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2022 m. rugsėjo 22 d. Kelmės krašto muzie-
jaus ekspoziciniame padalinyje Užvenčio kraš-
totyros muziejuje įvyko mokslinė konferencija, 
skirta rašytojos, švietėjos, vertėjos, labdarės Ma-
rijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos (1877–1930) 
145-osioms gimimo metinėms  ir  vieno žymiausių 
jos kūrinio – apysakos „Sename dvare“ pirmojo lei-
dimo 100-ajam jubiliejui paminėti. Konferencijos 
tikslas buvo moksline diskusija permąstyti Šatrijos 
Raganos palikimą, pagilinti ligšiolinį literatūrolo-
ginį rašytojos supratimą, suvokti jos rašytinio pa-
veldo reikšmę vietos kultūriniam identitetui. 

Pirmoji konferencijos pranešėja – Vilniaus 
universiteto profesorė, hum. m. dr. Brigita Spei-
čytė (pranešimo tema „Atminties figūros Šatrijos 
Raganos „Sename dvare“) kalbėjo apie romane 
sukurtas atminties figūras, jų reikšmes, aiškino, 
kokia atminties samprata veikia apysakoje, kaip ji 

Sename dvare,
arba įstabus 
Šatrijos Raganos 
pasaulis
Milda BALVOČIŪTĖ-KNYZELIENĖ

lemia perteikiamą „gražiosios epochos“ vaizdą.
Roma Bončkutė – Klaipėdos universiteto ir 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto moks-
lo darbuotoja, hum. m. daktarė. Ji savo pranešime 
„Ritmas Šatrijos Raganos kūryboje“ palietė Mari-
jos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos lietuviškosios 
raiškos ištakas, aptarė Simono Daukanto poveikį 
rašytojos idėjų ir raiškos lygmeniui.

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Kalbų, li-

Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana jaunys-
tėje. Fotografas nežinomas. Fotoreprodukcija 
iš RKIC archyvo

Užvenčio kraštotyros muziejus (Kelmės r.). Danutės Mukienės nuotrauka
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teratūros ir vertimo studijų  instituto docentės, hum. 
m. daktarės Eglės Keturakienės pranešimo tema buvo 
„Modernizmo literatūrinė savimonė Šatrijos Raga-
nos „Sename dvare“. Ji analizavo rašytojos recepciją 
modernizmo literatūroje, pažymėjo, jog Šatrijos Ra-
gana „Sename dvare“ įkūnija vakarietiškąją kultūrinę 
savimonę, europinį modernizmą, pasireiškiantį savi-
tu simbolistiniu-impresionistiniu pasakojimu, pasi-
žyminčiu rašytojos dėmesiu moderniai literatūrinei 
kalbai, kultūros ir žmogaus individualybės teigimu.

Pranešime „Šatrijos Raganos „Viktutės“ vieta ir 
reikšmė“ Lietuvių literatūros ir tautosakos institu-
to vyresnioji mokslo darbuotoja, hum. m. daktarė 
Ramunė Bleizgienė pristatė 2020 m. atsiradusį Ša-
trijos Raganos „Viktutės“ rankraštį. Lygindama jį 
su 1903 m. publikuotu apysakos tekstu, ji aptarė 
svarbiausius šio kūrinio bruožus, jo reikšmę lietuvių 
literatūrai, o ypač moterų kūrybai. 

Konferenciją užbaigė  Klaipėdos universiteto 
docentas, hum. m. daktaras Marijus Šidlauskas. 
Jis, skaitydamas pranešimą tema „Šatrijos Ragana 
ir mes“, bandė atsakyti į klausimą, kuo ir kaip ra-
šytojos asmuo ir darbuotė atliepia mūsų, čia ir da-
bar gyvenančių žmonių, rūpesčius bei lūkesčius. 
Baigiamajame panešime keliami klausimai priar-
tino Šatrijos Raganą prie šių dienų aktualijų, nes 
Šatrijos Ragana priklauso kūrėjams, kurie, ištikimai 
laikydamiesi katalikiškojo dvasingumo atramų, ge-
bėjo jautriai atsiliepti į gyvenamojo meto tikrovę ir 
kartu suteikti savo vaizduojamam pasauliui gilesnę, 
visuotinesnę perspektyvą. 

Konferencijos pranešimuose skirtingais pjūviais  
buvo pažiūrėta į  M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 
kūrybinį palikimą ir asmenybę. Pasak konferenciją 

Konferencijos pranešėjai ir organizatoriai (iš kairės): 
Roma Bončkutė, Milda Balvočiūtė-Knyzelienė, Brigita 
Speičytė, Ramunė Bleizgienė, Eglė Keturakienė, 
Marijus Šidlauskas. Justinos Knyzelytės nuotrauka

moderavusio dr. Marijaus Šidlausko, Šatrijos Raga-
na „savo kūrybine laikysena, gyvenimo stiliumi  ir 
šiandien gali būti įdomi ne tik kaip egzotiška idea-
lybės puoselėtoja, bet ir kaip integralios asmenybės 
ir veiksmingos gyvenimo filosofijos pavyzdys“.

Renginio metu koncertavo šiuolaikinės muzi-
kos ansamblis „Twenty Fingers Duo“ (Lora Kmie-
liauskaitė, Arnas Kmieliauskas). Jis atliko insta-
liacijos „Toks jausmas tarytum važiuočiau namo“, 
skirtos Marijai Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai, 
koncertinę versiją.

Renovuotas Užvenčio dvaro sodybos malūnas. 
Danutės Mukienės nuotrauka

Užvenčio dvaro sodybos parko alėja. 
Danutės Mukienės nuotrauka
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2019 m., Lietuvai pažymint Lietuvos Šaulių 
sąjungos atkūrimo 30-ąsias ir įkūrimo 100-ąsias 
metines, Kelmėje, skverelyje netoli bažnyčios, iškil-
mių metu atidengtas naujausias paminklas, skirtas 
Žemaičių bajorui, vienam iš Lietuvos šaulių sąjun-
gos (LŠS) įkūrėjų, jos ideologui, žurnalo „Trimitas“ 
steigėjui Vladui Putvinskiui-Pūtviui (1873–1929). 
Jis plačiai žinomas ir kaip prozininkas, publicistas, 
knygnešys, tvenkinių žuvininkystės pradininkas 
Lietuvoje, aktyvus visuomenės, kultūros ir švietimo 
veikėjas, spaudos bendradarbis.

Lietuvos šaulių sąjunga įkurta 1919 metų birže-
lio 27 d. Kaune. V. Putvinskis-Pūtvis buvo pirmasis 
šios sąjungos viršininkas (jai vadovavo 1919–1922 
metais). 1928 birželio 18 d. vykstant šaulių atstovų 
suvažiavimui V. Putvinskis buvo išrinktas Lietuvos 
šaulių sąjungos garbės pirmininku ir nuolatiniu 
centro valdybos nariu. 

Kelmę puošiantis V. Putvinskio-Pūtvio pamin-
klas padarytas iš metalo plokščių. Tai stilizuotas 
dvigubas jogailaičių dinastijos kryžius. Viršutinėje 
jo dalyje įkomponuotas V. Putvinskio-Pūtvio bron-
zinis biustas. Dvigubo kryžiaus forma plytelėmis 
išklotos paminklo prieigos simboliškai atkartoja 
paties paminklo formą. Paminklą sukūrė V. Putvins-
kio-Pūtvio anūkas – architektas Stasys Pūtvis.

*** 
Vladas Putvinskis-Pūtvis gimė 1873 m. spalio 6 d. 

Lietuvos šaulių    
sąjungos ideologas 
Vladas Putvinskis- 
Pūtvis ir jo atminimo 
įamžinimas
Mindaugas ŽELVYS

2023 m. minėsime Lietuvos šaulių sąjungos 
kūrėjo, ideologo, jos pirmojo viršininko Vla-
do Putvinskio-Pūtvio (1873–1929) 150-ąsias 
gimimo metines. Kas tai buvo per asmenybė 
ir kaip jo atminimas saugomas, yra įamžintas?

Rygoje. Jo tėvai buvo bajorai Rapolas Putvinskis ir 
Idalija Broel Platerytė. Jis turėjo seserį Mariją. Pu-
tvinskių vaikai augo lenkiškoje aplinkoje, tačiau na-

Vladas Putvinskis-Pūtvis (1873–1929). Fotografas 
nežinomas. Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo

Vaidos Sutkienės nuotraukoje – V. Putvinskio-Pūtvio 
paminklas Kelmėje jo atidengimo dieną 2019 m. 
(paminklo autorius – Stasys Pūtvis)
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(Nukelta į 6 p.)

muose buvo auklėjami lietuviška dvasia. Vladas iš 
pradžių buvo mokomas namie, vėliau žinias gilino 
Šiaulių gimnazijoje, o nuo ketvirtos klasės – Min-
taujos realinėje mokykloje, kurią baigė 1893 me-
tais. 1894–1896 m. studijavo žemės ūkio moks-
lus Vokietijos Halės universitete. Jis buvo baigęs 
tik du semestrus, kai pablogėjo tėvo sveikata, tad 
turėjo studijas nutraukti ir sugrįžti namo. Parva-
žiavęs įsikūrė Graužikuose. Iš tėvų paveldėjo Šilo 
Pavėžupio, Graužikų ir Palendrių dvarus (paskuti-
nįjį greitai pardavė).

1897 m. rugpjūčio 12 d. vedė taip pat iš bajorų 
giminės kilusią vyskupo Motiejaus Valančiaus gimi-

naitę Emiliją Gruzdytę. Gyvendami santuokoje jie 
susilaukė 5 vaikų – trijų dukterų ir dviejų sūnų.

1896 m. V. ir E. Putvinskiai apsigyveno Šilo Pa-
vėžupio dvare (Kelmės r.).

Audringas ir permainingas buvo V. Putvins-
kio-Pūtvio gyvenimas – vienu metu jis buvo net nacių 
ir socialdemokratų šalininkas, tuo pat metu jis daug 
metų buvo Lietuvos šviesuolių Jono Jablonskio, Au-
gustino Janulaičio, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Po-
vilo Višinskio, Petro Avižonio, Žemaitės ir daugelio 
kitų bičiulis. 

Vladas Putvinskis daug dėmesio skyrė paprastų 
žmonių švietimui. 1899 m. žiemą Šilo Pavėžupyje 

Viršuje – atvirukas „Lietuvos šaulių sąjungos namai“. 
1926 m.; kairėje – 1939 m. skulptoriaus Petro Rimšos 
sukurtas medalio, kuriame yra užrašas „Vladas Put-
vys-Putvinskis (1873–1929) Lietuvos šaulių sąjungos 
įkūrėjas“, aversas

Irenos Nekrašienės spaudai parengtos knygos „Vlado Putvinskio-Pūtvio laiškai“ viršelis ir Kelmės krašto 
muziejuje veikiančios V. Pūtviui-Putvinskiui skirtos ekspozicijos fragmentas. Danutės Mukienės nuotrauka
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jis įsteigė pirmąją nelegalią pradinę mokyklą. Vietą 
jai surado nuošalioje vietovėje – paprastoje pamiš-
kės trobelėje, vadinamoje „Bubeliu“. Po metų dar 
vieną mokyklą įsteigė Graužikuose. Jos veikla buvo 
nutraukta 1905 m., o Šilo Pavėžupyje mokykla vei-
kė ir toliau – kol čia atidarė valdišką Vėžežerio mo-
kyklą. Suaugusiesiems jis steigė vakarinius kursus. 
Juose, taip pat ir pradinėse mokyklose, jis yra mo-
kytojavęs ir pats. Šias mokyklas V. Putvinskis-Pūtvis 
išlaikydavo, mokėdavo atlyginimą ten dirbusiems 
mokytojams, remdavo gerai besimokančius vaikus, 
finansuodavo jų tolimesnį mokymąsi. Jis planavo 
įsteigti ir viešą mokyklą, kurioje būtų žemės ūkio 
ir amatų klasės. Jai buvo paskyręs sklypą, parengęs 
mokyklos planą, tačiau dėl įvairių trikdžių jos pa-
statyti jam nepavyko. 

Nuo 1900-ųjų V. Putvinskis-Pūtvis vis daugiau 
dėmesio ėmė skirti lietuvių kalbai, pats kartu su 
žmona gilino šios kalbos žinias.

V. ir E. Putvinskiai iki pat 1906 m. globojo 
knygnešius, platino lietuvišką spaudą. Jie Šilo Pavė-
župyje buvo įsteigę didžiausią lietuviškos spaudos 
gabenimo, paskirstymo ir persiuntimo centrą Že-
maitijoje. Iš Mažosios Lietuvos knygnešių atnešta 

draudžiamoji lietuviška spauda būdavo slepiama 
dvaro sode, svirne bei miške įrengtose slėptuvėse, 
vėliau paskirstoma kitiems knygnešiams, prenume-
ratoriams ir gabenama toliau, dažniausiai į Šiaulius 
ir jo apylinkes. Taip šis darbas čia vyko apie 6 me-
tus ir, nepaisant to, kad dvaro sodyba caro žandarų 
nuolat buvo sekama, pastariesiems nė karto nepa-
vyko sužinoti, kad čia darbuojasi lietuviškos spau-
dos platintojai.

V. Putvinskio-Pūtvio pakviestas 1900 m. vasa-
rą Graužikuose dirbo kalbininkas Jonas Jablonskis, 
kuris tuo metu rengė spaudai „Lietuvių kalbos gra-
matiką“ ir Motiejaus Valančiaus „Raštus“. Jam talki-
no Antanas Smetona, Petras Avižonis bei Žemaitė.

1901 m. V. Putvinskis-Pūtvis pradėjo aktyviai 
bendradarbiauti lietuviškoje spaudoje (savo straips-
nius jis pasirašinėdavo Vlado Pūtvio vardu). 

Pradedant 1902-aisiais, Graužikų dvaras keletą 
metų buvo lietuvybės centras. Pritariant V. Putvins-
kiui-Pūtviui, Povilas Višinskis čia 1902 m. vasarą 
suorganizavo pirmąjį literatų susirinkimą. Tokie su-
sibūrimai, į kuriuos atvykstantiems būdavo privalu 
atsinešti savo naujos kūrybos,  čia ilgą laiką vykda-
vo kiekvieną mėnesį. Juose dalyvaudavo, savo kūri-
nius skaitydavo pats P. Višinskis, Žemaitė, Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė, Jonas Biliūnas, Jonas Jablonskis, 
Augustinas Janulaitis, Jonas Krikščiūnas-Jovaras, 
Antanas Žmuidzinavičius ir nemažai kitų ano meto 
demokratinių pažiūrų šviesuolių. 1902 m. V. Pu-
tvinskio-Pūtvio valdose buvo tariamasi ir Lietuvių 
demokratų partijos veiklos klausimais. V. Putvins-
kis-Pūtvis materialiai rėmė kurį laiką P. Višinskio 
redaguotą laikraštį „Varpas“.

Jis dalyvavo 1905 m. revoliuciniuose įvykiuose, 
agitavo prieš carą, todėl 1906 m. buvo suimtas, kele-
tą mėnesių kalinamas Šiaulių ir Kauno kalėjimuose, 
o 1906 m. valdžia jam uždraudė gyventi Lietuvoje 
ir Kurše. Antrą kartą V. Putvinskis buvo suimtas 
1914 metais. Tada jį ištrėmė į Nižnyj Novgorodo 
Voskresensko kaimą. Ten jis gyveno iki 1917 metų. 
Minėtu laikotarpiu ėmė domėtis filosofija, pradėjo 
rašyti ir skelbti straipsnius šia tema. 

1918 m. Lietuvą paskelbus nepriklausoma vals-
tybe, V. Putvinskis-Pūtvis tapo aktyvus jos valsty-
bingumo pagrindų kūrėjas. 

1919 m. birželio 27 d. Kauno valstybės įstaigų 

1989 m. Tauragėje atkurtas 1944 m. sovietų sunaikin-
tas paminklas V. Putvinskiui-Pūtviui. Paminklą pa-
dedant Robertui Krapui atkūrė Antanas Bagdonas. 
Danutės Mukienės nuotrauka
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tarnautojai įkūrė Lietuvos sporto sąjungos Šaulių 
skyrių. Tais metais V. Putvinskis-Pūtvis tapo Kaune 
veikusio Mato Šalčiaus (1890–1940) vadovaujamo 
partizanų būrio, kuris veikė kaip minėtos Sporto 
sąjungos Šaulių skyrius.  M. Šalčiaus, V. Putvins-
kio-Pūtvio ir kitų bendraminčių  iniciatyva greitai  
Lietuvos sporto sąjungos Šaulių skyrius buvo reor-
ganizuotas į Lietuvos šaulių sąjungą. 1919m. rug-
sėjo 15 d. Krašto apsaugos ministerijai patvirtinus 
LŠS įstatus, ji pradėjo veikti kaip atskira, savaran-
kiška organizacija. Jos ideologijai pagrindus dėjo 
LŠS sumanytojas M. Šalčius kartu su V.Putvins-
kiu-Pūtviu. Tuo metu LŠS pagrindinis tikslas buvo 
padėti Lietuvos kariuomenei kovoti su išorės prie-
šais dėl valstybės nepriklausomybės.

1919 m. rugsėjo 20 d. įvykusiame LŠS suvažia-
vime V. Putvinskis-Pūtvis buvo išrinktas šios sąjun-
gos  pirmininku. 1920 m. įsteigė Lietuvos šaulių 
šaulių žurnalą „Trimitas“ (pirmasis jos redaktorius 
buvo M. Šalčius), kuris leidžiamas ir dabar. 

1940 m. liepos mėnesį, LŠS ir jos padalinių veikla 
Lietuvoje buvo uždrausta. Sąjunga atkurta Lietuvos 
Atgimimo laikotarpiu – 1989-aisias. Pagrindiniai 
LŠS tikslai šiandien išlieka tokie patys, kaip ir pir-
maisiais jos veiklos metais. Dabar ši sąjunga rūpi-
nasi ne tik šalies saugumu, bet ir globoja istorines 
vietas, mini sukaktis, rūpinasi gyventojų patriotiš-
kumo ugdymu. 

Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais 
V. Putvinskis-Pūtvis padėjo besikuriantiems Lie-
tuvos kariuomenės būriams sudarinėti jų veiklos 
planus, įkūrė pirmąjį šaulių būrį Kaune, „Plieno 
batalioną“, dalyvavo kovose su sovietinės Rusijos 
kariuomene, iš Vokietijos kariuomenės nupirko 
ginklų Lietuvos kariams. 

1922 m. V. Putvinskis-Pūtvis buvo pasiųstas į 
Klaipėdą. Čia jis padėjo ruošti sukilimą. 

V. Putvinskis-Pūtvis buvo pažangus dvarinin-
kas ir rūpinosi Lietuvos žemės ūkio pažanga. 1899 
metų rudenį jis Šilo Pavėžupio dvare iškasė bando-
mąjį karpių auginimo tvenkinį, kuriame 1990-ųjų 
pavasarį pradėjo auginti karpius. Kai šioje veiklos 
srityje įgijo patirties, parengė ūkininkams skirtą va-
dovėlį „Karpių auginimas mažuose tvenkiniuose“. 
Savo dvaruose V. Putvinskis įdiegė nemažai ir kitų 
žemės ūkio, kooperacijos naujovių –  numelioravo 

laukus, įvedė sėjomainą, pradėjo auginti lubinus, 
įsteigė pavyzdingą pieno ūkį, populiarino Žemai-
tukų veislės arklius ir kt. 1923–1928 m. Graužikų 
dvaras Lietuvoje buvo pavyzdinis. Dotnuvos žemės 
ūkio akademijos rektorius P. Matulionis, aukštai 
vertinęs V. Putvinskio-Pūtvio žinias ir nuopelnus, 
1926 m. pavasarį jį pakvietė akademijoje dėstyti 
studentams žuvininkystės pagrindus.

1919 m. įkūrus Lietuvos šaulių sąjungą, ji vado-
vavosi V. Putvinskio parengtais Sąjungos įstatais ir 
programa. 1920 m. birželio 23–24 dienomis Grau-
žikų kaime, ant čia esančio Žvėryno kalno, buvo 
pradėtos švęsti tradicinėmis tapusios Lietuvos šau-
lių sąjungos metinės šventės. 

1923 m. V. Putvinskis-Pūtvis paliko Kauną, nes 
atskirais jam aktualiais klausimais nesutapo  jo ir 

1990 m. vasario 16 d. Kaune, Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje, atkurtas (skulptorius 
Zenonas Survila) paminklas V.Putvinskiui-Pūtviui  
(1938 m. lapkričio 23 d. šiame sodelyje pastatytas 
skulptoriaus Bernardo Bučo sukurtas paminklinis 
biustas su įrašu: „Vladas Putvis-Putvinskis. 1873–
1929. Šaulių sąjungos kūrėjas. Pirmasis pirmininkas 
ir viršininkas“ sovietmečiu buvo nugriautas). 
Danutės Mukienės nuotrauka

(Nukelta į 8 p.)
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Krašto apsaugos ministro pozicija. Tada jis įsikūrė 
Graužikuose ir čia iki savo mirties  ūkininkavo.  

Daugelį metų jis bendradarbiavo spaudoje. 
Savo straipsnius skelbdavo „Lietuvos aide“, „Tri-
mite“, „Lietuvos ūkininke“ ir kai kuriuose kituose 
leidiniuose.

V. Puvinskis-Pūtvis mirė 1929 m. kovo 5 d. 
Kaune, palaidotas Kelmės kapinėse. 

Už nuopelnus atkuriant bei įtvirtinant Lietuvos 
nepriklausomybę V. Putvinskiui-Pūtviui 1928 m. 
įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
II laipsnio ordinas. Jis yra apdovanotas ir Latvijos 
Nepriklausomybės medaliu, sidabriniu Klaipėdos 
vadavimo medaliu, garbės ženklu „Šaulių žvaigždė“, 
Italijos Karūnos ordinu „Už nuopelnus“. Jo darbai 
įvertinti ir daugeliu kitų  garbingų apdovanojimų. 

Įamžinant V. Putvinskio-Pūtvio atminimą Šilo 
Pavėžupio dvaro sodyboje yra pastatytas paminklas.

1929 m. Graužikuose buvo įrengtas V. Putvins-
kiui-Pūtviui skirtas memorialinis kambarys.

1929 m. Tauragės mieste, tarp Tauragės pilies 
ir Kultūros rūmų, kuriuose anksčiau veikė Šaulių 
namai, ties dabartine Jūros bei Dariaus ir Girėno 
gatvių sankryža, vietoje Pirmojo pasaulinio karo 
metais iš dalies sunaikinto Rusijos imperatoriaus 
Nikolajaus I paminklo šio miesto šauliai, panau-
doję išlikusias senojo paminklo dalis, pastatė naują 
paminklą, skirtą Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 
dešimtmečiui. 1930 m. šauliai nuėmė šio paminklo 
viršuje buvusį betoninį kryželį ir ant paminklo pa-
statė V. Putvinskio-Pūtvio biustą. Taip Tauragėje 
atsirado paminklas Lietuvos šaulių sąjungos kūrėjui 

V. Putvinskiui-Pūtviui. 1944 m. mieste šeimininka-
vę sovietų kariai paminklą sudaužė ir kartu su pos-
tamentu užkasė šalia. 1989 m. Tauragės šauliai ir 
Sąjūdžio tarybos aktyvas sudaužyto paminklo dalis 
atkasė. Tada darbo ėmėsi tautodailininkas Antanas 
Bagdonas ir paminklą atkūrė. Padedant  Robertui 
Krapui, jis nulipdė paminklo bareljefus ir nuliejo 
biustą. Visa kas liko nuo senojo paminklo, buvo 
užkasta greta naujojo paminklo vietos, o atstatytas 
paminklas iškilmių metu atidengtas ir pašventintas 
1990 m. rugpjūčio 19 dieną. 

1931 m. Kauno Naujamiestyje buvusi Kalnų 
gatvė buvo pavadinta V. Putvinskio-Pūtvio var-
du. Sovietmečiu jai suteiktas kitas pavadinimas, o 
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, vėl sugrąžintas 
V.Putvinskio-Pūtvio vardas. Kelmėje taip pat yra 
gatvė, pavadinta jo vardu.

1936 m. – V. Putvinskio-Pūtvio vardu buvo pa-
vadintas muziejus Kelmėje. Dabar šiame mieste vei-
kiančiame  Kelmės krašto muziejuje yra V. Putvins-
kiui-Pūtviui skirta ekspozicija.

1938 m. lapkričio 23 d. Kaune, Vytauto Didžio-
jo karo muziejaus sodelyje, buvo atidengtas pamin-
klinis biustas su įrašu: „Vladas Putvis-Putvinskis. 
1873–1929. Šaulių sąjungos kūrėjas. Pirmasis pirmi-
ninkas ir viršininkas“ (skulptorius Bernardas Bučas). 
Sovietmečiu paminklas buvo nugriautas, o 1990 m. 
vasario 16 d. atkurtas (skulptorius Zenonas Survila).

1939 m. skulptorius Petras Rimša sukūrė 
V.Putvinskiui-Pūtviui skirtą medalioną ir meda-
lį, kuriame yra užrašas „Vladas Putvys-Putvinskis 
(1873–1929) Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjas“.

1940 m. Kauno Vytauto Didžiojo karo muzie-
jaus sodelyje (K. Donelaičio g. 64) buvo atidengta 
„Knygnešių sienelė“, kurioje įamžintos 100 labiau-
siai nusipelniusių knygnešių pavardės. Antroje siene-
lės lentoje, pavadintoje „Pasižymėję knygų skleidimo 
organizatoriai“ greta kitų yra ir toks įrašas: „Putvins-
kis Vladas, dvarininkas“. Sovietmečiu (1950-aisiais) 
ši sienelė buvo nugriauta, o 1997 m.  birželio 7d. at-
statyta (architektas Liucijus Dringelis).

1989 m. Šilo Pavėžupio pradinei mokyklai su-
grąžintas Vlado Putvinskio vardas. 

2012 m. vasario 15 d. Kauno senamiestyje, T.
Daugirdo gatvėje, ant namo Nr. 4, atidengta me-
morialinė lenta, kurios užrašas skelbia, kad „Čia 
gyveno žymūs lietuvių kultūros ir visuomenės vei-

Lietuvos šaulių sąjungos Graužikų grandis. Sėdi (iš 
kairės): Vlado Putvinskio-Pūtvio žmona Emiija ir  Vla-
das Putvinskis-Pūtvis. Kiti asmenys neidentifikuoti. 
Kelmė, 1928 m. gegužės 15 d. LCVA, A030-P014
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kėjai Jonas Garalevičius, Paulius Galaunė, Vladas 
Putvinskis, Juozas Tallat-Kelpša“. Memorialinės 
lentos autorius –  skulptorius Vytautas Narutis.

2014 m. lapkričio 23 d. memorialinė lenta su 
bareljefu atidengta ant Lietuvos šaulių sąjungos 
būstinės Kaune (Laisvės al. 34). Joje yra užrašas, 
informuojantis, kad „Šiame pastate 1928–1929m. 
dirbo vienas iš Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjų, 
organizacijos ideologas, pirmasis vadovas Vladas 
Putvinskis-Pūtvis (1873–1929)“. Šios memoria-
linės lentos projekto, kaip ir 2019 m. Kelmėje ati-
dengto V. Putvinskio-Pūtvio paminklo, autorius 
yra V. Putvinskio-Pūtvio anūkas – architektas Sta-
sys Pūtvis, o atminimo lentoje esantis bareljefas yra 
atlietas nuo skulptoriaus Petro Rimšos padaryto 
gipsinio modelio, kurio kopiją per visą sovietmetį 
išsaugojo inžinierius Aidas Rimša.

Vlado Pūtvio-Putvinskio pavardė yra įrašy-
ta 2018 m. gruodžio 5 d. Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelio prieigose, greta K. Donelaičio ir 
Maironio gatvių sankirtos,  atidengtoje paminkli-
nėje plokštėje, kuri skirta 29-iems sušaudytiems, 
tremtyje, kalinimo vietose mirusiems Lietuvos Res-
publikos 1918–1940 m. ministrų kabinetų nariams 
atminti ir pagerbti. Šios atminimo plokštės inicia-
torius – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistenci-
jos tyrimo centras, plokštės autorius – skulptorius 
Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai – archi-
tektai Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.

1998 m. įkurtas Vlado Putvinskio-Pūtvio klubas. 

Vlado Putvinskio-Pūtvio (1873–1929) amžinojo poilsio 
vieta Kelmės kapinėse. Nuotrauka iš RKIC archyvo

2004 m. išleistas meninis vokas „Šaulių sąjungai 
85. Vladas Pūtvis-Putvinskis“ (dailininkas Gedimi-
nas Karpavičius).

1933 m. Kaune buvo išleisti du V. Putvins-
kio-Pūtvio „Rinktinių raštų“ tomai.

1973-aisiais, kai buvo minimos V. Putvins-
kio-Pūtvio 100-osios gimimo metinės, Čikagoje 
išspausdinta V. Putvinskio-Pūtvio knyga „Gyveni-
mas ir parinktieji raštai“.

1993 m. Lietuvos šaulių sąjunga Vilniuje išlei-
do Algimanto Liekio sudarytą knygą „Šauliškumas, 
tautiškumas ir Lietuvos nepriklausomybė“, skirtą 
Vlado Putvinskio-Pūtvio 120-osioms gimimo me-
tinėms. 

2003 m. Šiaulių „Aušros“ muziejus išleido šio 
muziejaus darbuotojos Irenos Nekrašienės spaudai 
parengtą knygą „Vlado Putvinskio-Pūtvio laiškai“. 

NAUDOTA LITERATŪRA:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.

vle.lt/straipsnis/vladas-putvinskis-putvis/.
2. Lietuvos šaulių sąjunga: https://www.sauliu-

sajunga.lt/.

1997 birželio 7 d. Kaune, Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelyje atstatytos „Knygnešių sienelės“ 
(architektas Liucijus Dringelis) fragmentas. Joje 
tarp kitų 100 labiausiai nusipelniusių knygnešių 
pavardžių yra įrašyta ir V. Putvinskio-Pūtvio pavardė. 
Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo
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Dažnai, peržiūrėdami socialiniuose tinkluose, 
albumuose savo draugų kaupiamas nuotraukas, 
stebimės, kiek puikių žmonių, nepakartojamų aki-
mirkų, įspūdingų gamtos vaizdų jose užfiksuota. 
Dažniausiai šių nuotraukų autoriai – ne fotografai 
profesionalai, tačiau meniniu požiūriu jų sukurtos 
fotografijos – ne mažiau vertingos už tas, kurios 
spausdinamos fotografijų albumuose ir kituose pa-
našios paskirties leidiniuose. 

Tarp tokių fotografų – ir iš Lenkimų (Skuodor.) 

FOTOGRAFO
AKIRATYJE –
geležinkelio tilto
statinių kompleksas 
Kurmaičiuose
(Mažeikių r.)

Gintautas ČIŽIŪNAS

Nuotraukos – Juozo ČERNECKIO
kilusio Juozo Černeckio (paskyros adresas portale 
Facebook https://www.facebook.com/juozas.cer-
neckis) sukurtos nuotraukos. Jose – Skuodo miesto, 
Mosėdyje veikiančio Respublikinio Vaclovo Into 
unikalių akmenų muziejaus, Lietuvos pajūrio, taip 
pat kelionių po užsienio šalis vaizdai. Įamžintos ir 
Skuode vykstančių motobolo varžybų įsimintinos 
akimirkos, savo grožiu visais metų laikais stebinan-
tys augalai, ypač gėlių žiedai. Daug šių fotografijų 
sukurta įvairiais metų laikais stebint gamtos virsmą. 
Juozas domisi gimtojo krašto istorija, dabartimi, tai. 
Tai, kas labiausiai patraukia jo dėmesį, užfiksuoja 
nuotraukose, vaizdo įrašuose (pastaruosius viešina 
ne tik portale Facebook, bet ir YouTube.
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Vieną iš savo informacinių blokų Juozas taip 
anonsuoja: „2021-09-19 antrą kartą sudalyvavau 
Mažeikių turistų klubo organizuojamame dviračių 
žygyje „Tarptautinė diena be automobilio“. Įveikti 49 
km. Aplankyta: Kurmaičių geležinkelio tiltas, istori-
jos muziejus Kukiuose (nustebino!!!), Bugenių kapi-
nės-mauzoliejus, Geidžių akmuo.“

Labiausiai dėmesį patraukia jo nuotraukos, su-
kurtos apsilankius senajame Kurmaičių geležinke-
lio tilto komplekse. Jo prieigose esančioje informa-
cinėje lentelėje rašoma:

„Senasis geležinkelio tiltas per Ventą yra Pumpu-
rų kaime, Mažeikių apylinkės seniūnijoje. Rytiniu pa-
kraščiu teka Venta. Kaime yra Ventos geležinkelio stotis. 

Pumpurų k. minimas 1738 m. Tirkšlių seniū-
nijos inventoriuje. Nepriklausomybės metais Pum-
puruose (Ventoje) buvo mokykla, pašto agentūra, 2 
lietuviškos krautuvės. Nuo 1925 m. Venta elektros 
energiją gaudavo iš Ruzgų malūno. Pirmojo pasauli-
nio karo metu geležinkelio stotį aptarnaudavo 7 gele-
žinkeliečiai. Venta ir Pumpurų k. priklausė Tirkšlių 
valsčiui. Po II pas. karo vietovės priskirtos Mažeikių 
rajono Juodeikių apylinkei.

Senasis geležinkelio tiltas per Ventos upę statytas 
tiesiant Liepojos–Romnų geležinkelio (1869–1915) 
Liepojos–Kaišiadorių atkarpą. Į Kultūros vertybių 
registrą įtrauktas objektas įdomus besidomintiems 
architektūra, inžinerija, kraštovaizdžio vertybėmis. 
Statinio vertingosios savybės: santvarinis vieno tar-
patramio tiltas si 2 sarginėmis tilto PR ir ŠV kam-
puose, du geležinkelio pylimai abipus Ventos upės.“ 

Verta šią informaciją kiek papildyti.
Geležinkelio linija pro Pumpurų kaimą buvo 

nutiesta, stotis su trimis atsarginiais keliais pa-
statyta 1872 metais. Carinės Rusijos valdymo 
laikotarpiu pareigūnai stotį oficialiai vadindavo 
Vindava. Pirmojo pasaulinio karo metais vo-

kiečiai prie jos buvo pakabinę iškabą „Wenta“. 
Naujas, stipresnis medinis geležinkelio tiltas per 
Ventą čia buvo pastatytas 1904–1905 metais. Jis 
tada turėjo strateginę reikšmę, nes šiuo geležin-
keliu būdavo gabenami svarbūs carinės Rusijos 
kroviniai. 1915 m. balandžio mėnesį vokiečių 
kariškiai geležinkelio stoties pastatą, prekių san-
dėlį sudegino, o šalia jų buvusį geležinkelio tiltą 
per Ventą susprogdino. Po karo (1918 m.) šį tiltą 
vokiečių kariškiai atstatė. Vykdydami  darbus jie 
senąsias medines konstrukcijas pakeitė naujo-
mis – metalinėmis. Tada abiejose upės krantuose 
buvo pastatyti bokštai, kurių sienos siekė iki vie-
no metro storio. Aplink pastatus buvo įrengtos 
šaudymui pritaikytos angos. 

Šis tiltas jau seniai nenaudojamas. Dabar trauki-
niai važiuoja greta senojo nutiestu nauju geležinke-
lio, naujuoju tiltu per Ventą.

Einant laikui senasis tiltas apaugo legendomis. 
Pasakojama, kad čia net vaidenasi. Unikali tilto 
konstrukcija, jo istorija traukia egzotikos ieškančių, 
vertingais ir unikaliais technikos kultūros paveldo 
objektais besidominčius keliautojus. Nepaisant 
to, kad prie šio 50 metrų ilgio tilto privažiavimas 
gana sudėtingas, smalsuolių čia, ypač vasaros sezo-
no metu netrūksta. Tilto koordinatės: 56.338997, 
22.238953.

Mažeikių r. Kurmaičių kaime (jis vadinamas 
ir taip) esantis 1871–1875 m. pastatytas regioni-
nės reikšmės geležinkelio tilto statinių kompleksas 
dėl jo retai architektūrinių, inžinerinių ir krašto-
vaizdžio vertingųjų savybių  į Lietuvos Kultūros 
vertybių registrą įtrauktas 2007 m. kovo 6 dieną. 
Nepaisant to, kad šio objekto  išsamūs istoriniai ir 
architektūriniai tyrimai dar nebuvo atlikti, tai, kad 
kompleksas tapo valstybės saugoma vertybe, lemia-
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mą reikšmę turėjo šio objekto (jo unikalus kodas 
yra 31139) retai kur kitur sutinkamos jo architek-
tūrinės ir inžinerinės savybės.

Kompleksą sudaro:
1. Geležinkelio tilto statinių komplekso gele-

žinkelio tiltas (u. k. 31140); 
2. Geležinkelio tilto statinių komplekso rytų 

sarginė (u. k. 31141); 
3.  Geležinkelio tilto statinių komplekso vakarų 

sarginė (u. k. 31142).
Tai santvarinis vieno tarpatramio tiltas su 2 sar-

ginėmis tilto pietrytiniame ir šiaurės vakariniame 
kampe. Du geležinkelio pylimai yra abipus Ventos 
upės, išdėstyti rytų–vakarų kryptimi. Tiltas turi 
keturias tašyto akmens mūro atramas su betoni-

niais karnizais: dvi atramas pylimo apačioje ir dvi 
atramas pylimo viršuje. 2007 m. kultūros paveldo 
specialistai nurodė, kad tilto būklė bloga, kai ku-
rios metalinio tilto dalys, kaip ir geležinkelio bėgiai 
nėra išlikę, konstrukcijų (4 tašyto rustuoto akmens 
mūro atramų su betoniniais karnizais) būklė pa-
tenkinama, konstrukcijos (kniedytos plieninės 
santvaros) – blogos būklės.  Laikas nenumaldomai 
skaičiuoja metus. Per tuos praėjusius 15 metų šis 
vertingas technikos paminklas dar labiau suseno. 
Neprarado jis tik unikalumo.

Juozo Černeckio nuotraukose – Kurmaičų gele-
žinkelio tilto statinių komplekso vaizdai ir dvirati-
ninkų žygio dalyvių geriausi draugai 
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2022 m. rugsėjo 11 d. Dangvietų kaime (Kelmės 
r.) buvo pašventintas vasarą – tryliktą kartą Užven-
tyje vykusios meninės kalvystės kūrybinės stovyklos 
metu sukurtas kryžius. Mūsų kraštuose statomų kry-
žių viena iš intencijų – išsaugoti konkrečių įvykių 
ir asmenų atminimą. Šis ąžuolinis kryžius, puoštas 
krucifiksu ir įvairios konfigūracijos spinduliais, 
nukaltais kūrybinėje stovykloje Užventyje dalyva-
vusių kalvių. Jis skirtas šios stovyklos pradininkui, 
Lietuvos kalvių kalviui, tautodailininkui Vytautui 
Jaručiui (1936–2017) atminti. Kryžiaus idėjos au-
torius – kalvis Virgilijus Mikuckis, kryžių sukūrė 
medžio drožėjas Aurimas Šimkus.

Prieš kryžiaus pašventinimą Užvenčio Šv. Ma-
rijos Magdalietės bažnyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios, skirtos paminėti penktąsias V. Jaručio 
mirties metines. Tą dieną susirinkęs gausus būrys 
kalvio artimųjų, draugų, pažįstamų turėjo galimy-
bę pamatyti ir  filmą apie V. Jarutį – „Man Lietuva 
kaip motina“, pasidalinti prisiminimais.

 Susibūrimo metu patirti įspūdžiai, išgirsti 
atskiri epizodai, perpasakojami V. Jaručio žodžiai 
ir poelgiai, iškėlė į paviršių ir mano atsiminimus 
apie šį žmogų – garsų Lietuvos kalvį, šiuolaikinės 
meninės kalvystės pradininką. 

V. Jaručio vaikystė ir paauglystė prabėgo neto-
li Užvenčio esančiame Dangvietų kaime. 

V. Jaručio kūrybinis talentas, svarus indėlis 
puoselėjant Užvenčio krašto kultūrinį savitumą yra 
akivaizdus. Itin turtingas ir vertingas jo kūrybinis 
palikimas. Tiek mano pačios, tiek ir daugelio kitų jį 
pažinojusių žmonių atmintyje išliks šios šviesios as-
menybės gebėjimas daryti teigiamą poveikį kitiems 
žmonėms. Iš laiko perspektyvos galiu įvertinti jo 

Milda BALVOČIŪTĖ-KNYZELIENĖ

Užvenčio kraštas 
prisimena kalvių kalvį 
VYTAUTĄ JARUTĮ, 
daugelį įkvėpusį siekti
didesnių tikslų

įtaką ir mano pačios asmenybės formavimuisi.
 Asmenybės neįmanoma apibūdinti vienu api-

brėžimu. Psichologinių teorijų atstovai asmenybę 
aptaria įvairiais aspektais. Žmonių individualius 
skirtumus bei elgesio pastovumą vienaip ar kitaip 
apima bendras asmenybės terminas (Bieliauskaitė, 
1993). Psichologijos terminų žodyne pateiktas toks 
asmenybės apibrėžimas: „Asmenybė – tai individo 
savitumas, reikšmingų, pastovių jo savybių (įgimtų ir 
įgytų) sistema, nusakanti jo vietą kurioje nors bendri-
joje“. Ten pat yra paaiškinta ir asmenybinės prasmės 
sąvoka: „asmenybei būdingas aktyvumas, pastangos 
išplėsti savo veiklos sritį, veikti plačiau, negu to reika-
lauja situacija ir veikiančiojo padėtis ir kryptingumas 
(pastovi vyraujančių motyvų, t. y. interesų, polinkių, 
įsitikinimų sistema), giluminiai prasminiai dariniai, 
susidarantys bendroje grupių veikloje“ (1993).

Remdamasi K. Jungo asmenybės teorija, kuri 
teigia, kad asmenybė vystosi tobulumo linkme, ir 
pritaikiusi tai sau, suprantu, kad ne visos garsios is-
torinės ar šių dienų asmenybės, į kurių gyvenimus 
daugiau ar mažiau gilinausi, skatino mane tobulėti. 
Mano pačios tobulėjimui didžiausią įtaką darė  tos 
asmenybės, tiek istorinės, tiek ir šių dienų, kurios 
kažkuriais aspektais buvo man artimos, suvokia-
mos, priimtinos, su kuriomis jutau sunkiai žodžiais 
nusakomą bendrystę.  Viena iš nedaugelio tokių as-
menybių buvo V. Jarutis, man tapęs tikru draugu ir 
mokytoju. Su juo susipažinau apie savo 40-uosius 
gyvenimo metus, t. y., pasak Jungo, pačių didžiųjų 
pokyčių amžiuje, kai žmogus jau yra susikūręs savo 

Vytautas Jarutis (1936–2017) kalvėje. Nuotrauka iš
V. Jaručio giminių archyvo
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gyvenimą, tačiau turi didelį kiekį energijos, kurios 
nėra kur išlieti. 

Psichologas D. Levinsonas yra pažymėjęs, kad 
savo tapatybei gyvenime išvystyti svarbu suformuo-
ti gyvenimo svajonę ir rasti, užmegzti ryšį su tokiu 
asmeniu, vadovu, kuris gali padėti tobulėti. Tokį va-
dovą aš mačiau V. Jaručio asmenyje.                                                    

Su V. Jaručiu susipažinau atsitiktinai –  jam 
lankantis Užventyje. Žvilgsnį patraukė jo meniška 
išvaizda, šiltas žvilgsnis. Išsišnekus paiškėjo, kad 
Vytautas – kalvis, meno kūrėjas. Jis papasakojo, kad 
mėgsta dažnai lankytis savo tėvų ir senelių krašte, 
kur jo vaikystė „pokario metais prabėgo prie senos 
kalvės Dangvietų kaime“. Su nostalgija atsiliepė 
apie savo pirmąjį mokytoją  – šviesų žmogų Leoną 
Rimeikį, kurio kalvėje lankytis ir jam padėti teisę 
turėjo tik jis, vienintelis iš kaimo vaikų. Stebėdamas 
L. Rimeikį, Vytautas mokėsi  amato, kuris žadi-
no tautinę savimonę ir kartu „sėjo“ meilės Lietu-
vai sėklą. Kalvėje dažnai būriuodavosi aplinkinių 

kaimų vyrai, kurie į gizelį nekreipdavo dėmesio, o 
jis  klausydavosi „išsižiojęs kalbų apie esamą padėtį 
Lietuvoje, bei pažadus iš Amerikos, kad greit išva-
duos ir būsim laisvi“ ( Jarutis, 2010, p.11). 

Kadangi dirbau muziejuje, jau seniai domėjausi 
Užvenčio krašto istorija, iš čia kilusiomis garsiomis 
asmenybėmis. Man buvo įdomu ir daugiau sužinoti  
apie Vytauto ankstyvąsias patirtis šiame krašte, to-
dėl susitikdavome kaskart, kai tik jis apsilankydavo 
Užventyje. Bendravimas intensyvėjo ir peraugo į 
mūsų šeimų bendravimą, dažnas išvykas vieniems 
pas kitus į svečius, keliones po Lietuvą ir už jos ribų 
bei į bendrus kūrybinius projektus. Taigi, kaip Vy-
tautas sakydavo, „tapom artimiau nei giminės“. 

Nuolat bendraujant, susiduriant su įvairiomis 
situacijomis ir aplinkybėmis, dėliojosi Vytauto as-
menybės portretas. Visada jautėsi jo pozityvus nu-
siteikimas, išryškėjo pagrindinės vertybės – Lie-
tuva, tikėjimas, šeima. Jos ir man buvo svarbios. 
Žavėjo jo psichologinė stiprybė – pasitikėjimas 
savimi, žodžio laikymasis, nesilygiavimas į kitus, 
kai yra reikalas, mokėjimas pasakyti „ne“. Šios Vy-
tauto savybės didino jo autoritetą mano akyse ir 
stiprino pasitikėjimą šiuo žmogumi, vertė juo di-
džiuotis ir gerbti jį. 

„Kūryba yra mano gyvenimo būdas“, – sakyda-
vo Vytautas. Jis buvo kūrėjas ir didelis  savo Tėvynės 
patriotas, stovėjęs pirmosiose gretose tų, kurie kūrė 
Lietuvos atgimimo sąjūdį, Tėvynės sąjungą-Lietu-
vos krikščionių demokratų sąjungą. Jis aiškiai išsa-
kydavo savo pilietinę poziciją valstybės demokrati-
zavimo klausimais, buvo krašto apsaugos savanoris, 
tautos patikėtinis šalyje vykstant referendumams, 
įvairių lygių rinkimams. 

Susitikimus, keliones Vytautas visada inicijuoda-
vo tokias, kad jų metu galėtume aplankyti svarbius 
kultūros paveldo objektus, piliakalnius, šventvietes, 
muziejus, iškilių žmonių gimtines ir kt. Keliaujant 
po Lietuvą ryškėjo ir paties Vytauto kūrybinis įnašas 
į šiuolaikinę etninę  kultūrą. Įspūdį darė įvairiose Lie-
tuvos vietose (Alytuje, Druskininkuose, Veisiejuose, 
Lukšiuose, Žagarėje ir daugelyje kitų vietų) stovin-
čios jo sukurtos meninės kalvystės skulptūros, kry-
žiai, memorialinių paminklų viršūnės. Gėrėjomės 
ir Plungės, Alytaus, Užvenčio muziejams padova-
notomis juodojo metalo, juvelyrikos darbų kolek-
cijomis, kurios liudija, kad V. Jarutis buvo puikiai 

Iš kairės: Vytautas Jarutis ir kalvis Virgilijus Mikuckis 
Užventyje 2017 m. Užventyje vykusios  meninės 
kalvystės kūrybinės stovyklos metu. Fotografė 
Justina Knyzelytė 

Kplytstulpiai Užvenčio dvaro sodybos parke 
(Kelmės r.).  Danutės Mukienės nuotrauka



                          I Š K I L Ū S  Ž E M A I Č I A IŽ E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   1 4

15

vokti kai kurių jo minčių, idėjų, poelgių, darbų 
gylį, novatoriškumą, kurie tuo momentu, kai su 
juo bendravau, atrodė nesuvokiami arba kartais 
ir ne itin aktualūs ar reikšmingi. Iš to darau išva-
dą, kad tam, kad suvokčiau šią stiprią asmenybę, 
prireikė nukeliauti nemažą laiko tarpsnį, kad tik 
dabar, žiūrėdama iš laiko perspektyvos, sugebu vis 
labiau įvertinti iš mūsų pažinties gautą neįkainoja-
mą naudą savo pačios tobulėjimui. 

Manau, kad panašia asmeninio tobulėjimo pa-
tirtimi galėtų pasidalinti ir nemažai kitų žmonių, 
kuriems teko bendrauti su V. Jaručiu. 

Šio ankstyvo rudens popietę, pašventinus kry-
žių, ne iš vieno lūpų nuskambėjo žodžiai apie iš jo 
gautas pamokas, pajusti jo stumtelėjimą ugdyti savo 
gebėjimus. Tikiu, kad Dangvietų kaime iškilęs kry-
žius atliks Dievo apsaugos ir globos paskirtį, o taip 
pat bus atminimo ženklas kraštiečiams ir pro šalį 
keliaujantiems žmonėms apie šiame krašte užaugusį 
talentingą meninės kalvystės kūrėją, daug padariu-
sio puoselėjant tautinę kultūrą, savo gyvenimo pa-
vyzdžiu ne vieną paskatinusį siekti kilnesnių tikslų.

 
LITERATŪRA:
1. Bieliauskaitė R., Asmenybės psichologija, 

1993, Vilnius : Šviesa.
2. Jarutis V., „Apie save“, Vytautas Jarutis /al-

bumas [sudarytojas J. Rudzinskas], 2010, Vilnius : 
Tautodailininkų sąjungos fondas

3. Jung C. G., Psichologiniai tipai, 2013, Vil-
nius : Margi raštai.

4. Trimakas K., Asmenybės raida gyvenime, 
1997, Kaunas : MTC leidykla.

įvaldęs aukšto lygio kalvystės amato techniką ir 
gerai išmanė lietuvių liaudies meno tradicijas. Jam 
buvo svetimas savo sukaupto turto demonstravi-
mas. Pasirinkęs neįkainojamą vertę ateinančioms 
kartoms turintį tautinio stiliaus paieškų kelią, jis 
juo ėjo nesiblaškydamas ir daugelį metų džiugino 
visus savo sukurtais brandžiais lietuvių tautodailės 
kūrinių pavyzdžiais. Tai kartu buvo ir akivaizdus jo 
nesavanaudiškos meilės Lietuvai įrodymas, prisidė-
jęs ir prie mano suvokimo, kokia yra svarbi tauto-
dailė saugant krašto tautinį savitumą.                        

Draugystės su V. Jaručiu metais užgimė didelę 
reikšmę kalviškosios kryždirbystės gyvybingumui 
turintis, Užvenčio krašte daugiau kaip dešimtmetį 
vykdomas kūrybinis kalvystės projektas, kurį Vy-
tauto dėka man su bendraminčiais tenka iki šiol 
organizuoti ir vykdyti.

Įgyvendinant šį projektą, kuris reikšmingas visų 
pirma krašto bendruomenei, regionui ir Lietuvos 
kalvystei, teko nemažai padirbėti, kartu ir įvairia-
pusiškai tobulėti – gilinti specifines kalvystės srities 
žinias, ugdyti savo pačios tam tikras lyderio kom-
petencijas, dalyvauti grupiniame kūrybos procese ir 
patirti savirealizacijos, kūrybinio rezultato, naudos 
savo kraštui džiaugsmą. Ne iš karto atėjo suprati-
mas, kad Vytauto skatinama prisidėti prie šio projek-
to ir tokiu būdu būti naudinga bendruomenei, pačią 
didžiausią naudą gavau pati – ugdėsi mano asmeny-
bė, plėtėsi ir tolimesnės jos augimo perspektyvos.                                                            

V. Jaručio teigiamą įtaką šiandien vertinu tiek 
fizine, tiek psichologine, tiek ir dvasine prasme. 
Pirmiausiai svarbu tai, kad Vytautas stengėsi mane 
supažindinti su savo draugais, kolegomis meni-
ninkais, taip sukurdamas ryšius vėlesniam mūsų, 
jau be jo, bendravimui, tolimesnei bendro kūrybi-
nio produktyvumo dėl bendruomenės galimybei, 
kuri vėlgi teigiamai įtakoja asmenybę. Antra – jo 
autoritetas, energija, geranoriškas bendravimas 
ir bendradarbiavimas dalijantis savo gyvenimiš-
ka, kultūrine, dvasine patirtimi, taip pat mano 
savarankiškumo, savęs realizavimo, patriotizmo 
ir daugelio kitų vertingų savybių skatinimas kei-
tė mano vertybines nuostatas ir visą laiką skatino 
mano asmenybės augimą.                                                                                                  

Vertinant V. Jaručio įtaką mano asmenybės 
formavimuisi, aš tik dabar, praėjus penkiolikai 
metų nuo pažinties su juo pradžios, pradedu su-

Kryžiaus, skirto Vytauto Jaručio atminimui įamžinti, 
pašventinimas Dangvietų kaime (Kelmės r.). 
Fotografė Justina Knyzelytė
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Šiais metais Kultūros ministerija mažosiomis 
kultūros sostinėmis yra paskelbusi 9 gyvenvietes. 
Trys iš jų – Nemakščiai (Raseinių r.), Bijotai (Šila-
lės r.) ir Alsėdžiai (Plungės r.) priklauso Žemaitijos 
etnografiniam regionui. Visi jie iš anksto parengė 
turiningas kultūrines programas ir šiais metais dir-
ba pasiraitoję rankoves. Renginiai – patys įvairiau-
si, skirti ir mažiems, ir dideliems, vyksta vos ne kie-
kvieną savaitę, telkia vietos šviesuomenę, skatina į 
gimtąsias vietas bent trumpam sugrįžti po Lietuvą ir 
kitas šalis pasklidusius kraštiečius, pritraukia daugy-
bę svečių, skatina pasitemti vietos gyventojus.  

Alsėdžiai – vienas svarbiausių Žemaitijos istori-
nių centrų, susiformavęs dabartinio Plungės rajono 
šiaurės rytinėje dalyje, prie Sruojos upės. Nuo 1465 
iki 1850 metų čia buvo pagrindinė Žemaičių vys-
kupo rezidencija. Garsėja šios apylinkės Kęstaičių 
bažnyčios gynėjais. Iš Alsėdžių krašto yra kilę du 
1918m. Nepriklausomybės akto signatarai – Sta-
nislovas Narutavičius ir Jonas Smilgevičius. Šių apy-
linkių žmonės 1905 m. išvaikę rusų administraciją, 

MAŽOJOJE LIETUVOS
kultūros sostinėje –
išradingi ir svetingi
ALSĖDIŠKIAI
ParengėRamunė PALANGYTĖ

vadovaujant S. Narutavičiui, buvo įkūrę Alsėdžių 
respubliką. Šiandien miestelio istoriją kuria čia gy-
venantys ir savo kraštą mylintys, jo garbingą istoriją 
žinantys ir istorinę atmintį puoselėjantys žmonės. 

Vasario 26-ąją Alsėdžių seniūnijos įstaigų ir or-
ganizacijų jungtinės pajėgos visus pakvietė į  pro-
jekto „Alsėdžiai – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė  
2022“ iškilmingą atidarymą. Tą dieną pavakary du-
ris lankytojams atvėrė Alsėdžių pažinimo centras, 
vyko koncertas „Čia gyvename mes“, kurio metu 
koncertavo Alsėdžių kultūros centro, S. Narutavi-
čiaus gimnazijos bei darželio, Platelių meno mo-
kyklos Alsėdžių skyriaus meno saviveiklos kolek-
tyvai, vyko kiti bendruomenės pasirodymai, grojo 
Lietuvos šaulių sąjungos orkestras,  skambėjo Lie-
tuvos šaulių sąjungos Žemaitijos 8-osios rinktinės 
atliekama muzika, susirinkusiuosius džiugino Že-
maičių Kalvarijos kultūros centro parengtos stai-
gmenos. Šventę vainikavo vakare parodytas įspū-
dingas lazerių šou.

Kovo 27 d. Alsėdžių S. Narutavičiaus gimna-

Alsėdžiai iš paukščio skrydžio. Paskyros  „Alsėdžių aktualijos“ https://www.facebook.com/
alsedziuaktualijos/ titulinė nuotrauka
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zijos salėje šeimininkavo Klaipėdos universiteto 
Studentų teatro trupė, scenos mėgėjams parodžiusi 
Gintaro Grajausko spektaklio „Rezervatas“ (rež.: 
Jūratė Grigaitienė ir Virginija Kochanskytė) prem-
jerą. Vaidino Paulius Stanišauskas, Domas Skir-
butas, Joana Žitkevičiūtė, Edvardas Latakas, Ignas 
Kazbaras, Abigailė Kuksėnaitė, Karolina Smitriutė.

Gegužės 21-ąją miestelyje vykę renginiai buvo 
skirti Partizanų pagerbimo, Kariuomenės ir visuo-
menės dienai. Šventės metu vyko patriotinės dai-
nos konkursas „Sudainuokime Lietuvai“, kurį vedė 
televizijos ir radijo laidų vedėja, muzikologė Zita 
Kelmickaitė. Daug dalyvių sutraukė kareiviškos ko-
šės virimo čempionatas. Atvykusieji į šventę turėjo 
galimybę sudalyvauti ir Lietuvos Krašto apsaugos 
savanorių organizuotose pramogose, skirtose šei-
moms ir jaunimui, susipažinti su alpinizmo abėcėlės 
pradžiamoksliu, Lietuvos kariuomenės Karo polici-
jos įgula. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai 
šventės dalyviams buvo parengę ir specialias užduo-
tis. Vyko komandinės varžytuvės ir kt. Vėliau koncer-
tavo Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos 8-oji rink-
tinės orkestras, buvo apdovanoti patriotinės dainos 
konkurso dalyviai ir nugalėtojai. Pavakary kartu su 
Kariniu jūrų pajėgų orkestru koncertavo atlikėja 
Edita Bodrovaitė, skambėjo populiarūs šiuolaikiniai 
Lietuvos ir užsienio šalių patriotiniai šlageriai, buvo 
apdovanoti Košės virimo čempionato nugalėtojai.

Birželio 8-ąją daug dėmesio sulaukė gyvenvie-
tėje organizuoti Šeimos dienos renginiai. Jų metu 

buvo vykdomos šeimoms skirtos komandinės ir 
sportinės veiklos, visuotinė šeimų iškyla, koncer-
tavo Alsėdžiių darželio auklėtiniai, Platelių meno 
mokyklos Alsėdžių skyriaus moksleiviai. 

Liepos 6-ąją, Valstybės dieną, miestelyje vyko 
tikrų tikriausias „Tautiškas linksmadienis“, prasidė-
jęs pavakary Alsėdžių piliakalnio prieigose – Žvėri-
nyčioje. Čia renginių dalyviai turėjo galimybę savo 
jėgas išbandyti sportinėse varžybose – žaisdami sta-
lo tenisą, krepšinį, bėgdami esafetes. Buvo žaidžia-
ma ir šaškėmis. Na o vakare, 21 val., susirinkusieji 
giedojo Tautišką giesmę.

Liepos 17 d. Alsėdžių kultūros centro kolekty-
vas kartu su partneriais (Alsėdžių S. Narutavičiaus 
gimnazija, „Edukacija kitaip“, Žemaičių Kalvarijos 
kultūros centru ir Platelių meno mokykla) pradė-
jo įgyvendinti projektą „Mazgas. Kūrybinės inici-
atyvos“. Kūrybinėje laboratorijoje dalyvių laukė 
atlikėjai Renata ir Deivis Norvilai. Šių kūrybinių 
laboratorijų vadovas buvo Linas Senkus, projekto 
vadovas– Žydrūnas Purauskis.

Rugpjūčio 4–6 dienomis vyko bene daugiausiai 
miestelio bendruomenės dėmesio sulaukusi origi-
nali šventė „Al Siedu“. Pirmosios dienos pavakarys 
buvo skirtas sportui – Alsėdžių piliakalnio priei-
gose vyko krepšinio 3x3, orientavimosi sporto, „Al 
Siedu“ čempionatas, kurio dalyviai rungtyniavo ne-
tradicinio sėdėjimo (ištvermės) varžybose. 

Rugpjūčio 5-ąją šventės dalyviai lankėsi Alsėdžių 

Alsėdžių kultūros centro meno kolektyvų atstovai, renginių organizatoriai. Reprezentacinė Alsėdžių kultūros 
centro nuotrauka iš Alsėdžių kultūros centro archyvo
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pažinimo centre, pavakary miestelio kultūros centre 
buvo atidaryta Linos Matuzienės fotografijų paroda 
„Alsėdžiai detalėse“. Kiek vėliau miestelio kapinėse 
vyko mirusių mokytojų atminimo pagerbimas, kapa-
viečių lankymas, o vėliau – „Al Siedu“ „Žalioji vaka-
rienė“, Alsėdžių gimnazijos 70-čio jubiliejinis rengi-
nys, kurio metu koncertavo  grupė „The Ditties“.

Paskutiniąją šventinių renginių dieną buvo fik-
suojamas masiškiausio sėdėjimo pakelėje rekordas 
„Al Siedu“, vyko „Al Siedu“ kėdžių paradas mieste-
lio gatvėmis. Toks paradas tą dieną Lietuvoje įvyko 
pirmą kartą. Jo metu draugų, kolegų, organizacijų, 
bendruomenių komandos susirinkusiesiems prista-
tė savo sukurtų kėdžių šedevrus, išradingiausios, 
aktyviausios komandos buvo įvertintos ir apdova-
notos. Vėliau vyko  koncertas „Čia gyvename mes“, 
kurio metu koncertavo Alsėdžių, Žemaičių Kalva-
rijos, Šateikių, Kulių, Vievio, Platelių kultūros cen-
trų, Platelių meno mokyklos meno saviveiklos ko-
lektyvai, buvo parodyta jungtinė programa, kurioje 
dalyvavo dainininkai Renata ir Deivydas Norvilai 
bei dirigentė Danguolė Beinarytė, skambėjo svei-
kinimai ir svečių pasisakymai. Tris dienas trukusią 
šventę vainikavo Ruslano Kirilkino, Gabrieliaus 
Vagelio koncertai ir šventinis muzikinis fejerverkas.

Rugpjūčio 6-ąją Alsėdžiuose buvo parodytas ir 
teatralizuotas, visai šeimai skirtas koncertas „Dai-
nos iš lagamino“, kurio metu populiarias vaikiškas 
dainas dainavo „Trys draugai“ (Andrius Trijonis, 
Vaida Trijonytė ir Romas Trijonis).

Rugpjūčio 19-ąją, praėjus vos dviem savaitėm 
po miestelio šventės „Al Siedu“, alsėdiškiai ir jų 
svečiai vėl buvo džiuginami muzika – koncertavo 
Neda Malunavičiūtė ir Richardas Banys. 

Rugsėjo 10 d. dar kartą į renginius buvo pakvies-
ti muzikos mylėtojai – Alsėdžiuose vyko Kapelų ir 
liaudies šokių šventė, kurios metu koncertavo Že-
maičių Kalvarijos kultūros centro Platelių padali-
nio kapela „Apėntās“, Žemaičių Kalvarijos kultūros 
centro kapela „Susiedā“, Žemaičių Kalvarijos kul-
tūros centro Alsėdžių padalinio kapela „Jazminai“, 
liaudiškų šokių kolektyvas „Sruojoks“, Pakražančio 
kultūros centro liaudiška kapela.  Šventėje dalyvavo 
ir lektorius, atlikėjas Egidijus Bavikinas. Vakarą už-
baigė Livetos ir Petro Kazlauskų koncertas.

Rugpjūčio 26 d. visi, kas domisi istorija, buvo 
pakviesti į Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnaziją, ku-
rioje vyko nacionalinė mokslinė konferencija „Al-
sėdžiai– bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo 
pirmojo paminėjimo iki šių dienų“. Ją surengė Klai-
pėdos universitetas ir Žemaičių dailės muziejus. 

Rugsėjo 3 d. Vievyje įvyko dviejų 2022 m. Lie-
tuvos mažųjų kultūros sostinių  (Alsėdžių ir Vievio)
atstovų šventė-susitikimas. 

Rugsėjo 22 d. miestelyje vyko krosas „Alsėdžių 
ruduo 2022“, kurio metu varžėsi ne tik vaikai nuo 5 
metų amžiaus, bet ir suaugusieji. Nugalėtojai buvo 
apdovanoti medaliais, o geriausiai pasirodžiusi kla-
sė – S. Narutavičiaus pereinamąja taure.

Rudens pradžioje Alsėdžiuose buvo palepinti 
ir fotografijos mėgėjai – Alsėdžių kultūros centre 
darbo dienomis veikė Ryčio Šeškaičio fotografijų 
paroda „Muzika ir laisvė“.

Tai tik dalis renginių, kurie praturtino šių metų 
Alsėdžių kultūrinį gyvenimą. Vasarą gyventojai 
buvo kviečiami pakeliauti ir pas kaimynus, gyvenan-
čius užsienio šalyse, vaikams buvo organizuojamos 
stovyklos, rugpjūčio 11 d. alsėdiškiai ir Žemaičių 
Kalvarijos gyventojai organizuotai lankėsi Šiluvoje, 
kurioje vyko pagrindinė atlaidų diena – Bažnyčios.

2022 m. rugpjūčio 6 d. Alsėdžiuose vykusio „Al Sie-
du“ kėdžių parado miestelio gatvėmis reklaminio 
plakato fragmentas

Publikacijoje panaudota Alsėdžių centro renginių
informacinė medžiaga, iliustracijos
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Lankydamasis Žemaitijoje ne kartą stabteli iš 
nuostabos, net netikėdamas savo akimis, ką ma-
tai. Viena iš tokių vietovių – Gadūnavas. Tai ne-
didelė Telšių rajono savivaldybės gyvenvietė, to 
paties pavadinimo seniūnijos centras, nuo Telšių 
į šiaurę nutolęs apie 9 km ir  apie 2 km – į šiaurės 
rytus nuo  kelio Telšiai–Seda. Nuo čia iki Plink-
šių – 9, iki Nevarėnų – 6, iki Buožėnų, Kalnėnų, 
Patausalės – 5 kilometrai. Gyvenvietė savo istoriją 
skaičiuoja nuo 1253 metų. Vietovės čia kalvotos, 
žemės ne itin derlingos, daugiausia smėlingos. Ap-
linkui dunkso Sarakų, Pamarkojos, Žalgirio girios, 
Per Gadūnavą teka Šerkšnės baseino upelis Sube-
dis. Šiomis apylinkėmis vinguriuoja ir į Plinkšių 
ežerą įtekantis Markijos upelis.

Pirmiausia, kas šioje vietovėje labiausiai patrau-
kia dėmesį ir priverčia stebėtis – tai čia, gana ato-
kioje vietoje, vos ne dangų siekiantis architektūros 
šedevras – jau daugiau negu 100 metų šį kaimą 
puošianti 1901 m. iškilusi didžiulė raudonų plytų, 
neogotikinė, vienabokštė Gadūnavo Švč. Jėzaus Šir-
dies bažnyčia. Ji stačiakampio plano, su aukštu fa-
sado bokštu. Vidus skliautuotas, 3 navų. Bažnyčio-
je– 3 puikūs ąžuoliniai altoriai, talentingų medžio 
meistrų padaryta sakykla ir klausyklos. Šventoriaus 
tvora mūrinė, ažūrinė, su arkiniais vartais. Stebina 
ir tai, kad ši vietovė krašto istorijoje savo praeitimi, 
reikšme nėra kažkuo tai ypatinga, o štai bažnyčia – 
kaip didžiuliame mieste. 

Apie Gadūnavo istoriją šių dienų literatūroje 
duomenų pateikiama kad ir nedaug, bet iš jų šiokią 
tokią kaimo istoriją sulipdyti įmanoma. Sužinome, 
kad Gadūnavo kaimui pradžią davė anksčiau čia 
buvęs, nuo 1638 m. iki XIX a. pabaigos rašytiniuo-
se šaltiniuose minimas Degenių kaimas, kuriame 
1765 m. buvo pastatyta Degenių koplyčia. Parapija 
pradėta formuoti po to, kai čia apsigyveno iš Livo-
nijos atsikėlę didikai Jurgis ir Eleonora Gadonai. Jie 
1783 m. čia pastatė medinę bažnyčią (kai kuriuose 
rašytiniuose šaltinuose ji koplyčia vadinama). Apie 

Gadūnavas
Kristijonas BUDREIKA

ją ėmė formuotis gyvenvietė. 1817 m. buvo įsteigta 
Gadūnavo parapija. Nuo 1841 m. rašytiniuose šal-
tiniuose Gadūnavas kartais jau vadinamas mieste-
liu. 1901 m. pastatyta nauja neogotikinė Gadūnavo 
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, kuri šią vietovę puošia, 
tikinčiuosius buria iki šiol. 1909 m. kaime pradė-
jo veikti pradžios mokykla, 1949 m. – biblioteka, 
1960 m. – medicinos punktas. 

Gadūnavas paskutiniais dešimtmečiais vis labiau 
traukiasi. Nuo 1886-ųjų iki XX a. 6 dešimtmečio 
jis kasmet vis augo, o vėliau gyventojų skaičius ėmė 
ženkliai mažėti. Tai liudija šie skaičiai:  1886 m. 
Gadūnave buvo 91 nuolatinis gyventojas, 1902m.– 
111, 1923 m. – 184, 1959 m. – 163, 1970 m. – 177, 
1979 m. – 115, 1985 m. – 155, 1989 m. – 130, 
2001 m. – 122, 2011 m. – 98, o 2021 m. – vos 88. 

Nuo uo 1995 m. šis kaimas – Telšių rajono sa-
vivaldybės Gadūnavo seniūnijos centras.  XVIII a., 
1863–1919 m. ši gyvenvietė buvo Gadūnavo vals-
čiaus centras, nuo 1923 m. priklausė Telšių apskri-
ties Telšių valsčiui, 1950–1995 m. buvo Telšių rajo-
no Gadūnavo apylinkės centras.

Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. Danutės 
Mukienės nuotrauka
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B. Kviklys rašo, kad „Baudžiavos laikais Gadū-
navo apylinkėse buvo daug dvarų, kurių savininkai 
labai spaudė valstiečius. Panaikinus baudžiavą, 
dvarai sunyko. Garsioji Gadūnavo smuklė sudegė 
bestatant bažnyčią. Po 1863 m. sukilimo Gadūnavo 
apylinkėse įkurdinta apie 200 rusų kolonistų. Vysk. 
M. Valančiaus laikais Gadūnave buvo mokykla, kurią 
1853 m. lankė 22 mokiniai. Po 1863 m. sukilimo ji 
buvo uždaryta, vėliau įsteigta rusiška. Gadūnavas 
neišaugo. [...]“  Pasakojama, kad seniau Gadūnavo 
dvare, kuris buvo kiek į šiaurę nuo kaimo, dvarpo-
niai nusižengusius baudžiauninkus pririšdavo prie 
ten augusios didelės pušies ir nuplakdavo.

Pasak B. Kvyklio, „Spaudos draudimo laikotar-
piu, ypač 1889–1891 m.,  Gadūnavo apylinkes lie-
tuviškomis knygomis aprūpindavo vietos knygnešiai. 
Iš Tilžės knygas gabendavo Viktoras Norkus, iš jo per-
imdavo Jonas Čaplinskas (vėliau Gadūnavo vargo-
nininkas) ir slėpdavo duobėje po bažnyčios didžiuoju 
altoriumi. Buvo ir daugiau platintojų. Jie buvo tar-
domi ir baudžiami“ [...] 

Tarp žymiausių Žemaitijos knygnešių minimas 

ir iš Gadūnavo kilęs Domininkas Rubinas. Jis gimė 
1856 m. rugsėjo 18 d. Telšių apskr. Gadūnavo vals-
čiuje. Draudžiamą literatūrą iš Prūsijos pradėjo ga-
benti 1883 metais. Ne kartą už nelegalią veiklą  buvo 
suimtas, teisiamas, kalinamas. Mirė 1940 m. lapkri-
čio mėnesį Telšių apskrityje.

Nepriklausomybės metais Gadūnavas buvo ty-
lus, ramus kampelis. Atvykstančiųjų dėmesį, kaip ir 
šiandien,  patraukdavo tik puošni mūrinė bažnyčia. 
Gyvenvietėje veikė pradžios mokykla, kooperatyvo 
krautuvė, pora privačių parduotuvių, vėjinis malū-
nas, grietinės nugriebimo punktas, kelios amatų dirb-
tuvėlės. 1923 m. Gadūnave buvo 23 sodybos ir 184 
gyventojai. [...].“  Na o sovietmečiu Gadūnavas buvo 
ir to paties pavadinimo kolūkio centrinė gyvenvie-
tė. Čia veikė aštuonmetė mokykla, kultūros namai, 
pašto agentūra, felčerių-akušerių punktas. 

Vienas naujausių šios vietovės istorijos faktų yra 
susijęs su Gadūnavo herbu – jis patvirtintas 2014 m.  

Norint išsamiau sužinoti apie Gadūnavo katalikų 
bažnyčios istoriją, pravartu atsiversti  Vincento Juzu-
mo (1819–1901) 1899 m. parengtą „Žemaičių vys-
kupijos aprašymą“, kuris iš lenkų į lietuvių kalbą buvo 
išverstas ir lietuvių kalba išleistas 2013 m. Varniuose 
veikiančio Žemaičių vyskupijos muziejaus iniciaty-
va. Žinios apie XIX a. pabaigoje buvusią Gadūnavo 
gyvenvietę ir bažnyčią čia pateikiamos p. 249–250:

„Gadūnavas – tai visai mažas miestelis Telšių pa-
viete. Jį sudaro tik klebonija, altarija, špitolė, arba ki-
taip bažnyčios patarnautojų namas, užeigos namai ir 
keletas trobelių ant smėlio kopos prie Upis vadinamo 
upelio. Jos pradžia tapo šių žemių šeimininko Jurgio 
Gadono pastatyta bažnyčia. Savininko dvaras stovi 
beveik už varsto nuo čia.

Gadūnavo žemės prieš tai buvo vadinamos De-
genie arba Soroki. Jos buvo Radzevičių nuosavybė ir 
buvo nepalyginti didesnės nei šiandien, nes [dabarti-
niai] valstybiniai ir iždo Sarakai priklausė bendroms 
valdoms. Giminei pasidalijus žemes, valdos gerokai 
sumažėjo. Pasikeitus savininkui, naują pavadinimą 
gavo ir žemės. Paskutinei Degenių savininkei Eleono-
rai Radzevičiūtei (Rodziewiczowna) ištekėjus už Jur-
gio Gadono, žemės pradėtos nuo jo pavardės vadinti 
Gadūnavu. Tai buvo apie 1780 metus. Iš Jurgio pavel-
dėtojo Justino Gadono Gadūnavą apie 1817 m. nusi-
pirko p. Tadas Novickis. Šiandien jau daugelį metų šios 
žemės lieka p. Novicko rankose. 

Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios geležinis 
kryžius. Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo
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BAŽNYČIA

Medinė Gadūnavo bažnyčia, kelis kartus pare-
montuota, nuo jos įsteigimo išlieka ta pati . Ją 1783 
metais įsteigė Telšių pavieto vėliavininkas Jurgis Ga-
donas kartu su savo žmona Eleonora Radzevičiūte. 
Jis taip pat įsteigė altariją, suteikdamas jai fundacinę 
1 626 rublių sumą. Ar dovanojo jai žemės fundaciją? 
Apie tai nelikę jokių pėdsakų. Tada vyskupas kuni-
gaikštis Steponas Giedraitis pripažino šią bažnyčią 
Sedos bažnyčios filija ir paskyrė nuolatiniam rezi-
davimui kunigą. Iš Justino Gadono, minėto Jurgio 
paveldėtojo, Gadūnavą nupirkęs Tadas Novickis, 
stengdamasis įsteigti Gadūnave parapiją dovanojo 
šiai bažnyčiai trijų valakų žemės fundaciją. Tuomet 
p. Novicko prašomas vyskupas kunigaikštis Juozapas 
Giedraitis 1815 m. paskyrė delegatus ir iš Sedos, Tel-
šių ir Alsėdžių parapijų gabalėlių įsteigė Gadūnavo 
parapiją. Klebonu paskyrė vietos filijalistą kun. Joną 
Žakevičių (Žakiewicz).

Degeniuose tebešeimininkaujant Radzevičiams, 
nuo 1765 metų būta kažkokios bažnytėlės ar koply-
čios, tačiau ne toje vietoje, kur šiandien. Pasak vienų, 
ji stovėjusi kažkur toliau už dvaro, o pasak kitų – į 
pietvakarius link Sarakų ir nurodo pušelėmis apau-
gusią vietą.

Bažnyčia Jėzaus Širdies titulo.
Jėzaus Širdies broliją su ketvirčių šventėmis leido 

Apaštališkasis Sostas, įvesta ji į šią bažnyčią 1786 m.
Nauja labai patogi klebonija pastatyta 1865 m. 

klebono Bonifacijaus Vismanto (Wismont). Altariją 
1825 m. fundavo Telšių žemės teismo teisėjas Jonas 
Kobeckis , paskirdamas jai 1 500 rublių sumą. Vieną 
margą ir šimtą rykščių žemės altarijos pastatams ir 
daržams dovanojo Gadūnavo savininkas p. Novickis.

Senesnė altarijos fundacinė 1 620 rublių suma 
sujungta su klebonijos fundacija.

Parapija menka, neturtinga, beveik visur varga-
na smėlinga žemė, ją sudaro keletas dvarelių ir virš 
dvidešimt kaimų. Religiniu atžvilgiu ji neišsiskiria, 
nors skaitančių knygas yra nemažai. 

Vandens čia daug, yra keletas ežerų – Godunas, 
Morkia, Tausalas, Balczulis, Šiliškės. Pagrindinės 
upės: Markie, Nieivora ir Upie.

Iš senovės šioje parapijoje likusi tik viena pilė, t. 
y. pilaitė, vadinama Bužine, prie Buožėnų kaimo. 
Visa ši parapija pagonybės laikais buvo apimta ne-

praeinamais miškais, ypač šiaurinė jos dalis.“ 
V. Juzumui rašant apie Gadūnavą, 1901 m. pa-

statytos naujosios  bažnyčios dar nebuvo. Žinių apie 
ją knygoje „Lietuvos bažnyčios“ (Chicago, Illinois, 
1980, p. 117) pateikia Bronius Kvyklys, nurodyda-
mas, kad „Naujos bažnyčios statyba pradėta rūpintis 
XIX a. gale. Kun. Vismontas, išbuvęs čia klebonu 30 
metų, užrašė 7 000 rublių. Statybą įvykdė kun. Bal-
tramėjus Baltrėnas. Statybos darbai baigti 1901 m. 
Petrapilyje leidžiamas „Lietuvių laikraštis“ (1904 m. 
Nr. 5) ta proga rašė: „Tą visą medžiagą sutraukė ir tas 
plytas sudėjo ne valia pono-didžiūno, bet noras ir pa-
sišventimas daugelio tūkstančių prasčiokėlių-vargdie-
nių, kurie tą darbą atliko patys, niekieno nevaromi ir 
nemygiami“.

Parapija priklauso Telšių dekanatui.
Bažnyčios pastatas didžiulis, neogotikinio stiliaus, 

mūrinis. Apie 32 m ilgio, 19 m pločio. 24 m aukščio. 
Fasade dominuoja bokštas su kvadratiniu pagrindu ir 
aštuoniakampe viršūne. Viduje 3 ąžuoliniai altoriai, 
puikiai išdrožta sakykla, klausykla. Įdomios Kryžiaus 
kelių stotys, yra seni vargonai, 2 pažymėtini paveiks-
lai– šv. Barboros (XVIII a., aliejus, drobė ir Vyskupo 
su atversta knyga (XIX  a. I pusė), XIX a. I pusės neo-
barokinė monstrancija ir kt.“ 

B. Kvyklio spaudai parengtoje jau  minėtoje 
knygoje „Mūsų Lietuva“ rašoma, kad iš pradžių 
Gadonai tuometiniame Degenių kaime koplyčią 
(bažnyčią) pastatę todėl, kad  Sedos parapija (jos 
bažnyčia), kuriai Degenių kaimo žmonės tada pri-

Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios fragmentas. 
Danutės Mukienės nuotrauka
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klausė, buvo toli, tad ten vaikščioti melstis jiems ne-
buvo patogu. Šiai koplyčiai Gadonai užrašė valaką 
žemės. Iš pradžių savo kunigo Degenių gyventojai 
neturėjo. Juos aptarnaudavo iš Sedos retkarčiais at-
vykstantis kunigas. Pasak B. Kvyklio, po penkerių 
metų „į Gadūnavą buvo paskirtas vienas Sedos vi-
karų, o koplyčiai buvo suteiktos Sedos filijos teisės. Ta 
pačia proga vietovė buvo pavadinta Gadūnavu (gavo 
bažnyčios fundatorių vardą). [...]

1842 m. prie Gadūnavo parapijos gyveno 2 kuni-
gai: klebonu tada buvo kun. Jurgis Dygevičius. Para-
pijai priklausė 3 valakai ir 2 margai žemės, 1620 rb. 
pinigais, 2 252 parapijiečiai. Vysk. M. Valančius apie 
parapiją yra pažymėjęs: „Gan giera  klebonije, dirwas 
gieraj ikrietus, jawaj užder, parak. Dosni“ . 

Toliau B. Kviklys nurodo, kad kun. Vismontui 
mirus, čia per 11 metų pasikeitė 5 klebonai. 1900 m. 
klebonu buvo paskirtas kun. Baltramėjus Baltrėnas, 
pasiryžęs pastatyti naują bažnyčią. [...] 

Parapija priklausė Telšių dekanatui, 1939 m. ap-
jungė 2 144 katalikus. Bažnyčia paskirta Švč. Jėzaus 
Širdies globai.“  

Pasak architektūros specialistų, Gadūnavo baž-
nyčia „papildė tuomet Lietuvoje sparčiai plitusių 
plytinių neogotikinių šventovių kolekciją. Nors vien-
bokščių pastatų iš šio laikotarpio šalyje turime pakan-
kamai nemažai, tačiau tyrinėtojai ją išskiria kaip 
neįprastą tiek savo planu, tiek ir bokšto pavidalu; re-
tas bažnyčių architektūroje ir dviejų spalvų plytų pa-
naudojimas. Sudėtingos kompozicijos, daugiatarps-
nis bokštas susideda iš kelių skirtingos konfigūracijos 
dalių, stačiakampiam tūriui sistemingai peraugant į 
aštuonkampį viršuje. Nors toks sprendimas nėra vie-
nintelis Lietuvoje, tačiau šventovę išskiria viršutinis 
tarpsnis – siauresnis ir visai kitokių formų, negu jį 
laikanti dalis. Jis tarsi imituoja pilies kuorą – toks 
sprendimas kiek artimesnis romantizmo laikotarpio 
architektūrai.

Didžiojo portalo formos atsikartoja šoniniuose, 
kiek mažesniuose – šie iš šonų viršuje užbaigiami ne-
dideliais pinakliais, į kuriuos panašūs panaudoti ir 
frontonuose, bokšte bei kontraforsų viršuje. Bažnyčio-
je nėra tikro transepto: stačiakampį planą pastarojo 
vietose papildo tik nedideli rizalitai, išsikišantys iš šo-
ninių fasadų, viršuje užbaigiami kukliais frontonais. 
Trys bažnyčios navos atskirtos aštuonkampiais pilio-
riais, remiančiais nerviūromis išraižytus kryžminius 

skliautus. Kone visa bažnyčios įranga pritaikyta prie 
architektūrinės visumos: neogotikiniai altoriai, saky-
kla, klausyklos ir net smulkios detalės. Prie bažnyčios 
architektūros bei grakščių formų pritaikyti ir pagrin-
diniai vartai.“  (Architektūra Lietuvoje:  https://
architekturalietuvoje.lt/lankytinos-vietos/gaduna-
vo-svc-jezaus-sirdies-baznycia/).

Nei enciklopedijose, nei kituose gražiosios Ga-
dūnavo bažnyčios aprašymuose nerandame duome-
nų apie jo projekto autorių – nėra paminėtas nei jo 
vardas, nei pavardė.  

NAUDOTA LITERATŪRA: 
1. Vincentas Juzumas, „Gadūnavas“, Žemaičių vysku-

pijos aprašymas, Varniai: Žemaičių vyskupijos muziejus, 
2013, p. 249–250.

2. Bronius Kviklys, „Gadūnavas“, Lietuvos bažnyčios, 
Chicago, Illinois, 1980, p. 117.

3. Bronius Kviklys, „Gadūnavas“, Mūsų Lietuva, t. 4, 
Bostonas, 1968, p. 46–47. 

4. „Gadūnavas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 6, 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, 
p. 317.

„Rūpintojėlis“ Gadūnavo kapinėse. Bernardo 
Aleknavičiaus nuotrauka
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Šių metų vasarą knygų apie Telšius biblioteką pa-
pildė dar vienas solidus leidinys – „Telšių Švč. Merge-
lės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia“ (Telšių mažoji 
bažnyčia). Leidinį inicijavo Telšių dekanas, prelatas, 
klebonas dr. Juozas Šiurys, o knygą sudarė ir spaudai 
parengė Elvyra Spudytė. Puikiai išleistame, itin gau-
siai iliustruotame leidinyje yra pateikta šios dažniau-
siai Telšių mažąja bažnytėle vadinamos, ant vienos iš 
sostinės kalvų stovinčios  bažnyčios istorija, čia nuo 
1935 m. dirbusių kunigų, vikarų biografijos ir nuo-
traukos. Knygoje yra žinių ir apie bažnyčios bičiulius, 
šventoriuje palaidotus asmenis. Albuminėje knygos 
dalyje daug vietos skirta dekanui J. Šiuriui, šventovės 
pastatams, čia vykusiems jų ir šventoriaus remonto 
darbams, 2013–2018 atmintiniems įvykiams ir 2021 
m. svarbioms datoms. Daug informacijos pateikiama 
apie bažnyčios liturginius indus, rūbus, bažnytines 
vėliavas, šventovę puošiančius paveikslus.

Telšių katalikų šventovių istoriją E. Spudytė 
trumpai apžvelgia knygos pratarmėje. Ji rašo:

„Pirmoji bažnyčia Telšiuose įkurta 1536 m. LDK 
valdovo Žygimanto Senojo iniciatyva; 2036 m. su-
kaks 500 metų. Bažnyčiai paskyrus žemės plotą, buvo 
pastatyta medinė parapinė bažnyčia, klebonija ir kiti 
pastatai, reikalingi klebono gyvenimui ir buičiai [...]. 
Pirmasis medinis bažnyčios pastatas neišliko, tik iš jos 
išlikusį „Šv. Šeimos“ altorių ir varpą galima pamatyti 
katedroje. XIX a. neremontuojama medinė bažnyčia 
pradėjo griūti, o tuo metu Lietuvą valdžiusi carinė 
Rusija nebuvo suinteresuota bažnyčios išsaugojimu. 
Vietoj nugriautos medinės bažnyčios, 1868 m. pasta-
tyta mūrinė neobizantinio stiliaus cerkvė. Šis pasta-
tas stovi ir šiandien, tik pakitęs, 1935 m. pertvarkytas 
į katalikų bažnyčią. Kartu su senosios bažnyčios nu-
griovimu dingo ir bažnyčios archyvas, todėl istorinių 
duomenų išliko mažai.

XX a. pradžioje Telšius ištiko didžiulis gaisras. 
Sudegė didžioji dalis miesto medinių pastatų. Ugnis 
Mažosios bažnyčios nepalietė.

1935 m. Telšių vyskupo Justino Staugaičio suma-

TELŠIŲ Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į
dangų BAŽNYČIA
Gintautė ŽEMAITYTĖ

numo dėka, sėkmingai pasibaigus teisminiam procesui, 
iš stačiatikių buvo atgauta žemė ir ant jos stovėję pasta-
tai. Už pastatus stačiatikių bendruomenei teko užmo-
kėti, bet pertvarkius cerkvę ir paskyrus veiklų kleboną 
Juozapą Tautkų atgijo katalikų parapijos gyvenimas.

Įdomu tai, kad XVI a. įkūrus parapijinę bažnyčią 
buvo nurodoma, jog bažnyčiai vadovaujantys klebonai 
turi mokėti lietuviškai. Pirmųjų klebonų pavardes iš 
dalies pasisekė rasti asmenų dokumentuose, bet ne visų. 
Lietuviškos klebonų pavardės daug ką pasako: pir-
masis bažnyčios klebonas Grigas, toliau – Stanislovas 
Satkevičius, 1619 m. parūpinęs bažnyčiai varpą, Ado-
mas Montrimavičius, Martynas Buivydas,Marijonas 
Liauksminas, Bernardas Reimeris, Motiejus Montau-
tas ir kt., kurių pavardės dar gali būti surastos. [...]“

Tai jau trylikta E. Spudytės spaudai parengta 
knyga. Tarp jų yra ir 2008 m. Lietuvos nacionali-
nio muziejaus išleistas albumas „Tradicinė žemaičių 
skulptūra“, 2015 m. knygynuose pasirodžiusi jos ir 
Vidos Rimkuvienės spaudai parengta knyga „Prie-
verpstės ir Rankšluostinės“, 2016 m. – išspausdin-
ta „Telšių vyskupija“, skirta Žemaičių vyskupijos 
įsteigimo 600 metų jubiliejui ir Telšių vyskupijos 
90-mečiui, 2020 m. skaitytojus pasiekusi „Telšių 
kunigų seminarija“, kuri skirta vyskupo Antano 
Vaičiaus (1926–2008) iniciatyva 1989 m. atkurtos 
Telšių kunigų seminarijos 30 metų jubiliejui, ir kt. 

Knygos „Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo 
į dangų bažnyčia“ viršelis
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Donatas TYTUVA

Kretingos Lurdo grota ir buvęs malūno pastatas 
prie Pastauninko upelio 1980 metais. Nuotraukos iš 
S.G.Ilgūno 1980 m. organizuotos ekspedicijos albumo

KRETINGOS 
Lurdo grota, skirta 
pranciškonų globėjai
Švč. Mergelei Marijai

Šių metų žurnalo tryliktame numeryje pradėjo-
me pasakojimą apie 1980 m. Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo Akto  (1990 m. kovo 11 d.) signa-
taro Stanislovo Gedimino Ilgūno (1936–2010) 
suorganizuotą dviratininkų žygį (ekspediciją) apie 
Lietuvą. Vartant šį žygį iliustruojančias nuotraukas 
dėmesį patraukė jo metu užfiksuoti Kretingos mies-
to vaizdai –Jurgio Amrozijaus Pabrėžos amžinojo 
poilsio vietos, Pastauninko upelio slėnio vaizdai.

1933 m., kai katalikiškas pasaulis minėjo Švč. 
Mergelės Marijos (Pranciškonų ordino globėjos) 
75-ąsias apsireiškimo Prancūzijos Lurde metines, 
Kretingos vienuolių – brolių pranciškonų, ypač vie-
nuolyno gvardijono Augustino Dirvelės iniciatyva 
buvo įrengta minėtos Prancūzijoje esančios Lurdo 
grotos imitacija. Statant ją dirbo vienuoliai pranciš-
konai, jiems talkino daugelis kretingiškių, o darbams 
vadovavo inžinierius Rapolas Žigas.

Kretingos Lurdo grotą tų pačių metų rugpjūčio 
2-osios dienos vakare, dvi dienas vykusių iškilmių, 
kuriose dalyvavo apie 25 tūkst. maldininkų, metu 
pašventino Telšių vyskupas Justinas Staugaitis. 
Šventėje dalyvavo prezidentas Antanas Smetona, 
daug kitų aukštų valdžios ir dvasininkijos atstovų.

Prancūzijos Lurdo grota laikoma šventa vie-
ta. Teigiama, kad čia vaikams yra pasirodžiusi Švč. 
Mergelė Marija. Ši grota yra suformuota oloje, čia iš 
žemės trykšta šaltinis, kurio vanduo laikomas stebu-
klingu. Grota iki šiol gausiai lankoma maldininkų.

Kretingoje esančios Prancūzijos Lurdo grotos 
imitacijos dydis – 7 x 7 metrai. Ji, kaip ir XX a. pr. 
Palangos Birutės kalno papėdėje grafų Tiškevičių 
iniciatyva įrengta Lurdo grota, yra  sumūryta iš lau-
ko akmenų. Tam Kretingos vienuoliai panaudojo jų 
nugriauto seno bravoro akmenis. 

Kretingos grotos angoje iš pradžių buvo įreng-

tas balto marmuro altorius. Prie jo  aukodavo šv. 
Mišias. Prie šios angos yra požeminis šaltinėlis, ne-
toli grotos teka Pastauninko upelis. Žmonės nuo 
seno tiki, kad čia esantis, prieš saulę (rytų pusėn) te-
kantis šaltinėlis, kaip ir Prancūzijos Lurdo šaltinis, 
turi stebuklingų galių. 

Vienoje Kretingos Lurdo grotos pusėje, aukštai 
nuo žemės yra – didelė anga. Joje stovi Švč. Mer-
gelės Marijos skulptūra, o antroje grotos pusėje  
– klūpinčios, į  Švč. Mergelę Mariją žiūrinčios šv. 
Bernadetos Subiru su žvake rankose skulptūra. Šias 
iš ketaus lietas skulptūras pagal Prancūzijos Lurdo 
pavyzdį užsakė pagaminti, pasirūpino, kad jos būtų 
atvežtos į Kretingą Amerikos lietuvė tretininkė Liu-
dvika Gedminaitė. Ji šias skulptūras, kaip ir įrangą 
Lurdo grotos altoriui, kretingiškiams padovanojo.

Priešais grotą – vienuolių brolių pranciškonų 
įrengta ir  Šventos Marijos vardu pavadinta aikštelė. 

Prie Lurdo iki šiol žmonės ateina pasimelsti. Na 
o 1937 m., kai Kretingos katalikų bažnyčią remon-
tavo, čia sekmadieniais aukodavo ir šv. Mišias.



K U L T Ū R O S  P A V E L D A SŽ E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /  1 4

25

1938 m. birželio 13 d. Kretingoje vykstant 
tretininkų (pranciškonų pasauliečių) kongresui, 
Kretingos Lurdui buvo  suteiktas „Dangaus Vartų 
Šventovės“ pavadinimas. Tąsyk įsteigtas  ir kunigys-
tės siekiantiems neturtingiems jaunuoliams remti 
skirtas Lurdo Dievo Motinos fondas.

1941 m. naciams okupavus Kretingą, Lurdo 
grotos altorėlis buvo sudaužytas, Lurdo teritorijoje 
buvo kankinami ir žudomi žydai. 

Sovietmečiu valdžios nurodymu Lurdo grota 
buvo beveik iki pusės užpilta žemėmis. Aikštelėje 
priešais Lurdą mankštindavosi sovietų kariai.

Lietuvos atgimimo metais ši vieta vėl pradėta 
gausiai lankyti tikinčiųjų. Katalikų bendruomenei 
pareikalavus, Kretingos Lurdo grota, teritorija apie 
ją 1988 m. buvo jai grąžinta tikintiesiems. Grotą ir 
jos aplinką sutvarkius, į ją vėl buvo perkeltos Švč. 
Mergelės Marijos ir šv. Bernadetos Subiru skulp-
tūros, kurias istorinių kataklizmų metais parapijos 
tikintiesiems pavyko išsaugoti. 

1989 m. birželio 18 d. atnaujintą Kretingos Lur-
dą pašventino ir čia šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius. Iškilmių metu į šaltinėlį pakartoti-

nai buvo įpilta iš Prancūzijos Lurdo atvežto vandens. 
Nuo 2005 m. Kretingos Lurdas – valstybės 

saugoma Kretingos bernardinų vienuolyno ir Vieš-
paties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios 
statinių kompleksui priklausanti kultūros vertybė. 
Ji yra tapusi ir vienu iš svarbiausių šio miesto simbo-
lių. Pastauninko slėnis šiandien gražiai tvarkomas, 
nuolat prižiūrimas. Čia išgrįsti takai, auga įvairūs 
augalai. Tai mėgstama kretingiškių pasivaikščioji-
mų ir įvairių renginių vieta.

Sutvarkytas Pastauninko upelio slėnis prie Kretingos 
Lurdo grotos. Danutės Mukienės nuotrauka

Kretingos Lurdo grota ir prie jo esantis malūno namelis 
(dešinėje) dabar. Danutės Mukienės nuotrauka
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Šiemet pažymime 20 metų sukaktį, kaip 
UNESCO 2001 m. gyvybingą, senąsias tradicijas 
tęsiančią Lietuvos kryždirbystę įrašė į Reprezentaty-
vų žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. 
Kryždirbystės ir jos simbolikos Lietuvoje tradicija yra 
įtraukta ir į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo 
sąvadą http://savadas.lnkc.lt/kryzdirbyste.html. 

Tautodailės tyrinėtoja Elena Matulionienė yra 
pažymėjusi, kad nepaisant įvairių draudimų, istori-
nių kataklizmų jau daugiau negu 400 metų gyvuo-
janti lietuviška kryždirbystė neturi analogų pasaulyje 
dėl savo unikalios simbolikos, raiškos, nenutrūksta-
mos tradicijos. Visame pasaulyje kryžius yra kančios 
ir tikėjimo simbolis, o Lietuvoje – ne tik dvasingu-
mo, bet ir lietuvybės, kovos už laisvę išraiška. 

Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo są-
vade paskelbtame dr. Alės Počiulpaitės straipsnyje 
rašoma, kad „Mediniai kryžiai, koplytėlės, pilnos iš-
raiškingų skulptūrų, nuo seno yra neatskiriama Lie-
tuvos peizažo dalis. XIX a. jų būta kone kiekvienoje 
sodyboje, pakelėse, laukuose, kaimuose, net miškuose, 
nekalbant apie kapines ir bažnyčių šventorius. Jų 
skaičius, įvairovė, meniškumas leido nesunkiai at-
sekti etnografines Lietuvos ribas. Laikas juos išretino, 
tačiau sunaikinti nepajėgė.

Kryžių statymo paprotys prasidėjo su krikščiony-
bės atėjimu į Lietuvą ir vystėsi, įliedamas į meninę 
statinio sąrangą ikikrikščioniškosios kultūros elemen-
tus bei savitai interpretuotus krikščioniškosios sakra-
linės dailės stilius. [...] Statydamas kryžių, koplytėlę 
bei užpildydamas ją šventųjų skulptūrėlėmis, žmogus 
prašo, dėkoja, meldžiasi, įamžina mirusiųjų atmini-
mą. Tuo pasireiškia kryždirbystės tradicijų (ne tik pa-
čių paminklų, bet ir papročių, apeigų) gyvybingumas 
[...]. Kiekviename etnografiniame regione kryždirbys-

Kryždirbystės
tradicija 
ŽEMAITIJOJE
Antanas KALVAITIS

tės tradicijos turi savus bruožus bei formų atmainas.“
Pasak A. Počiulpaitės, Žemaitija išsiskiria ko-

plytstulpių įvairove, koplytėlėmis ant žemės. 
Fizikas ir etnografas, visuomenės ir kultūros 

veikėjas, kelių knygų, tarp jų ir „Žemaičių kryžiai ir 
koplytėlės“ (Čikaga, 1965) autorius  Ignas Končius 
(1886–1975), pats XX a. pirmaisiais dešimtmečiais 
važinėjęs Žemaitijos keliais, fiksavęs ir aprašinėjęs čia 
buvusius kryžius, yra pažymėjęs, kad šiame krašte jų 
buvo itin daug. Knygoje „Žemaičio šnekos“ (I dalis, 
Londonas, 1961) jis, rašydamas apie kryžių ir koply-
tėlių šventinimą Žemaitjoje, pažymi, kad žemaičiai 
visada kviečia kunigą juos pašventinti. Kol kryžius 
nepašventintas, jis būdavo aprištas vainiku, kad ir 
nupintu iš paprastų eglišakių. Kryžiaus pašventini-
mas – didelės šeimos iškilmės, į kurias yra pakviečia-
mi kaimynai ir giminės. Ta proga net ir puotaujama. 
Kryžių ar koplytėlę suremontavus, atnaujinus, ją iš 
naujo pašventindavo. Visos šventųjų, angelų skulp-
tūros taip pat turėdavo būti pašventintos. Jei ką nors 
koplytėlėje, skulptūrosje pakeisdavo, iš naujo pašven-
tindavo. Koplytėlėms, koplytstulpiams, bažnyčioms 
skirtos ir skulptūrėlės atskirai būdavo šventinamos.

Kai kryžių ar koplytėlę pašventindavo, vainiką 
nuimdavo. Buvo priimta sakyti, kad aplinka apie 
juos po pašventinimo priklauso šventajam, o ne 
tos žemės savininkui. Žemaičiai tikėdavo, kad ko-
plytėlėje esanti Šv. Agotos skulptūrėlė saugo sody-
bą nuo gaisro, šv. Antanas – nuo vagių bei ligų, šv. 
Rokas globoja pakeleivingą, šv. Jurgis – gyvulius ir 
nuskriaustuosius, šv. Zidorius (Izidorius) aprūpina 
laukus dieviškąja palaima, Šventoji Šeima sodyboje 
gyvenančiai šeimai  atneša ramybę ir t. t. 

Laikui einant kryžių ir koplytėlių Žemaitijos 
pakelėse ėmė mažėti. I. Končius minėtoje knygoje 
apie kryžių ir koplytėlių šventinimą nurodo, kad 
„per 380 km Žemaitijos pakeliais per 20 metų 
(1912–1932) liko 57 nuošimčiai (procentai), nau-
jų sodybų sukurta tik 8, atseit, pastatyta ten, kur 
anksčiau nebuvo nei kryžiaus, nei koplytėlės.

Pasak I. Končiaus, žemaičiai sunykusius kry-
žius-koplytėles stengiasi atstatyti, kad šventinta vieta 
neliktų tuščia, nes jei ji bus pamiršta, gali susilaukti 
keršto už tai, kad senąsias Dievo garbinimo tradicijas 
pamirštai. Buvo manoma, kad tai, kas senoviška, tas 
šventa, ypač kai kalbama apie šventenybes. 

Jei analizuosime kryžių, koplytėlių jų statymo 
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intencijas Žemaitijoje ir kituose Lietuvos etnografi-
niuose regionuose, tai skirtumų praktiškai nerasime. 

Vienas iš anksčiausiai apie kryžių statymo pa-
protį Žemaitijoje rašė iš Kelmės rajono kilęs kuni-
gas ir etnografas Liudvikas Adomas A. Jucevičius 
(1813–1846). Jis yra pažymėjęs, kad „visa Žemaičių 
žemė, iš pažiūros imant, keleivio akiai teikia kuo gra-
žiausių vaizdų: visur pakelėj dideli, gražiai išstatyti 
sodžiai, prie kiekvienų namų, lygiai pono, lygiai pras-
to žmogelio, yra darželis bei sodelis ir stovi medinis 
kryžius, tikėjimo vėliava, to krašto žmonių dievobai-
mingumo ženklas. Kryžius paprastai stovi gale trobos, 
figūra (krucifiksas arba Nukryžiuotojo statulėlė kry-
žiuje arba koplytėlėje) į langus; tatai mūsų sodžiaus 
žmonėms akivaizdžiai primena, jog visus darbus, ir 
blogus ir gerus, visada regi Dievas... Pakelėse taip pat 
yra kryžių, bet daugiausia tinkasi (tenka) matyti di-
deli stulpai su spintute nameliu) (koplytėle) viršuje, o 
toje spintutėje stovi statulėlė – šventasis Jonas Krikš-
tytojas, Žemaičių (dabar Telšių) vyskupijos globėjas. 
[...] Kryžių palei kelią [buvo] taip tanku, jog nuo 
vieno ligi kito vos kelios dešimtys žingsnių. Teisingai 
tą šalį (Lietuvą) galima pavadinti kryžių ir kunigų 
kraštu...“ Žemaitijoje seniau buvusią kryžių gausą yra 
akcentavę ir nemažai kitų tyrinėtojų. 

Kokia situacija šiandien?
Šiandie kliaudami po Žemaitiją, kaip ir XX a. 

pirmoje pusėje, kad ir rečiau, tačiau prie dažno dar 
išlikusio vienkiemio, beveik visose gyvenvietėse, 
daugelio žmonių sodybose, ką jau bekalbėti apie 
bažnyčių šventorius, vietas, kurios gyventojams 
svarbios dėl čia įvykusių tragedijų, prie dažnoje 
pakelėje matome stovinčius dažniausiai medinius 
kryžius, koplytstulpius bei stogastulpius ir akme-
nų, mūro bei medines koplytėles. Pasitaiko, kad 
nedidelės koplytėlės įkeltos ir į medžius. Koplytė-
lėse esančios šventųjų skulptūrėlės, kaip ir anksčiau, 
dažnai dažytos atskiriems jų siužetams tradiciškai 
priskiriamomis simbolinėmis spalvomis, kplytė-
lėse kai kurios šventųjų moterų, padabintos dar ir 
įvairiaspalviais šilkiniais kaspinais, karoliais, kitais 
papuošimais, gėlių vainikais.

Laikui einant seniau pastatytus, jau sunykusius, 
sunaikintus kryžius, keičia dabar kuriančių liaudies 
meistrų padaryti kryžiai. Tai būdinga ir kitiems 
kryždirbystės objektams (kplytstulpiams, skulptūrė-
lėms). Naujai sukurti kryžiai dažniausiai labiau de-

koruoti, negu buvę anksčiau. Populiarėja Žemaitijoje 
sodybose statyti ne kryžius, o dideles, iki vieno metro 
ir aukštesnes, šventųjų skulptūras, ypač Rūpintojėlių. 
Vis daugiau ir daugiau iš medžio išdrožtų monumen-
talių skulptūrų-antkapinių paminklų gali pamatyti 
kapinėse. O kur dar šių dienų kalvių sumeistrautos 
metalinės kryžių viršūnės, saulutės. 

Pastebimai keičiasi Žemaitijos pakelių vaizdas. 
Jis jau nebepanašus į tą, kurį matė XX a. pirmaisiais 
dešimtmečiais po šį kraštą keliavęs, kryžius fiksavęs, 
aprašinėjęs jau minėtas etnografas Ignas Končius. 
Šiandien čia dažniau statomi ne kryžiai, o iš medžio 
išdrožtos informacinės rodyklės ir stogastulpiai.

Pastaraisiais dešimtmečiais vis giliau šaknis įlei-
džia tradicija įvairiais liaudies meistrų sukurtais 
medžio dirbiniais puošti pakelėse veikiančių kavi-
nių, viešbučių, girininkijų, švietimo bei daugelio 
kitų įstaigų prieigas, poilsiavietes. Tokių dirbinių 
itin gausu svečius priimančiose kaimo turizmo, o 
ypač pačių liaudies meistrų sodybose. Laikui einant 
jos tampa savotiškais medžių skulptūrų parkais, 
muziejais po atviru dangumi. Tai mažai ką bendro 
turi su senąja kryždirbyste, nors tarp tų skulptūrų, 
stogastulpių pasitaiko ir religinio turinio objektų. 
Šiam procesui pradžią davė XX a. 8 dešimtmečio 
pradžioje Lietuvoje pradėtos rengti medžio drožėjų 
ir kalvių kūrybinės stovyklos, kurių metu buvo su-
kurti pirmieji skulptūrų ansambliai (Ablinga, Ra-
ganų kalnas Juodkrantėje ir kt.). 

2015 m. 
Lietuvos 
nacionalinio 
kultūros 
centro 
išleistos 
knygos
„Kryždirbystė 
Žemaitijoje“ 
viršelis
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Nepaisant minėtos medžio drožybos tenden-
cijos, dažnai garbingiausioje kaimo vietoje, įpras-
minant tos gyvenvietės istoriją, čia gyvenusius 
žmones, įvairius jubiliejus, tarp jų ir Lietuvos ne-
priklausomybės, Žemaitijos krikšto, statomi išla-
kūs, ornamentais papuošti vietos meistrų sukurti 
kryžiai. Savo grožiu, didybe jų nenustelbia ir beveik 
visose didesnėse gyvenvietėse pastatyti Lietuvos 
nepriklausomybę, tremtinių, kovų už laisvę metu 
žuvusių žmonių atminimą įamžinantys paminklai, 
kurie tradiciškai dažniausiai kuriami iš akmenų, 
nors nemažai jų padaryta ir iš medžio. 

Žemaitis viešumoje prie malonybių nelinkęs. Jis 
kiek grubokas, tiesmukas. Tradiciškai įsivaizduoja-
me, kad ir jo kuriami darbai, ypač drožiami iš me-
džio, turėtų būti kiek grubesni, mažiau dekoruoti, 
negu sukurti kitų Lietuvos regionų meistrų. Tačiau 
tas tradicinis kryžius, be jokių papuošimų, suręstas 
tik iš dviejų apdirbtų medžio luitų, su Dievo muka 
ant kryžmos – dažniausiai jau praeitis. 

Nereikia būti dideliu dailės specialistu, kad 
pamatytum, jog laikui einant Lietuvos etnografi-
niuose regionuose mažėja ir kryždirbystės skirtu-
mų. Neturi Žemaitija iškilaus aukštaičių liaudies 
meistro Vinco Svirskio (1835–1916), bet daugelį 
jo kūrybos bruožų jau yra perėmę ne tik aukštai-
čių krašto, bet ir Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos 
liaudies meistrai. Respublikinėse liaudies meno 
parodose šiandien jau pagal čia eksponuojamas 
skulptūrėles, kitus kryždirbystei priskiriamus kūri-
nius sunku išskirti, koks meistras kuriam regionui 
atstovauja, nebent gerai būtum susipažinęs su vieno 
ar kito liaudies meistro kūrybos braižu. Tad saky-
ti, jog šiandien kryždirbystės tradicija Žemaitijoje 
labai skiriasi nuo to, kas dabar būdinga kitų Lie-
tuvos etnografinių regionų šios srities tautodailei, 
nėra  pagrindo. Vis dar, ko gero, kaip yra pažymė-
jusi A.Počiulpaitė, galime teigti, kad Žemaitijoje 
kryžių ir koplytėlių statoma daugiau. Vis dar šiame 
krašte galima pamatyti ir savitų, kituose Lietuvos 
regionuose ne taip dažnai matomų metalinių kry-
žuių viršūnių ir saulučių. 

Po 1972-ųjų, kai buvo sukurtas Ablingos medžio 
skulptūrų ansamblis, Žemaitijoje, kaip ir kituose 
Lietuvos regionuose, kasmet vis daugiau matome 
didesnių ir mažesnių pasaulietinio turinio liaudies 
paminklų, specialistų vadinamų liaudies monumen-

talistikos objektais. Jie statomi įvairiose memoriali-
nėse ir kitose istoriniais įvykiais pažymėtose vietose, 
parkuose ir kt. Šie objektai, kaip ir tais 1972-aisiais, 
dažniausiai sukuriami į plenerus, kūrybines stovyklas 
susirinkus liaudies meistrams. Tokį skulptūrų kom-
pleksą turime Simono Daukanto gimtinės sodyboje 
Kalviuose (Skuodo r.), Skuodo Jaunimo parke, Už-
venčio dvaro sodyboje, kurioje yra gyvenusi rašytoja 
Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana (1877–1930), 
Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Jonas 
Smilgevičius (1870–1942), Kretingos dvaro sody-
bos parke ir daugelyje kitų vietų. Tokių paminklų 
sukuriama liaudies meistrams dirbant ir atskirai. 

2019 m. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos 
ir antropologijos skyriaus moksliniai darbuotojai 
vykdė Etninės kultūros globos tarybos inicijuo-
tą tyrimą „Lietuvos medžio drožybos ansamblių 
klasifikacija ir plėtros bei globos perspektyvos“, 
skirtą Lietuvos tautodailės medžio drožybos meni-
nių objektų (paminklinių skulptūrų, skulptūrinių 
stogastulpių / koplytstulpių, stovylų, koplytėlių, 
skulptūrinių suolelių, kitų dekoratyvinių lauko 
artefaktų) ansambliams, kompleksams, grupėms, 
takams ar keliams viešose gyvenviečių ar memoria-
linių vietovių bei rekreacijos erdvėse, tyrinėti.

Tyrimo ataskaitoje pažymėta, kad „Lietuvos kul-
tūra išsiskiria milžiniška tautodailės medžio drožybos 
skulptūrų ir kryždirbystės ansamblių gausa ir įvairove, 
kuri toli gražu nėra tolygiai paplitusi šalyje. Tas pats 
pasakytina ir apie dar didesnę juos sudarančių medžio 
drožybos objektų skaičių ir beveik trečdaliu mažesnį 
juos sukūrusių autorių kiekį. Paaiškėjo, kad per „47 
jų intensyvaus statymo metus (nuo 1972 iki 2019 m.) 
šalyje iškilo 177 tokie ansambliai, kuriuose stovi 1851 
objektai, sukurti 1 145 autorių.“

Seniausi iki šių dienų išlikę medžio drožybos an-
sambliai buvo įkurti Vakarų Lietuvoje, tarp jų jau 
minėtas stovyklų / skulptūrų ansamblis „Ablinga“ 
Žemaitijoje (Ablingos k., Endriejavo apyl., Klaipė-
dosr. (1972 m.) bei „Krikštų bei prieverpsčių skulptū-
rų parkas“, Usėnų k., Usėnų sen., Šilutės r. (1976 m.) 
ir kiek vėliau iškilęs skulptūrinių stogastulpių ansam-
blis „Darbas. Pergalė. Taika“ Tauragės m. Jūros upės 
krantinė (1976 m.) buvo itin reikšmingi savo drąsa 
sovietmečiu atgaivinti stogastulpių (kryždirbystės) 
tradiciją, tik susiejant ją su ideologiškai priimtina, 
aktualia nereligine tematika. [...] 
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Iš ataskaitos matyti, kad savo menine verte iš-
siskiriančių medžio drožybos ansamblių gausa Že-
maitija iš kitų Lietuvos regionų neišsiskiria. Pačioje 
Žemaitijoje tokių ansamblių, kompleksų daugiau-
siai užfiksuota Kretingos r. (11), Tauragės r. (5) 
savivaldybėse. Telšių rajone jų buvo 4, Klaipėdos, 
Akmenės rajonuose – po 3, Raseinių, Plungės, Ši-
lutės, Skuodo rajonuose, Palangos mieste – po 2, 
Šiaulių, Kelmės, Jurbarko, Šilalės rajonuose – po 1.

Suskaičiavus, kiek medžio drožėjų kūrė minė-
tus skulptūrų ansamblius, paaiškėjo, kad iš minėtu 
laikotarpiu juos kūrusių 1 145 tautodailininkų dau-
giausiai jų gyveno šiose savivaldybėse: Kauno r. (63 
autoriai), Pasvalio r. (59 aut.), Alytaus m. (58 aut.), 
Kėdainių r. (57 aut.), Šiaulių r. (53 aut.), Druskinin-
kų (51 aut.), Neringos (48 aut.), Rokiškio r. (41 aut.), 
Kretingos r. (40 aut.), Anykščių r. (37 aut.), Taura-
gės r. (37), Kauno m. (35 aut.), Pakruojo r. (34 aut.), 
Varėnos r. (33 aut.), Klaipėdos r. (31 aut.), Trakų r. 
(30 aut.), Šakių r (28), Birštono (26 aut.). Akivaizdu, 
kad ir šiuo požiūriu Žemaitija nedominuoja. Koks 
skaičius tautodailininkų, kūrusių minėtus skulptū-
rų kompleksus, dalyvavo iš kitų Žemaitijos rajonų? 
Duomenis randame toje pačioje ataskaitoje: Skuo-
dor. (20), Raseinių r. (19), Šilutės r.(18), Akmenės r. 
(8), Plungės r. (8), Telšių r. (7), Palangos m. (5), Kel-
mės r. (5), Jurbarko r. (5), Šilalės r. (2).

Minėtuose medžio drožybos ansambliuose – 
1851 objektai. Daugiausiai jų yra sukūrę šių savivaldy-
bių tautodailininkai: Kėdainių r. (92 vnt.), Neringos 
(90 vnt.), Pakruojo r. (81 vnt.), Pasvalio r. (79vnt.), 
Kauno r. (77 vnt.), Rokiškio r. (76 vnt.), Alytaus r. 
(73 vnt.), Širvintų r. (73 vnt.), Kretingos r. (72 vnt.), 
Raseinių r. (67 vnt.), Tauragės r. (65 vnt.) Klaipėdos 
r. (64 vnt.), Šiaulių r. (53 vnt.), Varėnos r. (52 vnt.), 
Trakų r. (46 vnt.), Akmenės r. (46 vnt.), Vilniaus r. 
(44vnt.), Lazdijų r. (40 vnt.). Čia nepaminėtų Žemai-
tijos savivaldybių medžių drožėjai tokių kompleksų 
objektų buvo sukūrę atitinkamai: Plungės r. (29), 
Skuodo r. (22), Šilutės r. (19), Telšių r. (18), Palangos 
m., Šilalės r. (4), Jurbarko r. (6), Kelmės r. (7).

Tyrimo dalyviai pažymi, kad sudėjus visų ana-
lizės parametrų duomenis nustatyta, kokie patys 
reikšmingiausi medžio drožybos kompleksai yra iš-
kilę kiekvienoje šalies savivaldybėje. Žemaitijos te-
ritorijoje buvo išskirti šie ansambliai: Akmenės r.– 
„Akmenės gamtos ir kultūros parkas“ (2001 m.); 

Jurbarko r. – „Mitologinių skulptūrų ansamblis 
Išlestakių kaime“ (2018 m.); Kelmės r. – „Užven-
čio legendos“ ir koplytėlė Užvenčio dvaro malūno 
parke (nuo 2008 m.); Klaipėdos r. – Ablingos me-
morialas (1972 m.); Kretingos r. – Astronominis 
kalendorius su Saulės laikrodžiu Kretingos dvaro 
parke (2002 m.); Palangos m. – „Žemaičių alka“, 
Šventojoje (1988 m.); Plungės r. – Medžio skulp-
tūrų muziejus buvusios „Minijos“ liaudies kūrybos 
gaminių įmonės kieme (apie 1984 m.); Raseinių 
r.– „Švč. Mergelės Marijos Rožinio slėpinių kelias“ 
prie kelio Raseiniai–Šiluva (2003, 2008, 2011–
2012, 2017–2018 m.); Skuodo r. – Skuodo parko 
tako ruožas „Sveikatos takas“ (1987 m.); Šiaulių r. 
– Naisių „Baltų dievų skulptūrų muziejus“ (2011–
2012m.); Šilalės r. – Norberto Vėliaus ir Lauryno 
Roko Ivinskio istorinis, etnokultūrinis pažintinis 
šimtmečio kelias Laukuvos sen. (2016–2018“.); Ši-
lutės r . – Usėnų k. Krikštų bei prieverpsčių skulptūrų 
parkas (1976 m.); Tauragės r. – Tauragės skulptūri-
nių stogastulpių ansamblis „Darbas. Pergale. Taika“ 
(1976 m.); Telšių r. – Nevarėnų medžio skulptūrų 
ansamblis „Prakalbintas medis“ (2003 m.).

Kas iš dievdirbių, kryždirbių nuo seno labiau-
siai garsina Žemaitiją? Prieš atsakant į šį klausimą 
reikia pasakyti, kad daugelio senųjų (XVIII–XIXa. 
kūrusių medžio drožėjų, kalvių, kurių darbus yra 
pavykę išsaugoti (daugiausiai jų muziejuose) kalvių 
pavardžių jau nėra žinoma. Tarp žymiausių senųjų 
Žemaitijos kryždirbių, dievdirbių minimas iš Kel-
mės rajono kilęs Juozas Liaudanskis (1904–1989), 
Klaipėdos rajone kūrę medžio drožėjai  Juozas Lau-
rinkus (1909–1978), Juozas Lukauskas (1906–
1999), Vytautas Majoras (1930–2006), Domi-
nykas Rameika (1864–1941),  Jeronimas Rumša 
(apie 1863–1911), Kretingos krašto liaudies meis-
trai Adomas Einikis, Gliožeris (XIX a. pab.), An-
tanas Klanius-Klanevičius (1830–1920), Jonas 
Kniūkšta (mirė 1935 m.), Jonas Orvidas (1875–
1939), Juozas Paulauskas (1860–1945), Anicetas 
Puškorius (1911–1994), Mažeikių krašto senąją 
kryždirbystę reprezentuojantis Steponas Gaile-
vičius (1815–1885), Jonas Glodenis, Kazimieras 
Mockus (1870–1944), Plungės krašto meistrai 
Kazys Barzdys (1867–1957) ir Stanislovas Riauba 
(1904–1982). Skuodo rajone tarp kryždirbystės 
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meistrų minimas Antanas Milašius, Ignas Audiejus 
(1888–1925), Šiaulių rajone – Kazys Bimba, An-
tanas Raudonis (1871–1939), Antanas Rimavičius 
(1865–1933), Gaudentas Rimdeikis (1871–1945), 
Šilalės rajone – Pranas Karbauskas (1888–1944), 
Bonifacas Norvaiša (1841–1913), Juozapas Stan-
kus (1840–1921) ir jo sūnus Juozapas Stankus 
(g.1902 m.). Žymiausių Telšių krašto senųjų kryž-
dirbystės meistrų būryje – Augustinas Potockis 
(1852–1945), Vaišnoris (XIX a. antra pusė), Jonas 
Ignotas (1921–1997), Adomas Kvasas (g.  1924), 
Jonas Paulauskas (g. 1912). Tauragė kraštą savo 
kūriniais puošė Pranas Šaulys (1907–2001), Pra-
nas Kundrotas (1922–1998), Andrius Martinai-
tis (1921–1995), Petras Skrodenis ( 1911–1997), 
XIX a. Puželių kaime gyvenęs Stasys Petraitis, to 
paties laikotarpio  Prišmantų kaimo meistras Sir-
tautas (Cirtautas) (XIX a.), XIX a. pab.–XX a. pr. 
Kaupių kaimo dievdirbys Kuišys. Tuo laikotarpiu  
Pašaltuonio dvaro kalvėje dirbęs Jurgis Steponaitis 
stebino savo kalvystės dirbiniais 

Tarp žymiausių Žemaitijos krašto kryždirbystės 
meistrų yra ir Motiejus Butvila (m. 1910), Anta-
nas Damulis (g. 1900), Jokūbas Daubys (m. 1890), 
Jokūbas Daukšys (m. 1890), Pranas Dužinskas, 
Juozas Dzidaveckis, Jonas Gečys (m. apie 1923), 
A.Gentvilas, Jūdpauparis Glodenis, Antanas  Juzu-
mas-Ainingis, Jonas Kairys (m. 1936), Kazimieras 
Luodužas (m. apie 1914), Pranas Perminas (1864–
1937), Kazimieras Piaulokas (apie 1870–1938), 
Antanas Skrinskis (1870–apie 1925), V. Uogelė 
(1894–1934), Jonas Valius (1852–1918, Kazys 
Varnelis (1871–1945) ir dešimtys kitų dievdirbių. 

Sakraliosios architektūros paminklus (kryžius, 
koplytėles, koplytstulpius) kuria žmonės, gerai įval-
dę medžio apdirbimo, drožybos, skulptūros kūri-
mo, o dažnai – ir kalvystės amatus. Jei kuris nors 
meistras, pvz., neužsiima kalvyste, jis į talką kvie-
čiasi šios srities specialistą. Koplytėlę, koplytstulpį 
dažniausiai sudaro apdirbtos medžio forma, Kris-
taus, Švč. Mergelės Marijos Marijos ar kito šventojo 
skulptūrėlė ir metalinė saulutė viršūnėje. Įvairiau-
siais ornamentais, simobliais papuoštos metalinės 
kryžių viršūnės, saulutės puošia ir sakralinės paskir-
ties statinius, šventorių vartus ir kt. objektus. 

Šventųjų skulptūrėlių siužetai įvairūs. Žemai-
tijoje dažniausiai sutinkamos Rūpintojėlio, Pietos, 

Marijos Maloningosios, Marijos Skausmingosios 
(Sopolingosios) Dievo Motinos, Švč. Mergelės 
Marijos Nepakalto prasidėjimo, panelės Švenčiau-
sios su kūdikėliu Kristumi, Nazariečio, Kristaus, 
nešančio kryžių, Nukryžiuotojo, šv. Florijono, 
Šv. Kazimiero, šv. Onos, šv. Agotos, šv. Barboros, 
šv. Izidoriaus, Šv. Antano, šv. Kazimiero, šv. Jono 
Nepomuko, šv. Jurgio, šv. Roko, šv. Izidoriaus, šv. 
Mykolo arkangelo, šv. Rapolo arkangelo, angelų ir 
kai kurių kitų šventųjų skulptūrėlės. Nuo seno jas 
gali atpažinti pagal tik šioms skulptūroms priskiria-
mą aprangą, laikyseną, atributus, kurie simbolizuo-
ja šių šventųjų gyvenimo istorijas. Skulptūrėlės da-
žomos kiekvienai jų, atskiroms jų dalims, apdarams 
priskiriamomis simbolininėmis spalvomis. 

Daugelis Žemaitijos krašto liaudies meistrų 
žino krašto dievdirbystės tradicijas, puoselėja jas ir 
tikisi, kad čia jos bus išsaugotos ilgam. 

Žinome, kad dažnai ko nors pertekę, mažiau 
vertini tai, ką turi. Stebint tai, kas kryždirbystės 
srityje, ypač kuriant metalines kryžių viršūnes, 
saulutes, Žemaitijoje vyksta paskutiniaisiais dešim-
tmečiais, tenka pažymėti, kad tai, kas sukurta mūsų 
tėvų ir protėvių, reikėtų labiau branginti ir labiau 
saugoti krašto kryždirbystės išskirtinius bruožus.

Straipsnių, leidinių, kuriuose plačiai analizuo-
jama kryždirbystė Lietuvoje, pasirinkimas šiandien 
nemažas. Daug naujų faktų apie Žemaitijos kryždir-
bystę pateikta ir viename iš naujausių leidinių– 2015 
m. Vilniuje išleistame mokslo straipsnių rinkinyje 
„Kryždirbystė Žemaitijoje“. Čia, kaip ir daugelyje 
kitų leidinių akcentuojama, kad kryždirbystės tradici-
ja – gyvoji grandis, sujungianti praeitį, dabartį ir ateitį,

Šiandien nusilenkti turėtume žemaičiui dailinin-
kui Česlovui Kontrimui (1902–1989), kurio knyga 
„Lietuvos geležiniai kryžiai“ išspausdinta 1991 m. 
(leidinį spaudai parengė Antanas Stravinskas, išleido 
leidykla „Mintis“). Knygoje publikuojami auten-
tiški paties dailininko Č. Kontrimo ir jo mokinių 
piešiniai – iš viso čia paskelbta beveik 400 bažny-
čių, koplyčių, koplytėlių ir memorialinio pobūdžio 
paminklų (stogastulpių, koplytėlių, kryžių) geleži-
nių viršūnių piešinių. Išspausdinti ir straipsniai apie 
kryždirbystę, tarp jų, p. 17–20, – ir etnokultūros ty-
rinėtojo Antano Stravinsko (197–2007) straipsnis 
„Žemaitijos kryžiai“. Pravartu jį prisiminti. Straips-
nį spausdiname šio žurnalo 31–33 puslapiuose. 
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Teritoriniu atžvilgiu ypač savitą antkapinių pa-
minklų grupę sudaro Žemaitijos kryžiai ir koplytė-
lės. XIX a. pab.–XX a. pr. ne tik gausūs mediniai, 
bet ir geležiniai kryžiai pasižymėjo itin didele įvai-
rove. Kai kur pietryčių Žemaitijoje ir šiaurės rytų 
Žemaitijoje paplitę dviejų kryžmų kryžiai, kartais su 
kryžmose įrengtomis koplytėlėmis. Daugiausia tai 
antkapių paminklai ir koplytstulpiai bei koplytėlės.

Žemaitijos memorialinių paminklų viršūnės ir 
savo forma, ir konstrukcija daug įvairesnės nei Aukš-
taitijos ar Dzūkijos. Vienos viršūnės tvirtintos prie iš-
kilusių bokštelių, kitos – tiesiog ant stogelių ar stogų.

A. Rūkštelė yra nurodęs, jog geležinių kryžių 
viršūnės labai panašios į medinių ir mūrinių bažny-
čių, varpinių kryžius (99, 20 pav.). Šį teiginį ypač 
patvirtina Žemaitijos kryžių piešiniai. Šio krašto pa-
minklai pasižymi gausia, įvairia ornamentika, kurioje 
ypač vyrauja geometriniai, dangaus kūnų ir augaliniai 
motyvai. Žemaitijos piešinių dalyje, be Č.Kontrimo, 
pateikta M. K. Čiurlionio, K. Šimonio piešinių (13–
16, 19, 20 pav.). Kaip tik šiuose bei daugelyje kitų 
piešinių ir matyti minėtieji motyvai.

Seniausiais iš jų reikia laikyti geometrinių for-
mų kryžmų puošmenis (14, 15, 18 pav.). Apie tai 
rašė P. Galaunė, J. Perkovskis ir kiti tyrėjai (38, 83).

Senoviškas žalčių, augalų formas kartais jungia lo-
tyniško tipo kryžius ir savitai stilizuoti ikonografiniai 
įrašai (18, 19, 21, 25 ir kt. pav.). Dažniausiai jie būna 
virš medinių ir mūrinių koplytėlių iškilusiose geleži-
nėse viršūnėse. Tačiau panašiais kryžiais buvo puošia-
mos ne tik koplytėlės, bet ir bažnyčios, varpinės, kapų 
koplyčios. Nors daugelio bažnyčių autorių, o tuo la-
biau kalvių pavardžių nežinome, drįstame tvirtinti, 
kad nemažos dalies bažnyčių ir kitų kulto pastatų ap-
dailą atliko vietos meistrai-dailidės ir kalviai. Tai yra 
nurodęs ir J. Gimbutas (38, 231, 233 pav.).

Daugumos Žemaitijos (beje, ir kitų etnografinių 

ŽEMAITIJOS 
KRYŽIAI
Antanas STRAVINSKAS

sričių) geležinių kryžių viršūnių puošyba pasižymi 
didele kalvių menine individualybe. Atrodo, jog to 
paties kalvio nukalti Liolių bažnyčios ir šventoriaus 
vartų kryžiai. Galima spėti, kad tai XVIII a. antrosios 
pusės darbai (bažnyčia statyta 1768 m.). Visos Lio-
lių bažnyčios kryžiaus perkryžos baigiasi banguotais 
spinduliais, o iš centro sklinda dangaus žvaigždės (25 
pav.). Spėjama, kad varpinės kryžius yra vėlyvesnis 
(XIX a.?), dar labiau stilizuotas (29 pav.).

Vienas iš seniausių ir gražiausių Lietuvos archi-
tektūros ansamblių yra Tytuvėnų šv. Jurgio bažny-
čios ir vienuolyno pastatai. Bažnyčiai 1759–1773m. 
buvo pristatyti du bokštai. Galimas dalykas, kad tuo 
laiku nukaltas ir vienas iš bažnyčios kryžių (31 pav.). 
Jis turi net kelias uždaros (aklinos) formos saulutes, 
padabintas stilizuotais augaliniais motyvais. Kiek 
kitokios, tačiau to paties laikotarpio, Tytuvėnų kapų 
koplyčios geležinės viršūnės. Iš kryžmos centro ver-
žiasi tiesūs ir vingiuoti spinduliai, o kiaurapjūvių 
kryžmų galuose – po tris mažus kryželius. Greičiau-
siai tai to paties kalvio darbai (32, 33 pav.).

Originalūs (kirvelių formos) kryželiai užbaigia 
Tytuvėnų, Užvenčio ir kai kurių kitų Žemaitijos 
vietų bažnyčių kryžmų galus bei koplyčių bokštus.

Prie gražiausių Žemaitijos bažnyčių skiriama 
ir Vaiguvos, kuri padabinta skirtingų meistrų (gal-

Antanas Stravinskas (1927–2007). Danutės Mukienės 
nuotrauka
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būt XIX a.) nukaltais kryžiais. Juose įkomponuoti 
stilizuotų žvaigždžių ir augaliniai motyvai (37, 38 
pav.). Visiškai panašus į lankstytų formų ornamen-
tais padabintus kapų kryžius yra ir Vaiguvos kapų 
didžiųjų vartų kryžius (39 pav.).

Bene didžiausią geležinių kryžių įvairovę, būdingą 
visai Žemaitijai, atspindi Kretingos muziejuje ir Kre-
tingos apylinkėse nupieštos viršūnės. Gaila tik, kad 
piešiniai iš muziejaus fondų be konkrečių metrikų.

Prie ypač originalių priklauso kryžiai su išryš-
kintais saulės diskais, o prie šių dažniausiai kniedė-
mis pritvirtinti tiesūs, banguoti ir laužyti spindu-
liai. Saulės disko viduryje – ikonografiniai įrašai, 
kryželiai, kartais širdys, žvaigždės. Žemaitijoje, kaip 
niekur kitur, daug kryžių su vėjarodėmis. Vienos iš 
jų su iškirstais dirbimo metais, kitos be datų; dažnai 
tos viršūnės su vėjarodėmis papuoštos angelų trimi-
tininkų ar kitomis stilizuotomis mitologinėmis fi-
gūrėlėmis (49, 51, 53, 54, 57, 71 ir kt. pav.).

Šiame regione esama ir tokių kryžių, kurių kryž-
mų galai ir spinduliai – tai stilizuotos medžių šakos, 
lapai (61, 115, 128, 131, 163, 170 pav.) arba liau-
dies dainose apdainuotos žvaigždės (64, 69, 88, 121 
ir kt. pav.). Tai ypač mėgstami Žemaitijos kalvių 
motyvai. Prie senų šio regiono paminklų priklausė 
Grušlaukės ir Salantų bažnyčios (XVII–XVIII a.). 
Vietoj pirmosios 1911 m. pastatyta nauja – mūrinė, 
o antroji, statyta 1778 m., Antrojo pasaulinio karo 
metais sudegė ir tik po karo pastatyta nauja, laiki-
na bažnyčia. Matyt, tik dėl laimingo atsitiktinumo 
išliko senasis (1778 m.) dviejų kryžmų Grūšlau-
kės kryžius. Ir kryžmų centruose, ir jų perkryžose 
vyrauja geometrinės (kvadratų) formos, o kiau-
rapjūvio stiebo viršuje (kas pasitaiko labai retai) 
prisegtas mėnulis ir ikonografinis įrašas (72 pav.). 
Geometrinės formos vyrauja ir Salantų bažnyčios 
kryžiuje (77 pav.).

Daug senų paminklų Č. Kontrimas užfiksavo 
savo gimtajame Mažeikių rajone. Jų geležinės viršū-
nės pasižymi nesudėtinga kompozicija. Dažniausiai, 
kaip ir Kretingos rajone, kryžmų centre vyrauja ra-
tiniai, geometriniai saulės diskai (81, 89 ir kt. pav.) 
arba žvaigždžių (88, 121 ir kt. pav.) motyvai. Išskir-
tinai įdomūs Renavo ir Sedos bažnyčių kryžiai. Vie-
name iš jų, saulės disko centre, įmontuota 1780 m. 
data, o kryžmų galai baigiasi mėnuliais bei žvaigž-
dėmis (90 pav.). Antrasis (Sedos) kryžius (91 pav.) 
sumontuotas net iš 3 kryžmų: ant apatinės – ikono-
grafinis įrašas, ant vidurinės – 1770 m. data ir viršuti-
nėje-žėrintis saulės diskas. Visų kryžmų galai baigiasi 
stilizuotomis lelijomis. Įdomūs ir kiti Sedos bei kai 
kurių kitų Žemaitijos bažnyčių kryžiai, padabinti 
tradiciniais augaliniais motyvais (109 ir kt. pav.).

Sugretinę Židikų bažnyčios ir šventoriaus var-
tų kryžius (tikriausiai XVIII a. pr.), matome, kad 
jų kryžmų galai nors ir turi tuos pačius elementus, 
tačiau nukalti visiškai kitų kalvių ir skirtinga ma-
niera. Gan originalus ir, atrodo, taip pat senas 
(XVIII a.?) Židikų varpinės kryžius (105 pav.).

Nepaprastai turtingų formų geležinių kryžių 
yra Palangos visuomeniniame kraštotyros muzie-
juje. Šioje kolekcijoje, be jau minėtos, šiam regio-
nui būdingos ornamentikos (uždarų ir atvirų saulės 
diskų ir kitų dangaus kūnų) kryžių, esama kryžių 
su išraiškingomis širdžių (106, 111, 115, 124-126, 
129–131 pav.) formomis.

Česlovo Kontrimo knygos „Lietuvos geležiniai 
kryžiai“ (Vilnius: Mintis,  1991) viršelis
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Vis dėlto daugelio Žemaitijos bažnyčių, koply-
čių ir varpinių kryžiai turi senos kilmės geometri-
nes ir jau minėtas dangaus kūnų formas (Beržoras, 
XVIII a.; Kalnalis, XIX a. ir kt.). Neabejotinai sena 
Bijotų baublinių koplytėlių viršūnių (XVIII a.–
XIX a. pirmoji pusė) puošybos forma.

Kai kurių bažnyčių ir koplyčių bokštų viršūnė-
se matome po kelis kartus pakartotus saulės diskus 
(132, 161 pav.) arba mėnulius (162, 174 pav.). Jų 
forma ir komponavimas niekaip nesiderina su baž-
nytinių monstrancijų forma ir puošyba. Tuo labiau 
kad, kaip rašė J. Grinius, Vilniaus kryžiai ar kiti 
bažnytinio meno objektai, sukurti veikiant baroki-
niam menui, pasižymėjo ne tik linijų lengvumu, bet 
ir brangiųjų metalų spindesiu (46).

Labai originalūs, atrodo, dirbti vieno kalvio, 
padabinti barokinio stiliaus augalų ir žiedų mo-
tyvais, Skaudvilės bažnyčios ir varpinės kryžiai 
(XVIII a.?; 172, 173 pav.) bei panašiais motyvais 
gausiai ornamentuotos, bet jau skirtingų kalvių 
nukaltos Šilalės rajono Tenenių bažnytkaimio pa-
minklų geležinės viršūnės (171 pav.).

Varniai – pats seniausias katalikų bažnyčios ir kul-
tūros centras Žemaitijoje. Žinomo kraštotyrininko 
J. Rekašiaus pastangomis Varnių girininkijoje buvo 
išsaugotas XIX a. pradžios Varnių bažnyčios kryžius, 
kuriame sutelkti būdingiausi Žemaitijai geometriniai, 
dangaus kūnų (ypač išdidintas mėnulis) ir augaliniai 
puošmenys (177 pav.). Atskirai dar reikėtų paminėti 

Raseinių bažnyčios ir kapų koplyčios, atrodo, kaltus 
to paties kalvio, kryžius, bet jau vėlyvus (XIX a. vidu-
rio ar antrosios pusės) ir gana kukliai puoštus.

Palyginti anksti (XIX a, vid.), galbūt dėl Lenkijos 
kryžių įtakos, Žemaitijoje atsirado plokščių, vienas-
tiebių geležinių kapų kryžių (su krucifiksu ir be jo).

Šiame leidinyje yra ir Raseinių kapinių kryžiaus 
piešinys (142 pav.). Jo forma ir puošyba būdinga be-
veik visiems šio regiono geležiniams kapų kryžiams. 
Jų puošybos esmė – išplatinti kryžmų galai, padabinti 
stilizuotais augalais, kryželiais, o stiebai ir kryžmų pe-
teliai – įvairios konfigūracijos S formos ornamentika.

Greta vienastiebių kapų kryžių jau būta ir dvistie-
bių (kiaurapjūviškų), taip pat raitytais S formos orna-
mentais puoštų paminklų. Vėliau (XIX a. pab.-XX a. 
pr.) šio tipo kapų kryžiai paplito visoje Lietuvoje.

Mečislovo Sakalausko nuotraukose (iš kairės): koplytėlė ir jos metaliniai kryžiai Telšių rajono Razmų kaime ir 
metaliniai kryžiai Telšių kapinėse. 1964 m.

Mečislovo Sakalausko nuotraukose – Telšių rajono 
Pavandenės kaimo kryžiai. 1964 m.
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Žemaitėška
poema
ČIURLIUONIENĖ-
KĪMANTĀTĖ Suofėjė

(Tēsinīs. Pradė Nr. 2022 m. Nr. 12, 13)

MONA JAUNĪSTELĖ

Vuo nalaimės – tuos jouduosės laumės – sosėšū-
kau, sosėūbau, sosėklīkau...

KAP SAPNOS

Tatā ta gīvenėma pradė kap senē sapnouts sapnos 
stuojės mona atmintie. Īr tuokiūm valondeliu, kor 
matau aiškiūm aiškiausē, vuo kėtas līgo mėglo ap-
dėngtas kap sapnos.

Par tuokė tatā mėgla matau sava papauneli: 
aukšts, dėkts, pakels lioub moni nu žemės, pabo-
čious ėr saka: „Tujau važiouso – ėšbiekės pasėveizie-
tė“. Ėr ruoduos, matau savi, kāp aš pasėlīpiejosi ont 
mūrėnės rauduonū plītu sėinelės – tuoki tatā bova 
nu arklidiu tuora līgo so longelēs, – ėr pasėlīpiejosi 
veizo. Ėr pasėruoda do baltė žėrgā ėr ož anūm dar 
do baltė žėrgā, prikinkītė pri poikė blėzgontė vežė-
ma, poikēs blėzgontēs pakinktās. Vuo ont aukštuos 
pasuostės – mona papaunelis so aukšto blėzgontė 
keporė, tuokė apversto poudīnė so pluokšto dogno. 
Vadės itėmpės, važiou nu arkliūm rūmu rauduonu 
pri konėgākštė rūmu, kor īr dėdeliausē baltė. Kuol 
papaunelis ėšvažiou ėš kėima ėr, apsokės rata, pri-
važiou pri rūmu ongas, aš nusėlēdo i parka posė 
(parks bova vadėnams tuoks suodnos, kor bova 
poikiausiu dėdeliausiu mediu, poikiausės līsvės gie-
liūm, platė takā kap asla plūktėnė), tatā, ožlindosi 
ož žemā kėrptūm krūmeliu prīšās onga, veizous. Ėš 
rūmu ėšbieg liuokajos žalēs drabužēs, žalio skrėblio 
so gaidė plunksno pakaušie, atidara mažas dorelės 
tuo poikė vežėma ėr lauk. Ėš ongas ėšēt konėgākštis 

ėr konėgākštienė, tuoki ėškėlminga daili puoni, pats 
konėgākštis laipėn konėgākštienė, vuo liuokajos 
prikimb anuo laipintė, bet ons dar nasens – šuokte-
liejė ėr sied greto anuos tamė blėzgontemė vežėme. 
Liuokajos ožtrenk dorelės, pats strīkt ont pasuostės 
šalėp mona papaunelė – papaunelis sošunk:

„Alie!“– tėi baltė žėrgā ėr pasėlēd kap paukštē, 
vuo papaunelė skrėblios blėzg saulie, ėr mona pa-
paunelis ož vėsus šaunesnis. Vėskas če īr konėgākš-
tė– ėr tėi rūmā, ėr tėi baltė žėrgā. Aš ton žėnau, bet 
aš ėr žėnau, kad tūm baltūm žėrgūm nieks nieks 
nasovaldītom ba mona papaunelė. Ons ož vėsus 
stėpresnis – pats konėgākštis anam solig petēs, vuo 
jē kas anon, konėgākšti tatā, lēstom pri tūm žėrgūm 
– ons nažėnuotom, kon darītė. Vuo jē tas konėgākš-
tis atsėstuotom šalėp mona papaunelė, kor apsėvėl-
kės so sava tou joudo palėto, so to aukšto keporė 
blėzgontė, ėr kas žmuoniūm paklaustom, koris īr 
konėgākštis, vėsė paruodītom i mona papauneli. 
Kėik kartu aš anon tēp važioujėnti stebiejau... kas 
gal pasakītė – gal vėina, gal do, vuo gal šimta kartu. 
Ruoduos, junto, kāp bočiou moni, gėrdo, kāp saka: 
„Ėšbiekės pasėveizietė“. Biegau. Mona papaunelis 
nuoriejė sava vākou vėsuo gražībie pasėruodītė. Ėr 
vės bova vasara, vuo ož tūm baltūm žėrgūm, puora 
puo puoras sokinkītu kap mėgluo – mūsa stoncėjė. 
Dėdelė. Sėinas baltas. Daug žmuoniūm. Statėnio. 
Vėinamė pasėinie luova. Luovuo dėdlē ėšbalo-
si mona mamunelė. Gėlomuo kertiuo stals, soulā 
žmuoniūm apsiestė – tėn anėi ger, jied ėr gėid... 
Gėid, vuo stoncėjės vėdorie ont kiedaliu maža skrī-
nalė, vuo skrīnalie lielė. Ėr gėrdo kažėkon sakont: 
„Matā, kap Sodimts nieka nagailės, sūno ėšlīdie-
dams“. Vuo pasėinie mona mamunelė alsou sunkē 
sunkē, ėr tuoki balta balta...

Kāp ėšnešė grabeli so lielė, diedīna Kazimierie-
nė pajiemė moni ož ronkas ėr nusėvedė i bažnin-
čė. Bažninčiuo monėi patėka, bet atsėbuoda, ėr tor 
būtė ožsnūdau, tik paskou kapūs, kap ilēda i doubė 
grabeli ėr jiemė mestė ont anuo žemės, aš soklīkiau 
na sava balso, pouliau pri tieva šaukdama: „Papune-
li, nalēsk lielė ožmuštė so žemiems! Ėšimk! Ėšimk!“ 
Tvierė ons moni, mėzerėjė, vėsamė pasaulie bron-
giausis. Apsėkabėnau aš anuo kakla drebiedama, 
bėjuodama, kad ėr monės naimestom i ton doubė... 
(Keik tuo vāka pruotelė tier!) Papunelis parsėne-
šė moni tuokė vėrpontė nomėi, vuo mona spron-
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delis vėsos bova šlaps nu ašaru. Tīliedams kriuokė 
mėzerėjė, vėsamė pasaulie brongiausis, kor ož pati 
konėgākšti vėso galvo bova aukštesnis... Ar ons kon 
nujautė, ar kon?

Paskou atejė daktars (kāp aš dabar sopronto). 
Tas mėnavuojė šėrdi, ramībė ėr lazarieta. Ėr ikrėta 
i mona auselė mamunelės žuodē: „Jē jau paskėrta 
monėi paskou Petreli keliautė – geriau sava luo-
vuo“. Ėr aš tatā sopratau, kon pasakė mona ma-
munelė, kas tas īr „paskou Petreli“... Kad aš polso, 
kumstelės ėškielosi, ton daktara, šaukdama vėso 
galvo: „To pats ēk i doubė!“ Papunelis ėšnešė moni 
par premėnė i kėta stoncėjė, kor gīvena anuo bruo-
lis Kazimiers, tēp pat vežies. Tik ons valdė ketverta 
raudūm arkliūm so baltās kartēs. Tėn bova pėlna 
truoba vākūm.

Paskou paskou, daug vieliau, diedīna Kazimie-
rienė vėskon monėi kartkartiems īr pasakuojosi. 
Matā, monės nē i bodīnė, nē i bažninčė, nē i kapus 
nasėvedė – daktars nalēda. Sakė:

– Jē vāks tėik klīkė kūdėkeli laiduojint, tad kas 
būs, ka ana pamatīs do grabo – tieva ėr muotina i 
vėina doubė dedont. Gal anā ar nūmarė lėga prisė-
kabintė, ar kėta kuoki ont smagėnūm krėstė.

Nalēda. Ėr kāp ta nalaimė atsėtėka so mona 
tievo, moni tujau ėr ėšvedė i prīglauda, kad nama-
tītiuo, nagėrdietiuo, kad so vākās nusėbuovītiuo.

Matā, mona mamunelė neštėnā bova ėšnešta i 
lazarieta. Ana bova staigė šėrdėis lėga pasėdario-
si, kāp aš dabar sopronto, imfarkts būs bovės. Vuo 
natrokos vėins ėš tūm baltūm žėrgūm ožsėnaravė-
jė, jiemė daužītėis. Mona tievs anon lioub sotrom-
dīs, vuo če tatā ėr atsėtėka nalaimė. Tas dėdliausis 

gīvuolis prispaudė papauneli pri pravarėnės ėr at-
šuokės spīrė i krūtėnė, i pat šėrdi... ėr nuspīrė omžė-
nā. Vuo vėina pasiotosi buoba, ėš tuokiūm, kor vės 
pėrmuojė tor naujīna praneštė, nuliekosi i lazarieta 
ėr ėšpliorpė vėskon mona mamunelē. Anā, mėzerė-
jē brongiausē, če pat ėr gals bova.

Ėr diedė, ėr diedīna kartkartiems pasakuojė, 
kad konėgākštis dėdlē mona papaunelė gailiejėns, 
pasakės diedē Kazimierou ėr kėtims gėrdont:

– Prončėškaus Sodimta doktėri aprūpinso ge-
riau, nego tėkros tievs būtom anon aprūpėnės.

Ėr padavė diedē Kazimierou tuoki dokomėnta, 
kor bova parašīta, kad Levanuorā Sodimt (maskuo-
lėškā tēp bova parašīta) padedamas i Vėlniaus ban-
ka dvė tūkstontės robliu lig anuos pėlnūm metu. 
Vuo laiduotė isakės bagalėnē ėškėlmingā. Kėtė pa-
vīdiedamis šnekiejė:

– Mosiet ton Sodimta tēp poikē laiduo, kad ons 
ėš bajuoru kėlės. Kažėn ar možėka būtom ont tuokė 
aukšta kontapėlė ėškeldėnės.
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Vuo monėi tatā papasakuojė, kad papaunelis 
ėšvežės konėgākšti ėr konėgākštienė ož gruoninčės 
so tās baltās žėrgās – ėr mamunelė pasėjiemės anon 
tėn pagīdītė...

Mon teisībė tapasakė, ka bova metėnės... Bo-
vau korin laika kap apglošinta... Bet šėtā pamatiau 
drogeli skrendonti ėr nubiegau anon vaikītėis pasė-
šuokiedama ėr joukdamuos... Kuo rēk nuorietė nu 
tuokė maža vāka? Dėdelē rauduojė, rauduojė ont 
tievūm kapa, veiziek – ėr basėlinksmėnos: tās patēs 
batelēs apsėavės šuok, kor doubies ėšvėrtosės smėl-
tis mīniuojė.

Vuo dabar rēk pasakītė, kuoki tatā bova ta prī-
glauda. Anon laikė konėgākštis, vuo anam mėros– 
konėgākštienė. Bova pri tuo parka tuoks mūrs, ėr 
tėn telpa aple pėnkėsdešimts vākūm. Bova sėrateliu 
našlaitėliu, bova biednūm žmuoniūm vākūm ėr bova 
pamestėnoku, kap dabar saka. Vuo bova dvė vīresnės 
panas – na šēp panas, bet vėinuolės – kad ėr ba abitu 
vākštiuojė, bet joudā ėr vėsā nastrainē. Vėina bova 
Konėgunda, ontra – Praksėda. Tatā anuos bova pri 
tūm vākūm pastatītas. Vuo dar bova anūm tuokiūm 
pat vėsos būrīs, kor siovīkla laikė ėr siova muotrėš-
kuoms ėr dėdlē brongius bažninčėnius rūbus. Vuo 
tatā moni dėdlē mīliejė ėš pradiuos – mat gailiejuos; 

vuo gal diel tuo, kad pati konėgākštienė karta kėta 
pagluostė mona plaukelius ėr paduovėnuojė lielė. 
Anuos moni dėdlē pratėna melstėis. Aš, keik pra-
kotosi, grētā ėšmuokau puoterus, prisakīmus. Vė-
suokius atsėtėkėmus ėš švėntuosės istuorėjės sena 
istatīma – aple pasaulė sotvierėma, aple Abrauoma, 
Salemuona karalio, vėsuokius pranašus – lioubo bel-
so, kap žėrnius kolso. Ėr naujė istatīma tēp pat.

Tuos istuorėjės mon patėka, ėr kningas mon pa-
tėka skaitīte, švėntūju gīvenėma ėr Genovaitė, alė 
geriau patėka Robėnzuons Krūzė.

Aš bovau meili, moni gīrė, ni vėina karta naga-
vau persėnas. Vuo rīkštė ėr dėržos kabuojė ont sėino 
puo švėntūju paveikslās, ėr tonkē lioub Praksėda dīš 
kaili tā rīkštelė, tā dėržo, korin naklaužada nutvie-
rosi ėr anuo galva tarp keliu isėspraudosi. „Alė to 
par daug sragė“, – lioub sakīs Konėgunda. „Vuo kad 
naklausa, kāp kėtēp ėšaukliesi.“ Ėr tujau lioub pri-
dies tuokės eilės lėnkėškā – nabatsėmėno jau, kāp 
tėn sodieta, bet vėino žuodio, kad dvasė švėntuojė, 
tas balts balondelis tatā, tievelius muokėn vaikelius 
plaktė: rīkštelė tatā svēkatā naėškadīs, vuo cnatā ėr 
svēkata. Aš tuo dėdelē bėjuojau, kad monės nanu-
karuotom, ėr sauguojaus, ėr meilėnaus, alė aš kėtūm 
vākūm naskundiau, kap kad darė Brėgė. Ta bova 
Praksėdas mīlėmuojė – ana mat vėskon tā muokī-
tuojē lioub sosakīs, ėr kāp tam iskunstoujou kaili 
dīžė, ana lioub jouksas, vuo aš, ausis ožsėjiemosi, 
lioubo biegso pri Konėgundas prašītė, kad ožstuo-
tom. Pri Praksėdas bėjuojau ėr priētė, žėnuojau, kad 
ožstuovams ana tuokė pat puorcėjė i ožpakali īded 
sakīdama: „Kalta ožstuotė – so kalto uliavuotė“. Vuo 
ėr geruojė Konėgunda ton pati lioub pakartuos, 
kad ėr atsėdūksiejosi. Šēp ož mažesni nusėkaltėma 
lioub paklopdīs pri sėinas, vuo žėrnē puo kelēs.

Alė, kāp dėivs taisė, tuoki vėina ont žėrniu klū-
ponti ožējė konėgākštienės palīda – tuoki muokīta 
asaba, kor konėgākštienē kningas lioub skaitīs, kad 
ta sava akeliu navargintom (paskou ton sužėnuo-
jau). Tatā ta palīda ėr lėipė tujau ton vāka palēstė ėr 
konėgākštienē puonē apsakė, ėr tatā tuoki zakucėjė 
bova ožginta. Lēda tik i kertė statītė arba klopdītė 
ėr geriau žuodēs nego dėržo muokintė. Praksėda 
bova dėdlē ožsėnešosi ont tuos palīdas: ,;Tagol, – 
saka, – ana pati pamiegėn saldēs žuodēs šnekietė so 
tās aldadrancās – gal dar prancūzėškā – gal anā pa-
sėseks geriau. Pamėslītė rēk, – ruokava, – aptaisītė, 
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apriedītė, apautė, jiestė gaun geriausē – ėr kava so 
pėino, ėr balta dounelė, ėr vėrala so mėso, ėr švarē 
pagoldītė. Ėr naklausa, ėr galvuoms ēt – pasiostė 
rēk so tuokēs besėvajevuojėnt!“

Vuo dar bova tuoks atsėtėkėms... Alė palauk, 
pėrmo apsakīso, kuokė tatā draugelė toriejau, kap 
anon ėlgā mīliejau...

Tatā atsėrada prīglauduo tuoki mergė, vīresnė 
ož moni benė ketorēs metēs: mon ējė dešimtė, vuo 
anā ketoriuolektė...

Alė palauk, dar napasakiau aple ton dėdėjė na-
laimė, kor pėrm tuo bova. Tad sėrga, sėrga ėr pasė-
mėrė konėgākštis puons. Sakė anon ėš lingīniū ėš-
krėtos, tatā ons lingavėns so konėgelio tuo soupīnie, 
kor bova parkė. Kāp tėn bova, kāp tėn nabova, vuo 
mėzerėjė, ėr tuoks puons būdams, tuoks galiūns, 
kap kuoks karalios, ėš dėdeliuos aukštībės tieškėns 
ėr ont nogaras atsėradės bagolis – kap nagīvs nu 
skausma. Inkstus atsėdaužės. Vežė ož gruoninčės, i 
tuolėmus šėltus kraštus, puo tuo ar dvejus metelius 
pravarga, pageltuonavės galotėnā atgolė. Dar anon 
kažėkor ėšbuogėna – ėr parvažiava mėzerėjė grabė 
goliedams, ont dėdeliausė jouda vežėma ožkelts, 
poikiausēs vainėkās apkarstīts, vuo i ton vežėma 
aštounė arklē puoris ož puorė sokinkītė so joudās 
rūbās, kap so jopuoms apvalkstītė...

Vedė vėsa prīglauda – so joudās raikštēs ont ron-
kas. Ėšejiem so dėdėlė procesėjė, so konėgās, karū-
nuoms, lėktarnuoms – gal kuoki viuorsta ož miestalė, 
ėr līdiejuom i bažninčė. Vuo atlīdiejė anon dėdeliau-
sė puonā, anėi važiava karietuosė. Bet če kāp pasė-
tėkuom, ėšlaipiuojė ėš tūm karietu – aš gerā matiau, 
momis vākus bova ėšrėkiavė pašalēs so žaliuoms egliu 
šakuoms, kor anas laikiem ėškielė. Vuo tad matiau, 
kāp ėšlaipėna konėgākštienė puonė, vėsa so tuokēs 
rauplietās moslėnās nu galvuos lig kuoju apsėdėngo-
sė. Ėr vedė anon ož paronkiu prikėbė anuos tievs ėr 
anuos bruolis, joudā apsėvelkė, ėr kėtuos puonībės 
kap varnu vėsa gaujė. Vuo če tuo svieta, vuo dūksau, 
vuo ašaruo – gers, matā, bova, kam kuoki bieda, ējė, 
prašė ėr gava – ar ronstu, truobā sodegos, ar malkas 
žėimā, ar, karvē krėtos, pėningelė.

Saka, ons sava tortu gala nažėnuojė. Tagol, ta-
gol... gal kėts, anuo vėituo būdams, bet so tėtnaga 
šėrdė, nieka nadoutom – anam žmuogaus nalai-
mės – kap dūmā ož gėrės. Vuo kāp dabar būs, kas 
gal žėnuotė. Kuoki babūs ta konėgākštienė, pati ož 

ton galva palėkosi?.. Griaudėnuos žmuonės, griau-
dėnuos tarnā, koriūm gīva bala dvarė knėbždiejė...

No, alė ėr gražos bova pagrabs, laiduotovės tatā. 
Vuo mozėka griaudinga, vuo gėiduojėmā balsingė, 
vuo bažninčė ėšstrajīta nuogniausē, egliu vainėkās 
ėškarstīta, vuo longā joudā apdongstītė! Vuo švėi-
sūm, žvakiu – nasoskaituomā. Šėndėina mon akies 
tabstuov. Vuo momis, tus prīglaudas vākus, maldė 
ėr maldė, tris kartus dėinuo, net apsnūdė pasėda-
riem nu tuo rožončiaus sokiuojėma, vės ož Mėkuo-
la... Paskou vėskas nutėla – konėgākštienė ėšvažiava 
kažėkor ramintėis pri gėmėniūm. Vuo vėsė pasėlė-
ka ėšsėgondė, – matā, ožsklėda tuokės kalbas, kad 
konėgākštienė nablaikīs tėik arkliūm, tėik tarnūm, 
nē prīglaudu (mat bova dar seniu prīglauda ėr la-
zariets). Vuo tatā pakėla maldas, meldies tėi senelē, 
tėi lėguonā lazarietė. Ėr tarnā, ėr mes, vākā, lėtanėjė 
gėiduojuom pri panelės švėnčiausės, nanustuojėn-
tės pagelbas, ėr apėnt sokuom rožončio, kad mūsa 
naėšvaikītom...

Vuo tad tatā ėr atsėtėka tas škondals... Alė pėr-
mo aš toro papasakuotė aple sava draugelė Aniceta. 
Kāp ana atsėrada prīglauduo, aš bovau devīniūm 
metu, vuo ta Aniceta ketoriuolekas. Švėtri, vuo 

(Nukelta i 38 p.)
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linksma, vuo poikiausē kon padouta dėrbtė pataikė 
ėr dėdlē mažus vaikelius mīliejė. Mīliejė ėr moni, 
vuo aš i anon kap i kuoki paveiksla veiziejau.

Vėina pavakarė, atlėkosės nuo pamuokūm, sie-
dam tatā vedvė ont soulelė apsėkabėnosės ėr šnekam 
aple ton Genovaitės kninga. Vuo Brėgė so vaikie-
galēs dračėjės puo kėima. Ėr pradiejė ana so Ėgnė 
mietliuotėis grumstelēs kap ėr pīkdamuos. Ons pasa-
kė anā nagraži žuodi: „Pabočiouk, – saka, – monėi...“ 
Vuo ana tvierė kėita grumsta ėr svėidė – ons stuo-
viejė puo longo – ėr tad ana pataikė na i galva anam, 
kap nuoriejė, vuo i longa. Ėr so dėdeliausio skom-
biejėmo longa stėklos sobīriejė. Nutėrpuom vėsė.

Vuo Brėgė kap strielie lēduos i ontra aukšta, 
ėr puo mėnotas ėšbiega vėsa drebiedama, so dėržo 
ronkuo Praksėda. Ėr pri tuo Ėgnės šaukdama, kad 
ons tatā ton longa ėšdaužės, ėr tėmptė anon i truo-
ba. Vedvė paskou ėšgėrduom, kāp ana šauk: „Golkės 
ont soula – aš tavi pamuokīso longus daužītė tuoke-
mė žielaunamė laikė, ėr kad vėsė ont siūla kībuom“. 
Vuo vedvė anon ož ronku ėr ba kuokiuos baimės 
šauktė: „Panelė, na ons ėšdaužė, na ons – Brėgė 
pati ėšdaužė“.– „Nagal būtė, – šauk ana, – Brėge-
lė namalous!“ – „Brėgė malou!“ – šaukam vedvė ėr 
tujau vėskon apsakiem, kāp bova, ėr ėšsėtraukiem 
krīželius, ėr bočiavuom prisėikdamuos, kad ana ėš-
daužė longa, vuo tīliedamas līgo sosėtarosės, kad 

ons nagraži žuodi pasakė. Vuo Brėgė pasėsliepė. Bet 
vedvė anon soraduom ėr basėtompontė atvediev 
pri Praksėdas. „Prisėpažink – to ėšdaužē longa!“ – 
„Naėšdaužiau. Ėgnė ėšdaužė longa.“ Ėr jau traukė ėš 
ož apkaklės sava krīželi, bet Praksėda tvierė anon ož 
ronkos ėr, drebiedama pabalosiuoms lūpuoms, vos 
ėštarė: „To... to nuori krēvā prisėiktė... Brėgīta, pa-
mėslīk! Jog tuo pat mėnotuo gal žemė atsėvertė ėr 
prarītė tavi. Brėgīta, kas īr kėntiejėmā šiuo žemie, 
solīgėnos so omžėno ognė, kori lauk malagingu sėi-
kieju?!.“ Kad pagaus Brėgė bliautė – poltė pri kuoju 
Praksėdā cīpdama: „Aš nanuoriejau, aš nanuorie-
jau! Alė kāp ons pasakė mon nagraži žuodi, tad aš 
nuoriejau so mažo gromstelio anon pamuokītė...“ – 
„Kuoki žuodi pasakė?“– klaus Praksėda. Vuo Ėgnė 
nimaž nasėgīnė:

– Aš pasakiau: „Pabočiouk monėi i sobėnė“.
Praksėda stuoviejė mėnotelė līgo ba žada ėr stai-

go tēp prabėla:
– To ižeidē ton mergelė – pabočiouk anā ronka.
Ėgnė stuov ėšsėžiuojės.
– Tujau! – šauk Praksėda.
Tas dar ruogsa, tad ana ton vaikeli tėmptė pri 

Brėgės, vuo ta ėš karta raduos linksma ėr ronka at-
kėša gatavā. Vuo Ėgnė itraukė galva i petius (matau 
kap gīva), atstatė kopra ėr saka:

– Jau, panelė, geriau pėlk mon par nogara, nē 
kad aš torietiuo tā malagē ronka bočioutė.

Ėr pīlė anam Praksėda par nuogara – tik vėi-
na karta, alė ėš vėsuos sīluos. Vuo parauduonavosi 
bova kap viežīs. Ėr lėipė mums vėsims ėšētė, ėr... ėš-
dīžė kaili Brėgē. Ėr dar gėrdiejuom, kap lėipė dėrža 
bočioutė. Ėr klaus monės Aniceta:

– Ar tau anuos gailo?
– Nimaž, – sakau aš, – anon senē rēkiejė ėšloptė.
No, ėr bovuov so Aniceto vondėnio naparpė-

lamas draugelės. Bet kažėn diel kuo tuoms muokī-
tuojiems tas napatėka, sakė – omžios nalīgos. Ėr 
pamatiem, kad Brėgė vės slonkiuo pasėklausīda-
ma, kon vedvė šnekav. Vedvė bovuov tuo vīresnie 
klesuo, kor maskuolėškā ėr lėnkėškā muokė. Ani-
ceta gražē lėnkėškā kalbiejė, – mat anuos muoti-
na bova ėš Vėlniaus miesta, bova bovosi ož tuokė 
dėdesnė kombarėnė, kor vadėnas pana tarnaitė. Ėr 
tēp atsėtėka, kad apsėžanėjė so žemaitio, medin-
čio. Konėgunda pasakė: „Jē jodvė nuorėtav drau-
gautė, kalbiekėtav lėnkėškā – būs nauda“. Bet aš 



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 4

39

nadaug žuodiu tažėnuojau, ėr mona lėižovis bova 
kažėkāp prīšings tam ėštarėmou. Vuo čiauškietė 
so draugelė bova daug patuogiau žemaitėškā. Tad 
vedvė vāksiejė ėr giedėna. Aniceta bova kap ėr ož 
pagelbėninkė panā Irenā, kori lioub atēs ėš dvara 
lėnkėškas lekcėjės doutė.

Vuo ėr parvažiava konėgākštienė puoni. Vės dar 
ējė so tās joudās rauplietās moslėnās apsėlēdosi, tik 
tas prīšakie jau nabibova lig žemės, vuo drėba nu 
skrėbliaus lig jousmėns. Ėr pranešė ėš paluociaus, 
kad ana tatā aplonkīs prīglauda. Vėsaduos švarē bo-
vuom laikomis, bet kas bova švarėnėms, čīstėjėms! 
Apėnt ėšporena tus joudus moslėnus aple konėgākš-
tė poltrieta. Ana atvažiava so vėso būrio muotrėškū-
ju. Ēt šalėp ta grapātė, anuos bruolė doktie, paskou 
ta, kor kningas skaita balsē vėsuokiuoms kalbuoms, 
vuo so ano – pana Liucina, ta vėsūm rūmu tvarkī-
tuojė ėr tarnūm tromdītuojė.

Mūsa muokītuojės ėr auklietuojės apsėašaruojo-
sės poulė pri anuos keliu, ėr mes, kor dėdesnės mergė-
kės, Anicetas vedamas, jiemiem žliumbautė ėr pagal 
auklės poltė anuos rūbu krašteli bočioutė, – vaikiokā 
morksuojė ožpakalie. Vuo mes paskou tas muokī-
tuojės zvimbiem lėnkėškā: „Sosėmīliek, sosėmīliek, 
napalėk mūsa, švėisiuojė konėgākštienė puoni!“ Ana 
sosėgraudėna, davė ronka pabočioutė muokītuo-
jiems ėr Anicetā – kėtė palėkuom naragavė. Atsėsie-
da, pasėriemė, atsėdūksiejė, paskou akis pakielė i ton 
sava vīra poltrieta ėr pasakė, liūdnā švīpteliejosi:

– Diekou...
Vuo kad dar pasėgėrda aikteliejėms, tēp pasakė:
– Nusėraminkėt. Vėskas būs kap bovė. Aš pasėža-

diejau ētė pieduoms švėisiuojė konėgākštė puona.
Tad apėnt pripouliem pri anuos rūbu krašteliu 

(tēp darītė Konėgunda paruodė). Tad konėgākštie-
nė korin laika veiziejuos i palenktas aplinkou galvas 
ėr viel ėštarė tuokius žuodius:

– Tik, žėnuoms, mona galiejėms īr daug mažesnis.
Paskou stuojosīs pasėsakė nuorinti vėskon apvei-

zietė. Nažėnau, kon tėn ana sakė tuoms muokītuo-
jiems, kor anon so tou vėso būrio palīdu vadiuojė, 
bet kāp švėsiuojė puoni ėšvažiava, anuos atruodė 
līgo soglomosės, līgo susėrūpėnosės. Vuo grētā ėr 
sožėnuojau prīžasti. Tatā benė tretė dėina atbiega 
ėš paluociaus Anicetas bruolis Bernards, kor tėn 
bova liuokajo, ėr pašaukė sava seselė ētė skobėnā 
pri konėgākštienės puoniuos. Mon vėsos kūns nėi-

žiejė ėš tuos ciekavastės, kuo tėn anon šaukė, ėr aš 
ėšbiegaus anuos pasėtėktė ėr laukiau parka pakraš-
tie ont soulelio. Ėr parēt Aniceta – vuo ėškaitosi, 
vuo švīpsonti – poulė pri monės, vėrpontiuoms 
lūpuoms šnėbždiedama: „Laimė mon, laimė!“ Ėr 
apsakė Aniceta, ka konėgākštienė anon siunsėnti ož 
gruoninčės, i Poznanės miesta, ka tėn anon idiesėn-
ti i „kramarku“ korsus – tatā prīglaudu vediejūm, 
ka ana ėš tėn sogrinšėnti ėr naujuovėškā tvarkīsėn-
ti ton prīglauda. Ėr daug diejė Aniceta monėi aple 
sava laimė, aple sava ateiti, kāp ana vākus mīlinti. 
Vuo mon līgo kuoks šaltis gnaibė šėrdi. Ėr staigo 
saka Aniceta:

– Levanuorelė, tėkiek monim – tavės vėinuos 
mon gailo palėktė. Aš nažėnau, kāp aš ba tavės tėn 
būso...

Tad aš tīlė prašnėbždiejau:
– Vuo jē ana nuorietom, galietoviav vedvė va-

žioutė līgē.
– Alė, vākali, to dar par jauna. Tėn prijem tuo-

kės, kor jau ketoriuoleka īr pabėngosės. Ėr to lėn-
kėškā mažā tanužleibi, vuo tėn kėtēp nasopront. 

(Nukelta i 40 p.)
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Atēs laiks – ėr tavi ėšsiuns kor muokītėis, gal dar 
aukštiau. Alė aš nikad tavėi napavīdieso, kad to ėr 
daktara muoksla ėšētomi... Jog ėr to, Levanuorelė, 
būsi tortinga – jog tava pasuoga bankuo padieta.

Ton aš žėnuojau. Ton sakė mon diedė – pas 
anon dokomėnts goliejė, mon ton puopierio ruodė. 
Rēk torietė kontrībė. Prisėglaudiau pri Anicetas ėr 
tīlē ašaruojau, vuo ana moni gluostė, ramėna – ėr 
tēp mon kap ėr gieda bova, kad bovau pradiejosi 
anā pavīdietė. Apsėkabėnosės parejuom nomėi. Bo-
vuov pavielavosės vakarėnē – gavuov vaksītė. Ani-
ceta, pakielosi galva, tēp pasakė:

– Nabibark monės, pana Praksėda, – aš nabėlgā 
če babūso: mūsa gluobiejė siunt moni už gruoninčės. 
Konėgākštienė puoni pasakė panā Konėgundā rītuo 
puo bažninčės atētė diel mona ėšvažiavėma. 

Žvilgt žvilgt Konėgunda so Praksėdo sosėžvalgė 
ėr palėka kap mosi kondosės.

Aš vākštiuojau līg ta vėšta, vanaga neštuojė, 
sparnus palēdosi. Līgo kas mon būtom i krūtėnė 
aštrio snapo kertės. Dabar sopronto, kad tatā tuo 
Anicetas meiloma mon trūka, ėr aš pasėjotau kap 

gėriuo paklīdosi, vėina vėina tarp mediu. Tatā tuo-
kės medėnės šerdis bova aplinkou. Ta Brėgė apėnt 
luoskas igava ėr šnėpėniejė, ėr skundė. Konėgunda 
bova mon kap ėr meilesnė, alė Praksėda anon barė, 
kad ta moni paikėnonti. Jog Praksėda moni, aša-
ruojėntė draugelės, tēp pagoudė:

– To, Levanuora, liaukės. Kas ana tau īr? Muo-
tina? Sesou? Tava gluobiejė? Muokītuojė? Ana tier 
lengvabūdė mergėkė, kori tavi ėš kelė vedė, toš-
tiuoms linksmībiems ožjiemė, – vuo če vėins žings-
nis ligi grieka.

Vuo Konėgunda ton patė maliuodėjė ėš ketuos 
posės grajėjė: kuoks tatā baisos pasaulis esōs, kuo-
kės žabongas šetuons statōs, kāp sunko īr ėš anuo 
nagūm ėšsėsoktė, kāp vėsuokės nuodiemės īr apsė-
dėngosės kvepontiuoms kvietkeliems, kāp kėpšā, 
paukštelēs pasėvertėn, meilingā čiolb ėr i grieka vė-
liuo. Vuo kad Konėgundas balsos bova tuoks līgo 
medo mėrkīts, vuo dar moni lioub pagluostīs, tad 
pradiejė moni tuoks baisoms siaustė – ėr sīki, prisė-
glaudosi pri Konėgundas, pasakiau:

– Aš bėjau... bėjau...
– Ėr bėjuok, mergelė, bėjuok... Bėjuok dėiva, 

bėjuok velnė, bėjuok grieka. Vuo geriausē atsėras-
tė tuokemė stuonė, kor īr vaduovā, gluobiejē, kor īr 
nuogniausi apsauga.

Ėr tēp ana tatā moni prikalbėniejė stuotė i 
kliuoštuorio, i vėinuolīna tatā. Tuokės kningelės 
davė, kor vėsos zuokuoninku gīvenėms aprašīts. 
Alė tuos kningelės bova lėnkėškā, vuo aš kad kėik 
ėr skaitiau, vuo nadaug tasopratau, tad Konėgunda 
monėi padiejė ėr vertė kap imanīdama. Ėr tēp mon 
šnekiejė, kad nieka nier gražesnė, maluonesnė, kāp 
sava jaunīstė ėr čīstata viešpatėi atidoutė.

Vėina karta nugėrdau Praksėda anā sakont:
– Pliešīk napliešīk lėižovi – ėš anuos zuokuo-

ninkės napadarīsi.
– Alė, Prakselė, – saka Konėgunda, – ana dėdlē 

jem i šėrdi tus pasakuojėmus – ana tuoki nutėlosi 
raduos.

– Kažėn diel kuokė neprietelė ana nutėla.
– Alė veiziek, kuokės anuos akelės žīdrės, nakaltas.
Vuo Praksėda napasėdavė ėr sakė, kad ana mona 

akiūm nakaltībė natėkinti. Vuo Konėgunda sava 
darba varė – ėr bova mon gera.

Ėr vėina karta prakalbėna moni konėgākštienė 
puoni, ėr ronka mon padiejė ont galvuos ėr paklausė:
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– Ar to tėkrā nuori būtė vėinuolė?
Aš ėšsėgondau, parauduonavau, nažėnuojau, 

kon sakītė. Tatā švīpteliejė ėr pasakė Konėgunda:
– Ana dar jauna – pamatīsma vieliau.
Ėr tatā paskīrė moni ētė i ton bažninčėniu rūbu 

siovīkla. Tūm gražiūm darbeliu aš ruods grētā ėš-
muokau, ėr bova gerā. Vuo nieka nasėdžiaugiau – 
tuoki bovau līgo apsėsapnavosi.

Tēp praējė metā ėr kelė mienėsē, tatā nu ėšvažia-
vėma Anicetas. Vuo ėr parvažiava mona draugelė – 
linksma, daili, straini. Jau nab so to megztėnė kepo-
relė so bombuolo, vuo skrėbelātė graži – šiaudėnė, 
so kvietkelė, ėr pėrštėnės ont ronku, ėr palėtuons 
naus. Ėr tēp ėšējė, kad aš pėrmuojė anon pasėtėkau, 
ėr pasėdariau līgo nutėrposi, kvapa nabatgauno. Vuo 
tatā Anicetelė moni meilē prakalbėna sakīdama:

– Levanuorelė, ar ožmėršā moni?
Ėr ėšskleidė kliebi. Vuo aš pouliau anā ont kakla 

ėr griaudē tīlē žlėmbiau.
– Kas īr? Kas raduos?
Vuo aš ėr sošnėbždiejau:
– Moni padarīs zuokuoninkė...
– Nieks tavės nagal padarītė, jē to nanuori.
Vuo aš tīlo ėr bliauno. Če jau atsėrada daugiau 

svieta. Vākā apspėta Aniceta, ana vėsus bočiava. 
Ėr nieka nabgavuov pasėšnekietė. Vuo veizo – nē 
Praksėda, nē Konėgunda anā ronkas nabočiou, dar 
Konėgunda i peti pabočiava.

Ėr prasėdiejė kėts gīvenėms. Aniceta raduos 
pastatīta ož ton muokītuojė. Ana muokė dainiou-
tė ėr lėnkėškā tuokės joukingas, vuo kėtas griaudės 
dainelės ėr tuokiūm žaidėmu; pėrmo lioubam tik žė-
nuosma sliepīnės – vuo če ėr ratelius tuokius pintus 
i aukšta svaidītė ėr lazdeliems anus gaudītė, ėr me-
dėnius kamūlius so plaktokās rėtėnietė. Alė kon če 
ėšpasakuosi vėskon! Vuo dar tatā ana jiemė sauguotė, 
kāp vākā prausas, vuo mergėkiems lioub lėips nusė-
trauktė marškėnelius lig posės ėr tatā rėktingā ėšsė-
mazguotė. Vuo kad ožkėla Praksėda so Konėgundo: 
tatā esōs napaduoroma muokīms. Pėrmiausē poulė 
pri tuos panuos Liucinas,  vuo ta tatā Anicetas posė 
palaikė. Ėr palėka anėidvė līgo šoni plakosės.

Aniceta paprašė paveizietė anuos pasėdarbavė-
ma. Ėr soējė vėsa puonībė ėš rūmu, ėr sosiedė vei-
ziejuos, kāp mes žaidiem, strėpėniejuom, tus gėm-
nastėkus dariem, ėr klausies, kāp mes dainiavuom. 
Vuo ipatingā patėka lėnkėškas dainelės – joukies, 

pliauškėna so ronkuoms ėr Aniceta gīrė, vuo gīrė. 
Praksėda so Konėgundo pri tūm svietiūm švīpsuo-
juos pabalosė borno, vuo anims ėšējos, kap nagėnės 
sorokosės ējė. Ožvės tas bova na pri šėrdėis, kad tėi 
vākā nuogniausē prilėpa pri tuos Anicetas, vuo pa-
gal aukštesni prisakīma bova panelė vadėnama. Alė 
kad vākā mažiau zbėtkėjuos – matā, anūm ta links-
mībė bova Anicetas keravuojema, – tad mažiau ėr 
tuos persėnas babova.

Alė tuo dar napasakiau, kad tujau parvažiavosi 
Aniceta jiemė moni prisėspīrosi tērautėis, ėš kor īr 
mon tas nuors atējės zuokuoninkė būtė. Aš ėr ėšsė-
pasakuojau, kāp Konėgunda nuor moni i ėšganīma 
keli istatītė. Aniceta tik petēs gūžt gūžt:

– Muoterīstė tēp pat īr palaimints stuons... Na 
vėsus padiejė būtė švėntāsēs– kėtims īr kėtor gautė 
zaslūgas nuskėrta.

Ėr švīpsuojies, ėr bočiava moni, ėr sakė: „Aš tēp 
nuoro gīventė, dainioutė, šuoktė, mon tēp patink 
mozėka...“ Aš klausaus ėr mona šėrdės narimst: dai-
nioutė... šuoktė...

Vuo veizous – Aniceta, mona linksmuojė drau-
gelė, inėka nuogniausē biegtė ont pėrmūju mėšiūm 
i bažninčė. Parlek, atlėikt so vākās gėmnastėkas ėr 
apėnt druož.  Ėr puo mėšiūm pasėlėikt – stacėjės ēt. 
Ėr Praksėda, ėr Konėgunda jiemė geresnė akė i anon 
veizietėis. Vuo aš natrokos ėr sožėnuojau paslapti...

Ta „mozėka“ tatā bova aukšts, dailē nuaugės, 
geltuonuoms garbanuoms Ožinskis Petris, kopera-
tīva vediejė sūnos. Anuo buočios suoduo gīvena, ėr 
anuo pavardie bova Vuožīs. Tas Petris bova varga-
mėstras muokėnīs ėr tėik jau itaisė i mada ont tūm 
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varguonu, kad lioub pavadous sava muokītuoji par 
pėrmuosės mėšės. Paskou ons sakies Anicetā: „Pon-
dėivs sovedė vedoms takus par laikruodeli..“  Matā, 
ons nuogniausē gedava torietė laikruodeli, vuo 
tievs, kad ėr mīliejė ton sava sūno, bet nuoriejė so to 
duovėno pataisītė vaikeza šluovė. Bovės tatā paējės 
tuoks garsos, kad Petris nukrīpės i laisvamanius– 
kāp tatā vadėna tuokius, kor ont konėgūm lioub 
pašnekies. Vuo varguoninkou tuokem būtė nade-
riejė. Tatā sakōs tas tievs: „Aš, – ruokou, – nupė-
rkso tau laikruodeli, jē to par tris mienėsius kuožna 
dėina apēsi stacėjės“. Tas ėr ēt – matā, nuogniausē 
tuo dzieguoreliaus nuor. Pamatė Aniceta – vaike-
zos kap beržos, ėr ana panūda tas stacėjės ētė. Bēda-
mis, baklūpaudamis anoudo ėr sosėmėrksiejė.

Ėr tik jiemė spruogtė medē, nudžiūva parkė ta-
kelē, apsėpīlė Rongės pakrantės baltās žėidelēs – ėr 
jiemė tatā Aniceta so Petrio sosėtarosio biegėnietė 
i ton tonkmīna, kor bova vadėnams Bažontu meš-
kelis (tėi bažontā – tatā tuokei dėdlē strainė paukš-
tē, pėntarkas dėdoma, marguoms blėzgontiuoms 
plunksnuoms, ėlguoms, gražiuoms, žaliuoms mie-
lėnuoms plunksnuoms oudėguo). Ons lioub atēs 
aplinkėnio kelio. Vuo Aniceta ėšsėved moni, bet 
pasvadėn ont soulelė pri Rongės, vuo pati ėr bieg, 
vėsā nē šiuoki, nē tuoki. Aš tatā, žėnuoms, tuo na-
rėma dar nasopratau. Mon baugo. Aš jauto, kad jē 
sožėnuotom prīglaudas vediejės, būtom nuogniau-
sis ergelis. Alė Aniceta mon saka:

– To nieka diel monės nabėjuok – vedo esav 
patėis pondėiva sovestė: stacėjės bēdamis sosėmīlie-
jiev. Aš pasėtėkau sava čiestė, Levanuora, to tuo dar 
nasopronti.

Vuo aš tatā slonkiuojo pagal Rongė (tas upe-
lis tēp vadėnuos, kor plaukė par parka), tėn pagal 

ton žali tėlteli, kur bova ėš tuo parka i klebuonė-
jės pėiva. Vuo tėltelė vėdorie bova bruoms ožrakė-
nams. Gėrdo – rakėn, vuo kas? Tatā prabaštelis ėr 
baiētos– kningelė ronkuo. Ons dėdlē gers bova, i 
prīglauda lioub tonkē atēs, puoteru klausėmės, co-
kerku atneš. Veizas ons i moni:

– Ėš kor to, mergelė?
Pabočiavau anuo ronka.
– Ėš prīglaudas. Levanuora.
– Tēp tuolėi nu nomūm pati vėina?
– Aš na vėina – so muokītuojė Aniceto...
Prabaštelis žvalguos – aš ėr pridiejau:
– Ana tujau atsėras...
Ėr če pat kad ožkaitau pamėslėjosi, kāp tas ėšē-

jė... Vuo ons, kningelė atsėskleidės, nuējė skaitīdams 
kāp tik tou takelio, kor Aniceta bova nubiegosi. 
Nutėrpau vėsa ėr tēp bėjau: kāp būs, jē prabaštelis 
ožēs anus tėn tomsemė takelie? Vuo jog tas nagerā. 
Mon atruoda, kad ėlgā troka, kol Aniceta atsėrada. 
Aš anā ėr sakau:

– Aniceta, – ruokoujo, – aš tēp bėjuojau. Pra-
baštelis nuējė – jē ons pamatė...

– Dėdelis če dākts, jē ėr būtom pamatės: jog 
pana so kavalierio, jē kon duora mėslėj, tor pasėruo-
koutė... Atēs laiks, ėr grētā ons pats, prabaštelis tatā, 
ėr sorėš, ėr pakrapīs. Bet ons vedoms nasosėtėka – 
Petris bova pējės, vuo aš prabašteli pasveikėnau, ons 
moni prakalbėna kāp sekas, tatā žadiejė atētė dai-
niūm pasėklausītė.

– Vuo kuoks tėn bova paukštiu ergelis? – klauso.
– Paukštē kap paukštē – bī kas pajodėn, ėr lek, 

poldėnie. Vuo tūm bažontu šaukėms, čėrškiejėms – 
žėnā pati, kuoks īr.

Vuo matā, na tēp bova. Anei ējė sosėkėbė ėr 
ėšvīda ėš tuola prabašteli. Tas Petris šūst i krūmus, 
vuo tėn tėi paukštē laikuos. (Anei, matā, bova 
kap ėr laukėnė, kad ėr lesėnamis, priveizamis. Kāp 
puonībė sovažious, tad tus mėzerėjės lioub mediuo-
tė, puo tūm parka šaudītė.) Prabaštelis klausėnietė 
Anicetas: „Kas če bova?“ Ana pasakiosi: „Gal šou, 
gal lapė– nažėnau“. Vuo prabaštelis pasakės: „Gal 
lapėns“, – ėr nuējė melsdamuos. Vuo ons bova ma-
tės, kad nu anuos žmuogos šuoka i šali.

Vuo dar tas bova, kad tas Petris tā Anicetā 
laiškus rašė. Vuo tēp godrē bova isėtaisė, kad baž-
ninčiuo lioub padies sotartuo vėituo. Vuo tatā 
Praksėda, kor ėr onkstėi i bažninčė lioub biegs, ėr 
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pastebiejė, kad Aniceta pasėlėnkosi ėš laukas ka-
žėkon trauk ėr ož ontė kėš.

Vuo dar rēk žėnuotė, kad abėdvė prīglaudas pa-
nelės bova istruošītas, ierzintas. Vuo vės diel tūm 
nalaimingu mietuomu vaikeliu. Par ton žėima, ko-
nėgākštiou mėros, kāp konėgākštienė ož gruonin-
čės ramėnuos tarp gėmėniūm, – pamėslītė – rēk– 
nu rodėnėis lig gegožės mienėsė pametė vėinioulėka 
vākūm! Nakti lioubam tik ėšgėrsma – smarkē ka-
žėkas doru skombala trauk, ėr ėšbieg Paulina, ėr 
rond i kuokius lakatus sovīniuota mažėleli. Vuo tēp 
bova kuova mienesie, ka par vėina savaitė pametė 
tris vākūkštelius. Kas daries! Praksėda lakstė kap 
vietra, švaisties so dėržo ož menkiausi zbėtkeli, ont 
skroustūm rauduonas diemės degė... Konėgunda, 
kāp treti vaikeli Paulina īnešė, drebiejė verkė, līgo 
priepuoli gavosi, ėr tik šnėbždiejė melsdamuos:

– Viešpatie, viešpatie! Jē iš sava maluonės 
paskīrē mon nakaltībie gīventė, diel kuo oždedi 
tuokė karuonė, diel kuo lėipi nakaltuoms merge-
liems so grieka vaisēs čiopėnietėis...

Paulina ton gėrdiejosi, alė toukart nutīliejosi. 
Vuo kāp Praksėda staigo sorėka: „Ož sava pėningus 
dėdliausi pėktiausi šoni nupėrkso, pri doru prirėšo, 
kad tuokė bestėjė so vėso anuos bėnkarto sodraskī-
tom!“ – tatā Paulina puo pėrma pasakė joukdamuos:

– Jē nuori, kad tuo nabūtom, tad ton pėkta šoni 
rēkietom rėštė na pri tuo gala, kor vėskas bėngas, 
vuo pri tuo, kor rēkals prasėded. Alė nažėnau, pane-
lė brongiuojė, ar tas padietom. Kam rūp tėkslos, tas 
na tik šoneli – baisiausi leva pol nugalietė. Vuo šone-
liou – kaula numes, ėr tvarka. Puo devīniūm mienė-
siu ėr šauks mūsa prīglaudas skombals kap pasiotės.

Praksėda ožkaita kap žarėjė:
– Kuokės če kalbas, kuokėi če žuodē? To so sava 

kalbuoms paleistovės ožstuoji. Vuo ar to, Paulina, 
nasopronti, kad jē maluoninguojė mūsa gluobiejė, 
konėgākštienė puoni, tėik pėninga paded sėrate-
liems augintė...

Vuo če Paulina partraukė:
– Ar baršk dėdesnės sėratas, kap tuoks kūdėke-

lis, kor tievs, muotina anuo atsėžad...
Vuo tatā Praksėda partraukė Paulina:
– Ėr veiziekės, kas pasėdara: mūsa prīglauda, 

pati švėisiuojė konėgākštienė īr līgo paleistovīstės 
prīdonga, paskatėnėms. Tuokės mergas puo krū-
mās golėnie ėr čīdėjės ėš mūsa. Jē vėina kėta ap-

draskītom gerā, nabėjuok – apsėgalvuotom.
Dabar Paulina ožkaita:
– Tamīsta ruods ėr tuoki nakalta mažėleli šonėi 

mestomi prarītė, nuoriedama mergūm pakalenėjė i 
pruota atvestė, alė kažėn ar tas kon padietom. Ont 
tuo, matā, sviets stuov. Vuo dar mosiet rēktom vīru 
pakalenėjė pėrmo ėšnaikintė. Ėr joukas. Če tatā 
Praksėda pasiota gatavā:

– Tīliek! Spavieduokės, spavieduokės!
Ėr ėšliekė, trėnkosi dorims. Gerā, kad na par tas 

doris sproka, kor vedvė so Aniceto ožsėglaudosės 
tūnuojiev. Dar ėšgėrduom mūsa sena prietelka bor-
čėjėnt: „Pati spavieduokės, švėntuojė lėntelė...“‚

Na priš gera, na priš gera tēp joukies nabagelė 
Aniceta. Ana mon sakė:

– Kāp tik aš apsėžanīso ėr būso vargamėstrienė, 
to tonkē pri monės atēsi. Aš tavi ėšpėršo.

Ėr staigo sošoka:
– Levanuorelė! To būsi mona bruolienė! Aš ton 

jauto, aš ton jauto. Kad to žėnuotomi, kuoks Ber-
nards dalikatnos, kuoks maluonos! Pamėslītė rēk– 
par tėik metu pri tuokiuos aukštuos puonībės so 
dalikatnēs žuodelēs, so meilė švīpsėnelė.

Monėi tas anuos gėramāsis Bernards nimaž na-
patėka. Vėsu pėrmo, atruodė sens – gal kuokiūm trė-
jūm dešimtūm metu. Ėr kāp tik anuo švīpsėnelė mon 
ėr napatėka: tēp prasėvėipės ba kuokė maluonoma.

Ton pavakarė vedvė abėdvė bovuov pri darba 
siovīkluo. Aniceta ož sava pėningus siovėniejė 
štoula – apžadus padariosi bova. Vuo aš narstiau 
ont adatas sosoktus auksus ėr smaigstiau i balta at-
laša. Ana, žėnuoms, galiejė pakėltė nu darba ėr ėšētė 
kada panuorosi, vuo mon lioub rēkies pasėzvalītė. 
Aš, Anicetas pamuokīta, ėr sakau vīresnėjē siovīklas:
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– Tēp mon akis raibst ėr galva skaud.
– Tėkrā, tėkrā tuoki nusnuoposi atrudā. Vuo če 

rēk dėdlē veizietė, kad napagadintomi tuoki brongi 
dalīka. Paėlsiekės. Ėšēk i uora.

Ėr lekav tatā abėdvė i parka. Ar če bova Anicetas 
so bruolio sotarta, ar tas natītiuoms pasėsoka takė?

Ėr lėipė Aniceta anuos palauktė. Monėi tēp na-
patink so tou Bernardo vākštiuotė... Siedaus ont 
soulelė, ons kažėkon šnek tēp švelnē, vės mon saka 
„Levanuorėlė“ ėr „tamīsta“, ėr tuoks dalikatnos, ėr 
tas anuo prasėvėipėms tēp moni pīkėn, – ruoduos, 
imtiuo ėr ignībtiuo, kad ons tėkra veida paruodī-
tom. Klausėnie tatā, ar mon patink tuokės gražībės 
siovėnietė. Aš meto puo žuodeli ėr jau nuoro bieg-
tė, ėr anam tatā ton sakau, vuo tik veizo – ėr ba-
atžingsniuojėnti dedlēs skobēs žingsnēs– vuo kas? 
Vuo Praksėda. Tuo batrūka! Ana ėr pristuojė tujau 
pri monės:

– Kāp to če atsėradā, Levanuora?
– Mon dėdlē galva bova isėskaudiejosi, ėr pane-

lė Barbuora lėipė mon ētė pasiedietėis i parka. Ve-
dvė so Aniceto ėr atejiev.

– Kamė Aniceta?
Če isėkėša Bernards:
– Ana tik kon pējė, sakies torėnti rēkala pri 

agruodninka.
– Būtiuo sotėkosi, vuo nasotėkau. Tamīsta če 

kažėkon makalouji... Ēk, Levanuora, nomėi – pa-
skou pasėšnekiesev.

Aš, grētā pakėlosi, nuskobiejau šalėn. Gėrdie-
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jau, kad Praksėda dėdlē pėktā kažėkon pasakė, vuo 
kon ons atsakė, nagaliejau nugėrstė. Tik paskou ont 
taka puosūkė kad atsėgrėnžiau, anuo nabibova re-
gietė, vuo Praksėda druožė tou takelio– biegtėnuos 
biega. Aš ėr nutėrpau vėsa, kon darītė naėšmaniau. 
Ar če mon grinžtė i prīglauda, ar ētė i siovīkla? Vuo 
baisiausē jauto, kad būs bluogā. Žėnau, kad Anice-
ta so Petrio, kad anon tėn atras – šėrdės dreb diel 
anuos. Jog nieks nagal oždraustė mergelē, – mės-
lėjo pagal Anicetas žuodius, – pasėšnekietė so tou 
žmuogo, kor anoudo tujau žanīsės... Ėr ožlėpau ont 
Konėgundas. Aš anā ėr ruokoujo:

– Galva skaudiejė – tēp gielė, kad veizietė na-
bgaliejau. Pana Barbuora bėjuojė, kad napagadin-
tiuo darba. Lėipė ētė i parka, alė pana Praksėda 
parvarė nomėi...

Ėr žlėmbtė!.. Konėgunda pasakė goltėis ėr atne-
šė termuometra. Dėdlē sragē bova daktara išakīta 
pri mažiausė nusėskundėma matoutė temperatūra. 
Temperatūras, žėnuoms, nabova, aš golio ėšsėgon-
dosi, drebo diel Anicetas. Ėr pėktoms pradiejė jim-
tė: kuo ana lek ėr lek pri tuo Petrė i ton Bažontu 
meškeli? Ar nagalietom palauktė, kuol apsėžanīs?

Parliekė Praksėda kap vietra ėr kad pagaus moni 
saikdintė: ar aš žėnuojau, kad Aniceta bieg lakstītė so 
Ožinskio. Vuo pėrmo lėipė krīžio bočioutė, žegnuo-
tėis, kad ni vėina žuodė napamalouso. Tēp pribau-
ginta, kon žėnuodama ėr ėšdiejau, vuo Aniceta – sa-
kiau, kad ana tor pasėruokoutė diel žanatvės...

– Paduori pana nabieg i krūmus ruokoutėis. 
Gerūm žmuoniūm akėvaizduo ruokoujės. Kuoki če 
žanatvė – če paleistovīstė so skombalo! Ėr dabar tēp 
toriejė atsėtėktė, kad ož keliūm dėinūm parvažiou 
švėisiausiuojė konėgākštienė! Vuo gal ėr gerā. Pats 
pondėivs tēp pataisė, kad konėgākštienė puoni pa-
matītom, kuoki ta īr anuos pašluovintuojė, pagėr-
tuojė Aniceta.

Tatā atsėlėipė Konėgunda:
– Ėr ton mergėkė ana jau mon bova i pražūtėis 

keli itraukosi.
Vuo tatā aš ožsėnešiau ėr staigo jiemiau šauktė:
– Kuoks če pražūtėis kels! Aniceta moni mīl – 

nieks moni tēp namīl kap Aniceta: ana nuor, kad aš 
anuos bruolienė būtiuo.

– Bruolienė! Snargla – ar matā, kon šnek?
Vuo Konėgunda dūksava:
– Nikad namėslėjau, kad Aniceta tuoki gīvatė-

lė!.. Jėzau, Jėzau!
Sapnos! Sapnos šėndėina, vuo tada kuokės aša-
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ras, kuoks drebiejėms! Baisės bova tuos trīs dėinas 
lig konėgākštienės parvažiavėma. Ėr Konėgunda, 
ėr Praksėda ožsėsiedosės sauguojė, kad nasoētiuo 
so Aniceto. Pana Barbuora, ta lietuojė, geruojė Bar-
buora, siovīklas vediejė, ta ėr so anuoms līgē. Jotau, 
kad kažėkuokėi baisė kaltėnėmā metamis ont Ani-
cetas galvuos, ėr tēp mon anuos bova gailo, ėr tuoks 
truoškėms apgintė anon. Aniceta raduos līgo nab 
ta: borna ožspausta, akis bova ožtėnosės, – matītė, 
nakti būs kriuokosi. Siovīkluo, Barbuorā pasėšalė-
nos, pasėsekė pasėšnėbždietė:

– Levanuorėlė, anuos ėšvuogė mona laiškus.
– Ar Praksėda so Konėgundo?
– Anuos, anuos, pasiotosės davatkas... Aš mėrš-

to ont vėitas: jog anuos neš konėgākštienē!
– Alė ten parašīta, kad jodo žanīstaus...
– Daug kuo rēk, kad apsėžanītomi. Jog aš biedna 

mergelė! Jē konėgākštienė būtom monėi maluoni, 
ėr kraiti gautiuo, ėr dalėis – ana moni ruods mīliejė. 
Vuo kāp tuos palēs sava lėižovius, ėš baltiausė padarīs 
joudiausi...

Vuo kāp mon bova Anicetas gailo! Ana skobiejė 
bėngtė ton sava apžadūm darbeli – vėrpontiuoms ron-
kuoms siova auksa krīžio ont lėlėjavuos štoula posės.

Ėr parvažiava konėgākštienė, ėr nubiega tėidvė 
pri anuos so laiškās, so lėižovēs, so ašaruoms, so prī-
saikuoms, so krīžiaus bočiavėmo. Ėr pasėdarė pa-
skotėnis škondals. Konėgākštienė gava šėrdėis prie-
puoli – sopoulė vėsas paluociaus muotrėškuosės, 
atlakėna daktarus. Paējė garsos, kad mėršt... Sūdna 
dėina! Pana Liucina, atliekosi i prīglauda, kad vak-
sėjė, kad vaksėjė tas mūsa vediejės!

– Kāp jodvė napagalvuojiet atētė pri monės – 
aš būtiuo parėngosi dalikatnē. Vuo jūs ėš tuo keršta 
ont Anicetas, koriuos nakėntat, nuoriedamas anuos 
nusėkratītė, kon padariet? Bova daktaru pasakīta, 
kad tuoki graži pavasari ana važioutom nomėi, kad 
če atras ramībė. So gražė ramībė jodvė pasėtėkuo-
tav! Ėr kam dar ton mergėkė Levanuora skundiet, 
kad ana, Anicetas primuokīta, i pasėmatīmus so 
Bernardo laksta? – (Aš tada pouliau bliaudama pri 
panuos Liucinas ėr alei žuodi vėskon pasakiau, kad 
aš ton vėina karta Bernarda tamatiau, ėr kon kalbie-
jiev, ėr parsėžegnuojau.) – Vuo dabar jodvė ton pa-
dariet, kad tuos prīglaudas nabibūs! Bapruotelės, 
kėrtuot medi, ont koriuo siedat. Konėgākštienė 
nabgal – anuos svēkata brongesnė. Ėr jodvė, – 
saka, – tuoki žuodi ėštarietav, kad konėgākštienė 
laikonti prīglauda merguoms paskatintė...

45

(Nukelta i 46 p.)

Tuokės tatā bova tuokelės... Aniceta, nabagė-
lė, nuoriejė ėšsėteisintė, alė anuos naprijiemė. Ana 
poulė pri prabaštelė, ējė ėšpažintėis, vuo paskou 
ba paslaptėis šnekietėis. Prabaštelis šaukė Ožinski. 
Tas– mik mik, nagalis žanītėis: nieka naoždėrbons. 
Taries so pano Liucino – ta ėšprašė ėš konėgākštie-
nės tūkstontė robliu pasuogas, vuo Petris Ožins-
kis– švėlpt ėr dinga. Anicetelė gava vėita vėinamė 
dvarė pri vākūm – dėdlē griaudē atsėbočiavuom. 
Vuo kada anon bapamatiau, pasakīso paskou.

Jau vėsė žėnuojė, kad prīglaudas nabibūs. Ko-
nėgā ėš bažninčės klausė, ar neatsėras gailestingu 
žmuoniūm, kor nuorietom sėratas priglaustė, ėr 
kad konėgākštienė doud anims pasuogas.

Tatā tēp bova paluociou paruokouta: kon prī-
glaudas laikīms būtom kaštavės par ėštėsus metus, 
ėšdalītė tarp vākūm. Tatā anus aptaisītė, aprėngtė, 
doutė patalīnės ėr kėik ten pėningūm. Vaikiokus 
jiemė kaišiuotė kėta pri čiaučiaus, kėta pri kriau-
čiaus, kėta i suoda; mergėkės, kor dėdesnės, pri 
vākūm pristuojė. Brėgė, tuoki auksa šmuota, ėšve-
žė net i Šiaulius.

Dabar ėr diedė sosėrūpėna, kor moni dietė. 
Nabova mėslės, kad ētiuo kor ož auklė pri vākūm; 
palėktė pri siovīklas, muokītėis siūtė drabužius pati 
so ašaruoms nanuoriejau – siovėms monėi napatė-
ka, so tās sėlkās, auksās, kap tas pasakė, akiūm gai-
lo, ėr kartuojau pati: „Akiūm gailo... akiūm gailo...“ 
Vuo dar diedīna pasakė: „Jē vės tēp siediesi, mer-
gelė, sosėrėitosi, kopra gal sosėmestė arba sokatas 
gausi“. Vuo aš nabnuoriejau būtė tarp anūm. Nuors 
siovīklas vediejė Barbuora bova lieta ėr maluoni, alė 
tēp moni staigē muštė nu anuos atmuša puo tūm 
vėsūm ergeliu. Konėgundas bova mon gailo... Kad 
aš bovau maža, ana moni lioub ont keliu laikīs, 
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gluostīs ėr jou mīlies kap kėtus vākus, vuo kad ož-
nėka kalbintė i šventa keli, tad lioub šnekiesvuos 
ėlgā – ana monėi vės pasakuos aple šventūsius ėr 
vėsuokius steboklus, ėr anā patėka, kap aš klausiaus 
ėšsėžiuojosi. Dabar ana monėi pasakė:

– To nažėnā, vākali, kuokė tau skriauda padarė 
Aniceta. To bovā ont tėkra ėšganīma kelė, vuo dabar 
ana tavi sojaukė, sodėrba. Veiziekės, kon ana laimiejė: 
nustuojė konėgākštienės puoniuos maluonės, apsė-
kielė kalbuoms, nustuojė šluovės, krėta i varga.

Vuo monėi kad ožvėrė ožkonkoliava šėrdės! 
Pėrmo, žėnuoms, nabūtiuo ėšdrinsosi tēp pasakītė, 
alė puo tuo vėsa ergelė ėr tėik prisėklausiosi pas die-
dė Kazimiera, igavau līgo kuokė prīšgėnas dvasė ėr 
tuoki tatā nuora ėšsakītė, kas sleg mona dūšė. Tad, 
vėsa ėškaitosi, kap vėšta jiemiau tratietė:

– Jē, ėškrėta ėš luoskas. Vuo kas anon ėšstūmė? 
Kam rēkiejė liektė so tās laiškās? Ėr konėgākštienė 
sosargėnuot, ėr par tus lėižovius vėsus laukuon vara...

– Levanuora, Levanuora, kon šneki!
Vuo aš dar smarkiau:
– Vėskon žėnau! Jē konėgākštienē nabūtom 

teik prišnekieta, nabūtom sopīkosi, Petris nabū-
tom ėšsėgondės ėr pabiegės. Mosiet Aniceta nakal-
ta, jē pats prabaščios ož anon pričīniavuojuos! Ėr 
pana Liucina, kor vėskon sopront, saka, kad nieka 

tūs laiškūs bluoga nabovėn, ėr ana tatā ėšprašė ton 
tūkstontė robliu. Alė senis Ožinskis tuos poikībės 
pasėruodė ož tris toris. Ėr tatā ons pasakė diedīna 
Sodimtienē: „Napasabnē jimtė martė so garso – gal 
ana ėr nieka nakalta, alė kam ana lakstė i Bažontu 
meškeli so mona sūno? Garsos! Vuo mona sūnos 
gal gautė tuokė, kor nalaksta. Kėts ėr gal ont anuos 
žuodi ontmestė, vuo aš nanuoro, – ruokoujis se-
nis, – kad ont martiuos būtom kėinuo žuodis. Kėts 
dalīks, jē konėgākštienė būtom davosi tuokė pasuo-
ga, kor būtom vėsus garsus ožspaudosi“. Vuo vėsa 
ergeli pakielė pana Praksėda... Ėr dar aš vėina dākta 
nagalio duovėnuotė.

Alė aš če ožsėkėrtau... Konėgunda, vėsa pabalo-
si, klausė:

– Kuo to nagali duovėnuotė? Kuo?
– Vuo kad pana Praksėda nagraži žuodi pasakė 

ont mažėlelė ėr nuoriejė, kad šou anon sopliešītom. 
Vuo Paulina saka – nieks gīvs naatsėrond ba dvasės 
šventuos isėkėšėma, kėtēp dūšės nabūtom.

Ėr ožbliuoviau so vėso gerklė. Pasėsoka Prak-
sėda. Ana kelinta dėina vākštiuojė galva par kakta 
smarkē soveržosi skepėtelė, i acta somėrkīto. Ana, 
matītė, bova nugėrdosi mona šnekala, diel tuo kad 
tujau jiemė pėktā moni vāksītė:

– Vuo to paršeli kor bovės! – diejė atsėkragėno-
si.– Ana, matā, drens šnekietė nagalinti duovėnuo-
tė! Kam? Sava muokītuojiems! Praša kas tavi duo-
vėnuojems? Ar to nažėnā, kad mažesniou vīresni 
sūdītė navalno? – (Dabar pasakītom „teistė“, vuo 
kad tas „sūdītė“ ėšēt līgo so drosko sūdītom, tad īr 
pakėists ont tuokė žuodė, kor paruoda tėisuos ėiš-
kuojėma.) – Ana, matā, ėšvadiuos če maliuodėjės! 
Ar to sopronti, kāp jūs če vėsė, kap siorbielės krauji, 
gerat muokītuoju kontrībė? Žmuogos ėš prilota gal 
ėšētė, basėvajavuodams so tuokė gaujė!

Vuo aš ėr sobombiejau:
– Jē jau tēp špetnē īr, tamīsta galiejē ėšētė ėš če.
Ėr matau, kad ana grēb dėrža. Aš – pri doru, vuo 

doris patės atsėdarė, ėr (če jau tėkrā pats pondėivs 
taisė) baiēton – vuo kas? – vuo tatā mūsa prabaštelis 
ėr pana Liucina. Aš poldama tik anuos naėšvertiau. 
Ana tvierė moni i kliebi, vuo kad bovau apsėbliuo-
vosi, jiemė klaustė, kas atsėtėka. Aš drebiedama 
kalbiejau:

– Pani, pani, ratuj mnie! – tatā lėnkėška (matā, 
pana Liucina nasoprata žemaitėškā, tatā ėr prašiau 
anuos: „Puoni, puoni, gelbiek moni“). Jiemė moni 
klausėnietė, vuo aš nieka tēp nabėjuojau, kap tuo 
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mušėma.
– Nusėramink, mergelė, – saka prabaštelis.
– Ana baisi akėplieša, – pasakė Praksėda, – ana 

drens muokītuojiems pamuokslus sakītė!
– Kāp tatā? – nusteba prabaštelis.
– Kon to pasakē? – tēravos pana Liucina.
Vuo aš ėr ėšdruožiau vėskon tūm dėdeliausiu 

žmuoniūm akėvaizduo, ėr dar pridiejau:
– Pana Praksėda tažėna muštė ėr šauktė.
Monėi lėipė ėšētė. Kon tėn anėi šnekiejė, kon 

našnekiejė – palėkau nažėnonti.
Aš nabejau i siovīkla: balts atlasinis arnuots bova 

pabėngts – ėšvežė anon i Velnio pati konėgākštienė. 
Dar pėrm anā ėšvažioujėnt diedė Sodimts, gerūm 
žmuoniūm patarams, nuoriejė ėšprašītė, kad mon 
nors kuoki muoksleli doutom. Pri anuos patiuos 
napriējė – kalbiejuos so administratuorio, tatā 
vėsūm dvarūm ėr gėriūm tvarkītuojo, ėr so pano 
Liucino. Tėi sakies ruods pričīniavuojosīs, alė konė-
gākštienė ožsėkėrtosi. „Nē! – pasakiosi. – Mergātė 
jau ketoriuolektus bėng, anā, matiau, kėtkas rūp: 
če ana vėinuolė nuor būtė, če apėnt kažėkou kėto. 
Vuo lengvā lēdas ėš kėlė ėšvedama. Mestė anon i 
miesta – atidarītė keli i pražūti. Kon omžėnatielis 
konėgākštis anā paskīrė, ton ana gaus. Dabar ta-
gol muokuos kuokė amata, tėkrā būs laimingesnė.“ 
Diedė, tėisa, sokeikė grinžės, alė anam dėdlē tas pa-
tėka, kap dvara bogaltėris anam soskaičiava, kuoki ta 
mona pasuoga pasėdarīs, bankė ėšbovosi nakošėna-
ma pėnkiuoleka metu... Vuo dar mona rēkala paga-
dėna tuoks vėins, kor aukštus muokslus ējė Peterbor-
gė, ons sosėdiejė so tuokēs smarkēs socelistās, korei 
šauda valdė. Anon nutvierė bametonti bomba. Ėr 
pasėruoda, kad ons muokėns ož konėgākštė pėnin-
gus. Konėgākštienė nuogniausē ton pajiemė i šėrdi, 
pėktėnuos. Ėr sakiosi, kāp eson baiso, kad muokslos 
tēp galis žmuogo pagadintė. Ana pėrka pamaldas 
ož konėgākšti ėr pati meldies prikrėsdama, kad tik 
tuo razbaininka darbā napakėnktom omžėnatielis 
anuos vīreliou.

Ton vėskon žėnuojė mon pasakītė Konėgunda– 
anā sakiosi Marėjė, vīresniuojė konėgākštienės pana 
tarnaitė, kor konėgākštienė sošokou, nagelius anā 
blėzgėn, ėr tatā anuos pasėšnekontės līgo draugės. 
Ož vėsuokiūm gruoninčiu važioudama, konėgākš-
tienė vės anon vež. Marėjė paveizietė dėdlē puo-
nėškā atruodė – jau kėik pražėlosi sena pana, dėdlē 
maldinga, alė na vėinuolė.

Konėgunda monėi dėdlē gera raduos. Tou mona 
kraitelio rūpėnuos. Pati siova mon vatėnė kaldra ėr 
rūpėnuos, kāp če būs ba patalu. Matā, ėr amats mo-
nėi jau bova paskėrts: būso audiejė. Vuo tas atsėtėka 
kap ėr natėkieta...

Pri diedės Kazimiera nubiegosīs vėskon ėšpīliau 
nu pradiuos lig gala.

– No ėr mergelėkė! – jiemė jouktėis diedė.– 
Gailo, kad tava pėninga puo napajodėnamo kūlio 
pakėštė. So tuokė galvo galietomi na tik šonadvuo-
katio, bet ėr vėso advuokato būtė. Kas tava muo-
kiejėms kėikvėina dākta ėš vėsūm posiu apluotė! 
Bet nieka žmuogos napapūsi, spasaba natoriedams. 
Dar vaikiečgalis galietom, i miesta ėšbiegės, vėinor 
kėtor basėtrindams, i muoksla isėkabintė, bet mer-
gėkė, vuo dar našpetniuos marmūzės, krėstom kap 
i šolėnė statė galvo. Žėnuok, mergelė, kad vėsor īr 
bjau¬rībiu špėčboku, kor tīkuo mergelė prarītė, 
vuo miestė ar dvarė – dvėgūbā. Ėr ton žėnuok, kad 
omžėnatielis tava papunis nikad nabūtom lēdės tavi 
i dvara ož pakajavōjė. Ton ons īr kelis kartus mon 
paruokavės.

Publėkacėjuo panauduotas Mukienės Danutės 
portėgrapėjės

(Tēsinīs kėtamė numerie)
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Prisimenu, kada pirmą kartą pajutau mirties 
kvapą. Tąsyk buvo pati vasaros pradžia, žolė ką tik 
nupjauta. Pasukau takeliu Skuodo dvaro sodybos 
pakraščiu ir, padvelkus vėjeliui, pajutau keistą, iki 
šiol dar nepatirtą kvapą... Ką tik nušienauta pieva 
buvo apgauta salsvai tirštu, tačiau kartu ir keistokai 
gaiviu kvapu. Sustojau. Tai buvo mirštančios žo-
lės– mirties kvapas. Šiandien kažką panašaus paju-
tau Vilniuje eidama iš vakaro rudens vėjų gelsvais 
lapais nusėtu parko taku. Tas mirties, išėjimo ne-
būtin kvapas dar labiau sustiprėjo gavus žinią, kad 
po sunkios ligos mus paliko Plateliuose gyvenusi 

Žodžiai anapilin išėjusiai 
Žemaitijos gamtininkei 
Marijai Vyšniauskaitei-
Jankauskienei

Marija Vyšniauskaitė-Jankauskienė (1954–2022)

iškili Žemaitijos gamtininkė Marija Vyšniauskai-
tė-Jankauskienė (1954.05.02–2022.09.28). Dar iš 
ryto laišką jos brolio Stanislovo prašiau perduoti 
Marijai mano palinkėjimus – žemaitiškos stipry-
bės grumiantis su ją užklupusia liga, o jau prieš pi-
etus gavau žinutę, kad jos jau nebėra. Marija ana-
pilin išėjo šių metų rugsėjo 28 dieną. Jos kolegos, 
Žemaitijos nacionalinio parko darbuotojai, ne-
krologe rašo: „Rugsėjo 28 diena, trečiadienis, buvo 
saulėtas ir vėjuotas, vakare Plateliuose lijo. Dangus 
verkė, į Dausas iškeliavo Marija...“

Tokia buvo jos gyvenimo paskutinė diena. 
Ji išėjo... Tačiau žmonių atmintyje Marija 

gyva– jauna, graži, jautri ir mylinti – savo dukry-
tes, draugus, bendradarbius, globojamai nužvel-
gianti kiekvieną medelį, gyvūnėlį, žolės daigelį.

Kurį laiką Skuode man teko laimė gyventi Ma-
rijos kaimynystėje, dirbti kartu su jos broliu – žy-
miu Skuodo liaudies meistru, žurnalistu, knygų 
autoriumi, aktyviu visuomenės veikėju Juozu Vyš-
niausku. Kartu augo, draugavo jos ir mano dukros. 
Marija Skuode buvo labai gerbiama jauna gamtos 
specialistė, ekologė, Mosėdyje veikiančio dabar 
jau Respublikinio Vaclovo Into unikalių akmenų 
muziejaus puoselėtoja. Einant metams mūsų keliai 
išsiskyrė. Viena pasukome į Palangą, vėliau – į Vil-
nių, kita – į Platelius. Susitikus ji, kaip ir anksčiu, 
visada maloniai bendraudavo, džiugindavo savo 
dėmesiu ir tik jai būdinga šypsena. Tai buvo nepa-
prastai šiltas ir geras žmogus. 

Na o apie ją kaip specialistę, žmogų, itin daug 
prisidėjusį prie Žemaitijos gamtos puoselėjimo, 
šiandien geriausiai gali papasakoti jos kolegos pla-
teliškiai, su kuriais ji kartu gyveno, dirbo, džiaugs-
mais ir rūpesčiais dalinosi daugiau negu 20 metų. 
Nekrologe „Gamtos pašaukta“, kuris paskelbtas 
Facebook portalo Žemaitijos nacionalinio parko 
paskyroje, rašoma:  

„Netekome žymios gamtininkės, „gamtos poetės“, 
kolegės, plateliškiams brangaus žmogaus Marijos Vyš-
niauskaitės-Jankauskienės. 

Gimė 1954 m. gegužės 2 dieną, Žemaitijos pa-
kraštyje, Skuodo rajone, Klauseikių kaimo vienkie-
myje. Augo penkių vaikų šeimoje, anksti neteko ma-
mos. Mokėsi Klauseikiuose, Aleksandrijoje, Skuode. 
1979 m. baigė Vilniaus universitetą, kur įsigijo biolo-
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go, biologijos-chemijos dėstytojo specialybę. Dirbo Vals-
tybinėje sėklų inspekcijoje Skuode (1972–1977), 
Respublikinėje gamtos tyrimo laboratorijos Že-
maitijos filiale Mosėdyje (1977–1993), Aplinkos 
ministerijos Jungtinių tyrimų tarnybos Žemaitijos 
monitoringo stotyje (1993–2000), Salantų regio-
niniame parke (1997–2001), Žemaitijos naciona-
liniame parke (2000–2022). Gamtininkė, dirbda-
ma tyrimo laboratorijoje Mosėdyje, buvo atsakinga 
už naujų saugomų teritorijų steigimą, Respubliki-
nio unikalių akmenų muziejaus (kartu su Vaclo-
vu Intu) kūrimą, kitas gamtosaugines veiklas. Jos 
pastangomis buvo įkurti Laumių, Margininkų bei 
Sudėnų botaniniai zoologiniai draustiniai, Aukšto-
jo tyro telmologinis draustinis, bent aštuoni regioni-
nės reikšmės draustiniai, daugeliui unikalių gamtos 
objektų suteiktas paminklų statusas. Prisidėjo prie 
Žemaitijos nacionalinio parko planavimo schemos 
kūrimo (1997), atliko įvairius gamtinius tyrimus 
Varnių, Salantų regioniniuose parkuose, Žemai-
tijos nacionaliname parke, įvairiuose Žemaitijos 
nacionaliniam parkui priskirtuose draustiniuose. 
Buvo įvairių gamtosauginių projektų („Plokšti-
nės miško tvarkymo darbai“, „Pažeisto Gardų ozo 
tvarkymo darbai“, „Platelių ežero hidroįrenginio 
rekonstrukcija“, Aukštojo tyro pažeisto hidrologinio 
režimo atkūrimo darbai“, „Siberijos pelkės atkūri-
mo darbai“, „Siberijos pelkės pažeisto hidrologinio 
režimo atkūrimo darbai“, „Biomasės kompostavimo 
mechanizmo sukūrimas, išsaugant biologinę įvairo-
vę NATURA 2000 teritorijose“, „Žemaitijos nacio-
nalinio parko gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimas 
supažindinant juos su ES reikalavimais“, „Buvusios 
Plokštinės karinės bazės pritaikymas šikšnosparnių 
apsaugai ir pažintiniam turizmui“, „Pažeistų ŽNP 
teritorijų atkūrimas ir pritaikymas rūšių bei buvei-
nių išsaugojimui“) vadovė arba dalyvė. Dalyvavo 
kertinių miško buveinių (KMB) projekte (2002–
2004), Gamtos paveldo fondo vykdytoje Lietuvos 
pievų inventorizacijoje (2003–2004). Buvo aukš-
čiausios klasės gamtininkė ekspertė, daugiausiai 
dėmesio skyrusi paukščių stebėsenai ir jų apsaugai 
(Ornitologų sąjungos narė). Marijai buvo svarbu, 
kad mus supančią gamtinę aplinką pažintų ir ver-
tintų visuomenė: inicijavo arba prisidėjo prie „Gi-
liuko ir kaštoniuko“, „Šeirės“, „Paplatelės“, „Plošti-

nės“, „Gardų ozo“ ir „Liepijos“ pėsčiųjų gamtos takų 
įkūrimo Žemaitijos nacionaliniame parke. Ekologi-
jos klubo „Liepija“ įkūrėja ir vadovė, Platelių ben-
druomenės narė. 

Marija Jankauskienė yra knygų „Dvaras prie 
Aleksandrijos“ ir „Gydytojas Vaclovas Intas“ ben-
drautorė, „Pauškių tyro paslaptys“, „Viliojanti gam-
tos knyga“ tekstų autorė. Ji rašė įvairius straipsnius 
apie gamtą „Žaliajam pasauliui“, „Žurnalui apie 
gamtą“, Plungės rajono spaudai, Žemaitijos nacio-
nalinio parko leidiniams. Subtiliai, lyg poetė ar ta-
pytoja, mokėjo atskleisti gamtos paslaptis, pamatyti 
mažus stebuklus kasdienybėje: pražydusį geltoną 
šalpusnio žiedelį, išgirsti žvirblelio čirškėjimą krū-
me prie namų... 

Marija nuo vaikystės gyveno darnoje su gamta. 
Jai skaudėjo dėl žmonių beatodairiško aplinkos nio-
kojimo, savininkiškumo, gamtą jautė visa savo esy-
be. Gamtininkei buvo svarbi prigimtinė tradicinė 
kultūra, Žemaitijos krašto kultūros versmės. Mėgo 
keliauti, fotografuoti, uogauti, grybauti, užsiimti so-
dininkyste ir daržininkyste. Užaugino tris dukras, 
kurios padovanojo penkis anūkus. [...]

Sudie, Marija... O kada nors lakštingalų suoki-
mu gėrėsimės drauge vaikščiodami Amžinybės miš-
kuose ir soduose…“

Kaip ir jos kolegos plateliškiai, taip ir mes, min-
timis palydėję Mariją Anapilin, spausdiname jos žo-
džius, skirtus Platelių gamtai – tekstą „Ežeras groja“ 
(skaitykite 50 puslapyje).

Marijos Vyšniauskaitės-Jankauskienės nuotrauka 
iš Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos archyvo

Parengė Danutė Mukienė

Gėlės Marijai. Danutės Mukienės nuotrauka
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Kai ežeras groja ledo instrumentais, neišgirsti jo 
negali. Tik reikia stabtelti ir įsiklausyti… Kiekvieno-
je įlankoje, užutekyje, užuolankoje vis kita muzika, 
vis kiti garsai… Gros tol, kol ežerą visiškai sukaustys 
ledas. Paskui poškės, aidės, dejuos, lyg norėdamas 
išsivaduoti iš jį sukausčiusių ledo grandinių. Bet tai 
bus vėliau, spustelėjus dar stipresniems šalčiams. Kol 
kas ledu užtraukta tik vadinama „gintališkėnų“ eže-
ro dalis iki Šončelio salos, pietinė Laumalenkų ežero 
dalis apie Gaidsalę bei kai kurie mažesni užutekiai, 
kur vėjas taip neįsiūbuoja ežero vandens galybės.

Ežero viduryje būriais kyla ir leidžiasi kuoduo-
tosios, didžiosios ir kitos antys. Nendryne tarp ledų 
sangrūdų slepiasi paprastųjų laukių grupelė. Virš 
jų ratus vis prasklendžia, žvalgosi nuo Plokštinės 
miškų atskridę du ar net trys didingi jūriniai ereliai. 

Odė Platelių ežerui

Marija VYŠNIAUSKAITĖ-
JANKAUSKIENĖ

Tekstas pirmą kartą paskelbtas 2021 m. grudžio
9 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos in-
ternetinėje svetainėje

Jei pajutę šalčius pietuosna vis dar skuba paprastieji 
suopiai, gulbės giesmininkės, tai jūriniai ereliai iš-
lieka ištikimi savo perimvietei, niekur toli nuo jos 
nesitraukia ir turi kažkaip išgyventi šaltąjį laikotar-
pį. Gulbės nebylės susitikusios džiaugiasi viena kita 
ir suplaukusios greta išlenktais kaklais padaro gra-
žią baltą ištikimybės širdelę.

Keliaujant pravalytais ar pramintais Šeirės miš-
ko takais negali nesigrožėti gamtos sukurtais žiemos 
stebuklais, įmantriomis medžių, sniego figūromis… 
Atrodo jos gyvos, tuoj pajudės, prabils, nusijuoks 
ar kukliai šyptels… Negali nesistebėti darbščiais 
maisto ieškančiais miško paukšteliais, nuostabaus 
grožio mėlynosiomis zylutėmis, plušančiomis nen-
dryne, ieškodamos maisto. Gamta gyva, ji kasdien 
mainosi, keičiasi, stebina, gaivina...

Gandrai Plateliuose.  
Sigito Kazlausko nuotrauka

Platelių ežeras. Sigito Kazlausko nuotrauka

EŽERAS GROJA



K U L T Ū R O S  P A V E L D A SŽ E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   2

ŽEMAITĖJĖ
ŠLIUOGERĖ Arvīda portėgrapėjė



K U L T Ū R O S  P A V E L D A S

ŽEMAITĖJĖ
ŠLIUOGERĖ Arvīda portėgrapėjė


