, 
užėmė atsakingus postus, daugelis paliko žymų pėd-
saką Lietuvos kultūroje“.  

Knygą „Garsios Lietuvos moterys“ sudaro trys 
skyriai, atspindintys skirtingą istorinę epochą ir 
besikeičiantį joje moterų vaidmenį. Pasak autorės, 

„Kiekviena knygos herojė savo istorinį laikotarpį 
reprezentavo pagal jo teikiamas galimybes. Rašant 
naudoti publikuoti ir nepublikuoti šaltiniai, litera-
tūra. Daugeliu atvejų stigo istorinės medžiagos, to-
dėl kai kurių moterų portretai atkurti tik iš kuklių 
fragmentiškų užuominų šaltiniuose bei literatūroje. 
Dalis ikonografijos medžiagos publikuojama pirmą 
kartą. Knygoje stengtasi istorinio fakto tikslumą, au-
torinės interpretacijos minimalios.“

Tai ne tik pažintinė, bet ir naujiems istoriniams 
ieškojimams bei atradimams skatinanti knyga, ku-
rią autorė yra dedikavusi savo tėvams.  Ją verta vėl ir 
vėl atsiversti ir skaityti.

Šiame žurnalo numeryje spausdiname A. Butku-
vienės straipsnį apie Lietuvos submonarcho, LDK 
didžiojo kunigaikščio Kęstučio, kurio antroji žmona 
Birutė buvo žemaitė, kilusi iš Palangos krašto.

Naudota literatūra:
1. Vikipedija. Laisvoji enciklopedija: https://

lt.wikipedia.org/wiki/Anelė_Butkuvienė-Šidiškytė

Lenkijos ir Lietuvos didikė, grafienė, vieno žymiausių 
XVII a. pradžios Lietuvos karvedžio ir valstybės veikėjo 
Jono Karolio Chodkevičiaus pirmoji žmona, Kretingos 
pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios fundatorė Zofia 
Mielecka–Chodkiewiczowa) (gimė 1567 m. Lenkijoje, 
mirė 1619 m. gegužės 18 d. Kretingoje). Dailininkas 
nežinomas. Portretas saugomas Kretingos Viešpaties 
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje
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Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio  šei-
moje augo šeši sūnūs ir trys dukterys. Manoma, 
kad trys sūnūs (Patrikas, Vaidotas ir Butautas) 
gimė iš pirmosios Kęstučios santuokos. Kitų trijų 
sūnų (Vytauto, Tautvilo, Žygimanto) ir trijų duk-
terų (Miklausės Marijos, Danutės Onos, Ringailės 
Elžbietos) motina buvo kunigaikštienė Birutė.

Įvairiai susiklostė Kęstutaičių, Vytauto Di-
džiojo brolių ir seserų, likimai, tačiau beveik visų 
jie buvo tragiški. Apie Patriką beveik jokių patikimų 
žinių nėra išlikę. Butautas, siekęs tapti Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės (LDK) valdovu dar tėvui 
gyvam esant, pabėgo pas kryžiuočius ir ten apsi-
krikštijo Henriko vardu. 1365 m. jis vedė kryžiuočių 
kariuomenę į Lietuvą. Žygio metu buvo sudegintos 
Ukmergės, Kernavės, Maišiagalos pilys, tačiau Vil-
nių paimti kryžiuočiams nepavyko. Po nesėkmingo 
žygio kryžiuočiai Butautą atstūmė. Tada jis nuvyko 
į Prahą ir apsigyveno Šv. Romos imperijos impera-
toriaus Karolio IV dvare. Bėgliui be tėvynės ir sosto 
kaip ironišką likimo dovaną imperatorius suteikė 
titulą Henricus dux Lithuaniae et rex Litvinorum 
(Henrikas Lietuvos kunigaikštis ir lietuvių kara-
lius). Deja, Butautas Henrikas daugiau Lietuvos 
neišvydo – jis mirė Prahoje ir buvo palaidotas Šv. 
Tomo bažnyčioje. Jo sūnus Jonas buvo antrasis jau 
reformuoto Krokuvos universiteto rektorius.

Vaidotas Lietuvos istorijoje žinomas kaip vie-
nas atkakliausių Kauno pilies gynėjų. 1362 m. su 
36 ginklo broliais po trijų savaičių priešinimosi 
kryžiuočių puolimui jis buvo paimtas į nelaisvę, 
vėliau savo tėvo Kęstučio iš kryžiuočių išpirktas. 
Tautvilas žuvo 1390 m.1, kai jungtinė Vokiečių 
ordino, Livonijos magistro, Vytautui ištikimų lie-
tuvių ir žemaičių būrių kariuomenė puolė Vilnių. 
Žygimantas, valdęs LDK po Vytauto, 1440 m. 
Verbų sekmadienį buvo sąmokslininkų nužudytas 
ir, kaip tvirtinama Bychovco kronikoje, didžio-

KĘSTUČIO 
DUKTERYS
Anelė BUTKUVIENĖ

jo kunigaikščio kraujo dėmė, ištryškusi iš galvos 
žmogžudystės metu, ilgus metus buvo matoma ant 
menės sienos Trakų pilyje (29, 126).

Vyriausios Kęstučio dukters Miklausės gimimo 
data nežinoma. 1375 m. ji buvo nuvežta į Tverę, 
apkrikštyta ir ištekinta už didžiojo kunigaikščio 
Michailo sūnaus Ivano. Miklausė kaip stačiatikė 
gavo Marijos vardą. Kęstutaitės vedybos su Tve-
rės kunigaikščio sūnumi Lietuvos Didžiajai Ku-
nigaikštystei buvo labai naudingos. XIV a. Tverė 
buvo viena galingiausių rusų kunigaikštysčių, jos 
valdovai pretendavo suvienyti visas rusų žemes. 
Skirtingai nei kiti rusų žemių valdovai, jie titulavo 
save didžiaisiais kunigaikščiais. Marija ir Ivanas su-
silaukė sūnų Jurijaus ir Aleksandro. Aleksandras po 
tėvo mirties valdė Tverės kunigaikštystę. Pagal rusų 
žemėse gyvavusį paprotį gyvenimo pabaigoje Mi-
klausė Marija Kęstutaitė įstojo į stačiatikių vienuo-
lyną ir gavo Mortos vardą. Miklausė mirė 1404 m.

Antroji Kęstučio duktė Danutė gimė apie 
1360m. Būdama16 metų amžiaus (apie 1376m.) ji 
ištekėjo už Mozūrijos kunigaikščio Jonušo I. Prieš 
vestuves ji apsikrikštijo Onos vardu. Jos krikš-

Atvirukas „Kęstutis Žemaičių kunigaikštis“
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to tėvas buvo Osterodės komtūras Giunteris fon 
Hohenšteinas, palankus didžiajam kunigaikščiui 
Kęstučiui kryžiuotis, pranešęs jam apie prieš jį nu-
kreiptą slaptą Jogailos ir Ordino sutartį. Po krikšto 
Danutė Ona tapo labai maldinga ir pastatė Varšu-
voje Šv. Mergelės Marijos bažnyčią. Vaikų Danutė 
Ona ir Jonušas neturėjo. Danutę Oną Kęstutaitę 
galima laikyti pabėgėlių iš Lietuvos globėja. Pas ją 
1382 m. ištrūkęs iš Krėvos atbėgo Vytautas. Jonu-
šas siūlė Vytautui nedidelę valdą su sąlyga, kad Vy-
tautas apsikrikštytų. Vytautui šito nepakako ir jis 
iš svainio nuvyko pas kryžiuočius. 1440 m. Danu-
tė Ona, jau būdama našlė, priglaudė atbėgusį pas ją 
iš Trakų brolėną, nužudyto didžiojo kunigaikščio 
Žygimanto sūnų Mykolą. Iš Danutės Onos jis nu-
vyko į rusų žemes ir ten irgi buvo nužudytas. Spė-
jama, kad Danutė Ona mirė apie 1448 m. ir yra 
palaidota dominikonų bažnyčioje Varkoje.

Jauniausia iš visų Kęstučio vaikų buvo Ringailė 
(Rimgailė). Jos gimimo datos nenurodo jokie isto-
riniai šaltiniai. Pirmą kartą kunigaikštytės vardas 
paminėtas kryžiuočių kronikose aprašant 1389m. 
įvykius Vilniuje. Tais metais Vytautas rengėsi 
užimti Vilnių. Kai Jogailos vietininkas Lietuvoje 
Skirgaila išvyko į Polocką, Vytautas paprašė Skir-
gailos brolio Kaributo leisti Vilniaus pilyje iškelti 
sesers Ringailės vestuves (kai kuriuose šaltiniuose 
rašoma, kad Ringailė buvo Vytauto dukra). Vy-
tautas gavo leidimą ir į pilį pasiuntė tris šimtus 
vežimų, prikrautų visokiausių puotai reikalingų 
daiktų. Vežimuose slėpėsi keturi šimtai gerai ko-
vai parengtų vyrų. Tačiau pilies sargybai Vytauto 
vardas sukėlė įtarimą. Sargybiniai pradėjo kraty-
ti vežimus, suėmė ir išžudė ginkluotus vyrus (52, 
311–312). Vytautas po nepavykusio sąmokslo an-
trą kartą pabėgo pas kryžiuočius. Antrojo pabėgi-
mo metu Ringailė kartu su Vytauto šeimos nariais 
buvo Ordino įkaitė. Iš šio epizodo galima spręsti, 
kad brolio ir sesers santykiai buvo labai bičiuliški, 
nes Ringailė nepasiliko pas kitus brolius, turėjusius 
LDK nedideles valdas.

Ringailę pas kryžiuočius Ritersvederyje pama-
tė čia atvykęs Mozūrijos kunigaikštystės Plocko 
vyskupijos elektas Henrikas. Jis jau buvo priėmęs 
dvejus katalikų dvasininko šventinimus. Plocko 
kapitula paskyrė jį vyskupu. Paskyrimą patvirtino 

popiežius Bonifacas IX. Tačiau Henrikas vyskupu 
netapo ir to priežastis buvo Ringailė. Henriko mei-
lė užsiliepsnojo iš pirmo žvilgsnio, nes amžininkų 
apibūdinimu Ringailė buvo nepaprasto grožio ir 
žydinčio amžiaus mergelė. Praėjus dviem savaitėms 
nuo pirmos pažinties Henrikas ir apsikrikštijusi 
Ringailė Elžbieta susituokė. Vestuves Marienburge 
jiems iškėlė Vytautas ir didysis Ordino magistras 
Konradas fon Valenrodas.

Siužetas vertas talentingo rašytojo plunksnos, 
kai dėl meilės moteriai buvo atsisakyta aukšto dva-
sininko posto. Reikia manyti, kad tais laikais tai 
buvo gana retas atsitikimas ir Henrikas už tai su-
mokėjo savo gyvybe. Netrukus po vestuvių jis buvo 
nunuodytas, kai jaunieji jau buvo nuvykę į Plocką 
ir ten Henrikas derėjosi su broliais, kaip pasidaly-
ti valdas. Taip tragiškai nutrūko net neprasidėjęs 
bendras Ringailės ir Henriko gyvenimas. M. Strij-
kovskio nuomone, taip Henrikui buvo atlyginta už 
kunigo šventinimų išniekinimą (44, II, 94).

1921 m. Igno Stropaus išleistas atvirukas – Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Kęstučio antrosios žmonos 
Birutės portretas

(Nukelta i 42 p.)
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XV a. pradžioje Ringailė antrą kartą ištekėjo, 
šįkart už Moldavijos valdovo Aleksandro Gerojo. 
Jam ji irgi buvo antroji žmona. Su pirmąja jis turėjo 
sūnų Ilją (Eliją). Aleksandras ir Ringailė susilaukė 
sūnaus Stepono (Stečkos). Vis dėlto bendras jųdvie-
jų gyvenimas nebuvo sėkmingas. Apie 1422-uosius 
metus Aleksandras savo žmoną buvo net palikęs, o 
tada tai buvo gana neįprastas dalykas. Tik įsikišus 
Vytautui, Aleksandras ir Ringailė susitaikė.

1433 m. Aleksandras mirė. Tarp brolių Elijaus 
ir Stečkos prasidėjo kova dėl sosto. Matyt, Ringai-
lės įtaka buvo didelė, kad posūnis nužudė ne savo 
varžovą Stečką, bet pamotę (apie 1434 m.) ir tapo 
Moldavijos valdovu.

Ringailės Kęstutaitės gyvenimo drama labai 
subtiliai perteikta poetiniu Juditos Vaičiūnaitės 
žodžiu:

O Kęstučio jaunėle
ežero sraigių karoliais,
laisve padvelkus belaisve,
jojanti nuo Malburgo,
jauno Mazovijos vyskupo
Henriko lydima, –
girių glūdumoje
galvas suglaudžia jūsų žirgai;
o, kaip žydi šermukšnis
saulėtam skynime,
vilnija šviesūs tavo plaukai,
kalavijų ir kryžių šešėly,
dar tebelaukia žudikai,
gūdžios vestuvės: jam – ragas nuodų,
tau – kelias ir kruvinas posūnio kirtis,
kapas Moldavijos tyruos [...] ( 202, 359).

1446 m. buvo nužudytas ir Ringailės sūnus Steč-
ka. Taip iš gausios Kęstučio šeimos neliko įpėdinių, 
kurie būtų pratęsę ir įtvirtinę Kęstutaičių dinastiją.

Iliustracijos iš Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekos skaitmeninio archyvo: 
https://elibrary.mab.lt/handle/1/30

2022 m. rugsėjo mėn. 20 d.  Vilniaus moky-
tojų namuose į tradicinį kultūros vakarą rinkosi 
Vilniaus žemaičių kultūros draugijos nariai ir jų 

VILNIAUS ŽEMAIČIŲ
kultūros draugijos
vakaras, skirtas poetui
VYTAUTUI MAČERNIUI
Parengė Ramunė LENKIMAITĖ
Nuotraukų autorius Bonifacas VENGALIS

Renginio svečiai (iš kairės): aktorė V. Bičkutė su duk-
rele, rašytoja A. Ruseckaitė, vyskupas augziliaras 
D.Trijonis, Lietuvos Respublikos Seimo narė R. Šala-
čevičiūtė, kun. V. Rapalis
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_______________ 
1M. Strijkovskis „Kronikoje“ rašo:  „Tautvilas iš Aukštutinės 
pilies pašautas mirė, o Vytautas, keršydamas už jį, liepė Nariman-
tą, Jogailos brolį, už kojų grandinėmis pakabinti, o pats iš lanko
jį nukovė, ir kunigaikštį Karigailą, kitą karaliaus (t. y. Jogailos – 
A. B.) brolį [...] nukirsdinti liepė (44, II, 90)“.
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bičiuliai. Šį kartą renginys buvo skirtas poetui, 
jauniausiam lietuvių literatūros klasikui Vytautui 
Mačerniui (1921–1944). Renginį vedė Vilniaus 
žemaičių draugijos pirmininkas Alvydas Strička. 
Vakare dalyvavo, kalbėjo rašytoja, muziejininkė, 
knygos „Dūžtančios formos“ (romano apie Vytautą 
Mačernį) ir daugelio kitų knygų autorė, poetė Al-
dona Ruseckaitė.

Rašytoja Aldonai Ruseckaitei gėles įteikia Vilniaus 
žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Alvydas 
Strička

Kalba Žemaičių kultūros draugijos Kauno skyriaus 
pirmininkas Jonas Vitkauskas 

Tą vakarą su Vilniaus žemaičiais bendravo ir į 
svečius atvykęs Žemaičių kultūros draugijos Kauno 
skyriaus pirmininkas Jonas Vitkauskas, apie Lie-
tuvos Respublikos Seimo parlamentinės Žemaičių 
grupės veiklą papasakojo, Žemaičių kultūros drau-
gijos veikla pasidžiaugė Seimo narė žemaitė Riman-
tė Šalaševičiūtė.

(Nukelta į 44 p.)
Kalba Vilniaus vyskupas augziliaras žemaitis Darius 
Trijonis  

Kalba Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė
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Koncertuoja poetas, bardas Mindaugas Valiukas

Eiles skaito aktorė Valda Bičkutė

Gėlės – aktorėi Valdai Bičkutei ir jos vyrui poetui, 
bardui Mindaugui Valiukui

Koncertavo aktorė Valda Bičkutė, jos vyras – 
poetas, bardas Mindaugas Valiukas, Vilniaus že-
maičių kultūros draugijos nariai. Renginio metu iš 
Telšių kilusiam Vilniaus vyskupui augziliarui Da-
riui Trijoniui įteiktas Žemaičių kultūros draugijos 
pažymėjimas – „Žemaičio pasas“.

Dešinėje – koncertuoja Vilniaus žemaičių kultūros 
draugijos nariai

Renginio dalyviai (priekyje Iš kairės): Vilniaus vys-
kupas augziliaras Darius Trijonis, Vilniaus Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios 
(Žvėryno mikrorajonas) klebonas Vytautas Rapalis. 
Antroje eilėje keirėje – Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo akto signataras, žurnalistas ir rašytojas 
Stasys Kašauskas

Nuotraukų autorius Bonifacas Vengalis
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Kelmės krašto muziejuje
Danutės MUKIENĖS nuotraukos



K U L T Ū R O S  P A V E L D A S

Kelmės dvaro sodyboje.
Danutės Mukienės nuotrauka


