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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 
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Vilniaus žemaičių kultūros draugijos nariai ir jų 
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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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