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LIETUVIŠKAS ŽODIS –
varpas, žadinęs 
kraštą kultūriniam
atgimimui
Danutė RAMONAITĖ-MUKIENĖ

2022-aisiais sukanka 115 metų, kaip Telšiuose 
1907 m. rugpjūčio 2-ąją vietos šviesuolių, kuriuos 
būrė tuo metu knygrišiu dirbęs Feliksas Milevi-
čius (1883–1965),  suorganizuoto viešo lietuviško 
vakaro metu šiame mieste buvo parodyti pirmie-
ji lietuviški spektakliai – Miko Palionio komedija 
„Žilė galvon – velnias uodegon“ ir Dviejų Moterų 
(Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir Julijos Beniuševi-
čiūtės-Žymantienės (Žemaitės) komedija „Velnias 
spąstuose“. Spektaklius režisavo vasaros atostogoms 
į Telšius sugrįžęs Kijevo universitete medicinos mo-
kęsis ir teatro studijas lankęs Povilas Vaseris. 

Taip sutapo, kad būtent šiemet Vilniuje vei-
kiantis Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 

kartu su partneriais – Žemaičių muziejumi „Alka“, 
Telšių kultūros centru, VšĮ „Artlagamine“ bei 

2022 m. Telšiuose atidarytos Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejaus interaktyvios parodos „Ar lengva būti pirmiems? Telšių 
XX a. pr. kultūrinis sąjūdis“ fragmentas

Fotografas Zenonas NEKROŠIUS

Parodos „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis sąjūdis“ fragmentas

Parodos „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis 
sąjūdis“ fragmentas
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(Nukelta į 4 p.)

Klaipėdos valstybiniu muzikiniu teatru – pradėjo 
įgyvendinti projektą „Ar lengva būti pirmiems? 
Telšių XX a. pradžios kultūrinis sąjūdis“, kurį re-
mia Lietuvos kultūros taryba, Kultūros ministeri-
ja, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo 
komisija. Viena iš šio projekto sudėtinių dalių – 
tokio pat pavadinimo interaktyvi paroda. Ji Telšių 
kultūros centre atidaryta šių metų lapkričio 16 d., 
čia veiks lapkričio–gruodžio mėnesiais, gal kiek ir 
ilgiau, o vėliau turėtų keliauti į Plungę – ten vei-
kiantį Žemaičių dailės muziejų. Parodos gimimo 
darbus koordinavo šio muziejaus direktorė Nideta 
Jarockienė ir projekto vadovė – Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejaus muziejininkė Rasida 

Grupė parodos „Ar lengva būti pirmiems? elšių XX a. pr. kultūrinis sąjūdis“ atidarymo dalyvių

Iš kairės: architektas, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas 
prof. Algirdas Žebrauskas, parodos atidarymo dieną Telšių kultū-
ros centre skaitęs pranešimą „Žemaitija – Felikso Milevičiaus 
erdvė“, projekto „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis 
sąjūdis“ vadovė Rasida Žygienė ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejaus direktorė Nideta Jarockienė

Žygienė. Parodos architektė – Ieva Šimkonytė, 
grafikos dizaineris – Vilmantas Žumbys.

Ši paroda – tai interaktyvus pasakojimas, at-
skleidžiantis XX a. pr. Telšiuose vykusius kultūros 
procesus ir patirtis, buvusius visuomenės ir kūrėjo 
santykius. Ji skirta to laikotarpio kultūros procesų 
analizei, Telšių scenos ir dailės mėgėjų draugijos 
„Kanklės“ veiklai, Žemaitijos kultūrinio sąjūdžio 
vizionieriui Feliksui Milevičiui. 

Projektą inspiravo Lietuvos teatro, muzikos ir 

Parodą „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis pa-
rodą sąjūdis“ apžiūri ilgametė Telšių Žemaitės dramos teatro 
aktorė Liuda Lėverienė
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kino muziejuje saugoma unikali Telšių scenos ir 
dailės draugijos „Kanklės“ XX a. pr. Telšiuose pa-
statytų lietuviškų spektaklių, surengtų viešų vakarų 
afišų, nuotraukų ir dokumentų kolekcija bei Žemai-
čių muziejuje „Alka“ saugomi eksponatai, susiję su 
„Kanklių“ draugijos veikla. 

Kaip skelbiama parodos anotacijoje, „Žemaičių 
meno tyrinėtojas Juzefas Perkovskis yra rašęs, kad Že-
maitija pilna netikėčiausių paslapčių, kad ją reikia 
iš naujo atrasti kiekviename žingsnyje. Žemaitijos 
kultūros sostinės Telšių fenomenas – XX a. pradžios 
kultūrinis sąjūdis.“

Tuo laikotarpiu čia vykusiuose viešuose vaka-
ruose rodyti lietuviški spektakliai žmonėms buvo 
tarsi gaivaus oro gurkšnis, stiprinęs jų dvasią ir po 
beveik dvidešimt metų trukusio lietuviškos spaudos 
ir kultūros draudimo laikotarpio padėjęs atsitiesti, 
labiau gerbti save ir savo kalbą. Tais 1907-aisiais 
mieste prasidėjęs kultūrinis sąjūdis einant laikui iš-
augo į 1916–1934 m.  veikusią Telšių scenos ir dai-
lės mėgėjų draugiją „Kanklės“, kuri savo gyvavimo 
laikotarpiu scenos ir lietuviško žodžio gerbėjus pa-
kvietė beveik į 60 spektaklių premjerų. Jie buvo pa-
rodyti apie 400 kartų. Su „Kanklių“ vardu yra susi-
jusi ir idėja pastatyti mieste Telšių teatro rūmus bei 
pirmieji veiksmai siekiant, kad šis sumanymas taptų 
realybe. Laikui einant mieste plėtojama mėgėjiško 
teatro tradicija sudarė galimybę 1940 m. pradėti 

formuoti profesionalų Žemaičių teatrą. Šiandien 
mieste veikiantis Telšių Žemaitės dramos teatras – 
jo tradicijų tęsėjas. 

Ryškus XX a. pr. Telšių kultūrinio gyvenimo 
reiškinys – čia 1911 m. būrio krašto švietimu su-
sirūpinusių telšiškių įkurtas ir iki Pirmojo pasau-
linio karo veikęs „Skrajojantis knygynėlis“, kuris 
1918m., oficialiai įregistravus „Kanklių“ draugiją, 
peraugo į vienintelę tuo metu Telšiuose buvusią 
viešąją biblioteką-skaityklą, kuri veikė iki pat šios 
draugijos veiklos nutraukimo 1934 metais. 

18 metų gyvavusios draugijos įkūrimą inicijavo, 
jai daugelį metų vadovavo iškilus XX a. pr. Telšių 
kultūros, visuomenės veikėjas, ilgametis miesto sa-
vivaldybės narys Feliksas Milevičius. 1927–1936 
m. jis ėjo Telšių burmistro pareigas, vėliau dar vieną 
kadenciją dirbo burmistro padėjėju. Tai žmogus, ku-
rio pavyzdys rodo, kaip nuo mažens knygas pamė-
gęs, žinių siekiantis, tėvų gimtąją kalbą mylintis ir 
norintis savo kraštą matyti šviesesnį, kultūringesnį, 
vaikystėje dėl tėvų neturto neturėjęs galimybės net 
mokyklos lankyti, gali tapti išsilavinusiu, plačiąją 
visuomenę kultūriniam, visuomeniniam, labdaros 
darbui telkiančiu, didelį autoritetą turinčiu kultūros 
veikėju, kuriam Žemaitijos sostinės gyventojai pati-
ki net savo miesto vairą. Tai žmogus, kurio vardas 
Telšiuose ir šiandien tariamas su didžiule pagarba. 

Parodos „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis sąjū-
dis“ atidarymo metu kalba, jos rengėjus sveikina Telšių Žemaitės 
dramos teatro direktorius Deividas Rajunčius

Parodos „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis sąjū-
dis“  lankytojai susipažįsta su ekspozicija, jos padalomąja medžiaga

Parodos „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis sąjū-
dis“ fragmentas
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(Nukelta į 6 p.)

FELIKSAS MILEVIČIUS

Telšiai XX a. pradžioje. Felikso Milevičiaus knygyno išleistas atvirlaiškio fragmentas. Fotografas nežinomas. Originalas saugomas 
Žemaičių muziejuje „Alka“ (toliau – ŽAM)

 Telšių XX a. pr. kultūrinis sąjūdis. 
  Organizatoriai, dalyviai, veikla

Telšių scenos ir  dailės mėgėjų draugijos „Kan-
klės“ įkūrėjas ir ilgametis vadovas Feliksas Milevi-
čius (1883–1965) – iškilus Telšių XX a. pr. miesto 
savivaldos, kultūros ir visuomenės veikėjas, mėgėjų 
teatro aktorius, režisierius, knygrišys.

Jis gimė 1883 m. gegužės 23 d. neturtingų Tel-
šių amatininkų (staliaus ir siuvėjos) šeimoje. Tėvas 
mirė anksti, tad motinai teko vienai namais ir šeima 
rūpintis, vaikams padėti jai duoną pelnyti.

Feliksas nuo mažens siekė mokslo, mėgo skaity-
ti, tačiau, pasak jo paties, „dėl savo tėvų neturto išėjo į 
pasaulį laimės ieškoti savamoksliu“. 1899-aisiais, gavęs 
iš Plungės kunigaikščio Mykolo Oginskio (1849–
1902) pinigų, kuriuos reikėjo užmokėti už mokslą, 
Feliksas metus laiko mokėsi knygrišybos amato. Įsi-
gijęs profesiją, kaip didelio dėkingumo ženklą, savo 
pirmąją savarankiškai į odos aptaisus įrištą knygą 
(maldaknygę) jis įteikė kunigaikščiui M. Oginskiui. 

Feliksas gyveno ir dirbo Telšiuose. Didžiojo-
je (dabar Respublikos) gatvėje iš savo santaupų jis 
buvo nusipirkęs nedidelį medinį namelį (Nr. 24), 
kuriame gyveno su šeima. Čia veikė ir jo knygrišy-

Feliksas Milevičius (1883–1965) apie 1911 m. Fotografas nežinomas. 
ŽAM

Danutė RAMONAITĖ-MUKIENĖ
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kla, o vėliau – ir knygynas. F. Milevičius savo atsi-
minimuose rašo: „1924 m. prie mano dirbtuvės, 
skolon, užpirkęs prekes, įkūriau knygyną, kuris veikė 
iki 1941 metų“. XX a. 5–6 deš. F. Milevičiaus na-
muose veikė ir nedidelė valgyklėlė, atidaryta sie-
kiant gauti bent minimalias pajamas, reikalingas 

pragyvenimui, nes tarpukariu Lietuvos švietimo ir 
kultūros ministerijos jam skirta personalinė pensija 
nuo 1940-ųjų, kai į valdžią  atėjo sovietai, nebebu-
vo mokama. Šioje valgykloje dažniausiai lankyda-
vosi miesto inteligentai. Maistas čia būdavo kad ir 
kuklus, bet sveikas, ką tik pagamintas, stalas puikiai 
paserviruotas, indai porcelianiniai, taurės krištolo.

F. Milevičius knygrišyste užsiėmė iki senatvės. 
Papildomai jis 1905 m. dirbo Teismo archyvinių 
bylų tvarkytoju, vėliau dėstė knygrišybą Telšių mo-
kytojų seminarijoje, dirbo Šv. Kazimiero draugijos 

F. Milevičiaus gyvenimo aprašymas  (Curriculum vitae). Rankraštis. 
1940 m. gegužės 7 d. ŽAM

Plungės kunigaikštis Mykolas Mikalojus Severinas Markas 
Oginskis (1849–1902). Fotografas nežinomas. ŽAM

Žemaičių muziejuje „Alka“ saugomų F. Milevičiaus rašytų Pirmojo 
pasaulinio karo atsiminimų titulinių puslapių fragmentai
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knygyno Telšių skyriaus vedė-
ju. Iki 1927 m. F. Milevičius 
kelias kadencijas buvo Telšių 
miesto savivaldybės narys, 
1927–1936 m. jam buvo pa-
tikėtos Telšių burmistro parei-
gos, dar vieną kadenciją dirbo 
burmistro padėjėju.

Krašto kultūros ir švie-
timo reikalais F. Milevičius 
ėmė rūpintis dar jaunystėje. 
Lietuviškos spaudos lotyniš-
kais rašmenimis draudimo 
laikotarpiu jis skaitė ir platino 
uždraustus spaudinius. 1907–
1908 m. buvo Telšiuose vie-
šuose vakaruose parodytų 
pirmųjų lietuviškų spektaklių 
iniciatorius ir organizatorius. 
Norėdamas, kad krašto žmo-
nės šviestųsi, turėtų galimybę 
skaityti, 1911 m. jis inicijavo 
ir kartu su bendraminčiais 
įkūrė „Skrajojantį knygynėlį“, 
kuris veikė Turgaus aikštėje 
buvusiame Milevičiaus vardu 
vadintame kioskelyje. 

Pirmojo pasaulinio karo 
metais F. Milevičius ėmė burti 
kultūros žmones bendriems 

Feliksas Milevičius su žmona Elena 
Folinaite-Milevičiene apie 1907-uosius 
metus. Fotografas nežinomas. ŽAM

Telšių savivaldybės Tarybos iškilmingo posėdžio, vykusio 1928 m. vasario 16 d., dalyviai. Iš 
kairės: Telšių miesto burmistras ir „Kanklių“ draugijos įkūrėjas, ilgametis jos vadovas Feliksas 
Milevičius, už jo – tarybos nariai:  neidentifikuotas asmuo,  Aleksandras Tornau, Tevelis 
Blochas, Jonas Mikulskis, V. Idzelevičius,  Paulius Gudzinskas, M. Bochas, kunigas Tadas 
Budraitis, J. Laucevičius, Icikzonas. Kiti – posėdyje dalyvavę svečiai. ŽAM

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 10-mečio iškilmių Telšių apskrityje rengimo komiteto 
nariai.  Sėdi (iš kairės): Telšių žydų gimnazijos direktorius Holcbergas, Telšių apskrities vir-
šininkas B. Petrauskas, notaras F. Mitkevičius, komendantas Rusteika, burmistras F. Milevičius. 
Stovi: mokinys inžinierius J. Sasnauskas, Telšių Šaulių organizacijos vadas Rauba, J. Kedys, 
mokytojas Grauslys. 1928 m. Fotografas nežinomas. ŽAM

knygų skaitymams, pasidainavimams, įsitraukė į bažnytinio choro veiklą. 
1916 m., parengęs draugijos įstatų projektą, gegužės 30d. jo namuose 
susirinkus karo metais iš miesto nepasitraukusiems bičiuliams, pasiūlė 
įkurti dramos mėgėjų ratelį, kurį pavadino Telšių scenos ir dailės mėgėjų 

(Nukelta į 8 p.)
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draugija „Kanklės“.  Ši draugija oficialiai buvo įregistruota 1918 m. gruo-
džio mėnesį ir veikė iki 1935-ųjų metų. Ilgą laiką jai su pertraukomis F. 
Milevičius ir vadovavo. 

1919 m. paragintas pirmojo Telšių komendanto, pritariant miesto 
visuomenei, jis įsteigė Telšių Šaulių būrį, kuriam ilgą laiką taip pat va-
dovavo. 1920 m. buvo Lietuvos gynimo komiteto Telšių skyriaus pir-

Klaipėdos atgavimo (atvadavimo) medalio kavalieriai. Stovi (iš kairės): F. Milevičius, 
Pečkaus-kas, neidentifikuotas asmuo su šaulio ženklu. Sėdi (iš kairės): pulkininkas Rusteika, 
kanauninkas P. Korzonas, F. Mitkevičius, J. Mikulskis. XX a. 3 deš. Fotografas nežinomas. ŽAM

Lietuvos ugniagesių kongreso dalyviai. 1929 m. Penktoje eilėje pirmas iš kairės – Feliksas Milevičius. Fotografas nežinomas. ŽAM

mininko pavaduotojas, rinko 
šiam komitetui lėšas. Jis rėmė 
už Klaipėdos prijungimą prie 
Lietuvos kovojusius sukilėlius 
ir už šią veiklą buvo apdova-
notas Klaipėdos vadavimo 
ženklu. 1932m. kartu su ben-
draminčiais įkūrė Verslininkų 
sąjungos Telšių skyrių, 1933 
m. prie Germanto ežero įren-
gė „Lietuvos verslininkų va-
sarvietę“, iš dalies pats finan-
savo joje iškilusio vasarnamio 
statybos darbus. Nuo 1900 
m. buvo Telšių miesto gais-
rininkų savanorių draugijos 
narys, keletą metų jai vado-
vavo. Dirbdamas burmistru, 
prie Telšių miesto savivaldy-
bės buvo įkūręs „Labdaringų-
jų Patronatą“. Apie 20 metų 
aktyviai dalyvavo labdaros 
organizacijų – Šv. Kazimiero, 
Žmogaus globos, Draugijos 
užsienio lietuviams remti ir 



Ž E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   1 6                                                   I Š K I L Ū S  Ž E M A I Č I A I

9

kelių kitų veikloje, kai kurioms jų yra ir vadova-
vęs. Kol turėjo finansinių galimybių, materialiai 
rėmė neturtingai gyvenančias šeimas, knygomis ir 
pinigais – vienuolių seselių išlaikomą vaikų darže-
lį, du kartus per savaitę nunešdavo knygų į Telšių 
kalėjimą, dalį savo santaupų skyrė būtinoms mies-
to reikmėms, Antrojo pasaulinio karo metais nuo 
mirties išgelbėjo dvi telšiškių žydų gydytojų šeimas. 
1940-aisiais įsijungė į Telšiuose besiformuojančio 
Žemaičių teatro veiklą, 1942–1946m. dirbo  šiame 
teatre, kūrė vaidmenis, parašė pirmojo pasaulinio 
karo atsiminimus (dienoraštį / užrašus), surinko 
„Kanklių“ draugijos archyvą, kurį 1961 m. perdavė 
saugoti Lietuvos teatro draugijai. Buvo sukaupęs ir 
savo asmeninį archyvą, kuris, jam išėjus Anapilin, 
atsidūrė giminaičių žinioje.  

Buvo vedęs du kartus. Turėjo du sūnus.

Telšių miesto savivaldybės Taryba. Pirmas iš kairės – Telšių burmis-
tras, „Kanklių“ draugijos įkūrėjas ir ilgametis pirmininkas F. Milevi-
čius.  1931 m. Fotografas nežinomas. ŽAM

Lietuvos verslininkų kongreso, kuriame dalyvavo telšiškiai  F. Mi-
levičius ir K. Augūnas, dalyviai. Kaunas, 1935 m. Fotografas neži-
nomas. ŽAM

F. Milevičius (kairėje) senatvėje su savo mylimu augintiniu šuneliu 
ir bičiuliu. Fotografas nežinomas. LTMKM

F. Milevičius mirė 1965 m. kovo 3 d. Telšiuose, 
palaidotas Telšių kapinėse. 

F. Milevičiaus kapas Telšių kapinėse. D. Mukienės nuotrauka
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1899 m. rugpjūčio 20 d. Palangoje įvykus viešam 
lietuviškam vakarui, kuriame pirmą kartą Lietuvoje 
buvo parodytas lietuviškas spektaklis – Keturakio 
„Amerika pirtyje“, ir 1904 m. panaikinus lietuviško 
rašto lotyniškais rašmenimis draudimą, Lietuvo-
je prasidėjo naujas tautinio atgimimo etapas. Ėmė 
kurtis kultūros draugijos, prie jų – meno saviveiklos 
rateliai, tarp jų ir dramos. Tuo laikotarpiu užgimęs 

mėgėjiškas teatras tapo tautine tribūna, kuri kėlė gy-
ventojų tautinę savimonę, propagavo lietuvišką žodį, 
blaivybę, dorą, telkė visuomenę kultūrinei veiklai.

Telšiuose pirmasis žinomas lietuviškas vakaras 
įvyko 1890 m. užvažiuojamųjų namų daržinėje, o 
pirmieji lietuviški spektakliai lietuviško viešo vakaro 
metu, kaip jau minėta, buvo parodyti 1907 m. rugpjū-
čio 2 d. po Parcinkulės atlaidų Masčio ežero pakrantė-
je stovėjusiose tuščiose kareivinėse.  Tą vakarą čia buvo 
vaidinama Miko Palionio komedija „Žilė galvon – 
velnias uodegon“ ir Dviejų Moterų (Gabrielės Petke-
vičaitės-Bitės ir Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės 
(Žemaitės) komedija „Velnias spąstuose“. 

Telšių knygrišio, visuomenės veikėjo Felikso Mi-
levičiaus paragintas, aktorius subūrė, spektaklius re-
žisavo, dekoracijas nupiešė bei leidimą rengti tokį va-
karą iš sprauninko Peškovo gavo vasaros atostogoms 
į Telšius sugrįžęs Kijevo universitete medicinos 
mokęsis ir teatro studijas lankęs Povilas Vaseris. 
Spektaklyje vaidino Bronė Barcevičienė, dvarininkas 
Viktoras Kryževičius, mokytoja Charlampavičienė, 
Telšių knygrišys, visuomenės veikėjas Feliksas Milevi-
čius, jo žmona Elena Folinaitė-Milevičienė, provizo-

Pirmieji lietuviški 
spektakliai 
TELŠIUOSE
Danutė RAMONAITĖ-MUKIENĖ

Paminklo, skirto 1907 m. rugpjūčio 2 d. Telšiuose įvykusiems 
pirmiesiems lietuviškiems spektakliams, atidengimas. Paminklą 
atidengia Klaipėdos universiteto profesorius Stasys Vaitekūnas 
ir Telšių Žemaitės dramos teatro aktorė Liuda Lėverienė. 
2007 m. rugpjūčio 3 d. Skulptorius Egidjus Šikšnius, architektas 
Algirdas Žebrauskas. Fotografas nežinomas. L. Lėverienės 
nuosavybė

Iš kairės: Telšių ir Žemaitijos herbai, naudoti XX a. pr. Dailininkas 
nežinomas. Iliustracija iš RKIC archyvo

Telšiai po 1908 m. gaisro. Atvirukus išleido M. Gurevičiaus knygų parduotuvė. Fotografas Chaimas Kaplanskis. ŽAM



        K U L T Ū R O S  I S T O R I J A

11

(Nukelta į 12 p.)

Ž E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   1 6

rius Vladas Milaševičius, An-
tanina Nekrašaitė, matininkas 
Jonas Raupis, Stasys Vaičekaus-
kas, felčeris Jačionis, Povilas 
Vaseris ir keletas kitų aktorių.

Tų pačių metų lapkričio 
11 d. telšiškiai vėl buvo pa-
kviesti į lietuvišką vakarą. Jo 
metu taip pat buvo parodyti 
du spektakliai – Keturakio 
„Amerika pirtyje“ ir „Vienas 
iš mūsų turi pasitraukti“. Yra 
pagrindo manyti, kad juos re-

Telšių miesto vaizdas is Mąsčio ežero pusės XX a. pr. Dailininkas A. Brinza. ŽAM 

1909 m. įvykusio lietuviško viešo vakaro, 
kurio metu buvo parodyti du spektak-
liai – „Velnias – ne boba“ ir „Nutrūko“ 
programos fragmentas. LTMK 

Dešinėje: paminklas, 
skirtas Telšių apskrities 
veterinarijos gydytojo, 
1908 m. rugpjūčio 2-ąją 
mieste parodytų lietuviškų 
spektaklių režisieriaus
Mato Juozapo Veito 
(1870–1937) atminimui 
įamžinti. Telšiai, Luo-
kės g. 99. Skulptorius 
Gintaras Gailius, archi-
tektas Algirdas Žebraus-
kas. Fotografas nežino-
mas; Matas Juozapas Vei-
tas (1870–1937). Fotogra-
fas nežinomas. Nuotrau-
kos iš RKIC archyvo

1911 m. rugpjūčio 2 d. Telšiuose įvykusio 
lietuviško spektaklio – G. Lansbergio-
Žemkalnio „Blinda. Svieto lygintojas“ (rež. 
B. Martinaitis) programa lietuvių ir rusų 
kalbomis

Telšiai. Parcinkulės atlaidų dalyviai Turgaus aikštėje, 
prie F. Milevičiaus kiosko . XX a. pr. Fotografas 
nežinomas. ŽAM
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žisavo iš P. Vaserio scenos meno 
kiek pramokęs F. Milevičius, XX a. 
2–4 dešimtmečiais mieste pastatęs 
ir daugiau spektaklių.

Keletą metų Telšiuose gyvavo 
tradicija į lietuviškų spektaklių prem-
jeras, kaip ir 1907-aisiais,  žiūrovus 
pakviesti Parcinkulės atlaidų dieną, 

Iš kairės: 1917 m. gruodžio 30 d. įvykusio lietuviško vakaro programų lietuviių ir vokiečių kalbomis fragmentai. LTMKM; 1914 m. Telšių 
scenos mėgėjų suorganizuoto vakaro, kurio metu buvo parodyti 3 spektakliai, programa lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. ŽAM

1911 m. liepos 10 d. Telšiuose vykusio lietu-
viško vakaro, kurio metu buvo parodyti du 
lietuviški spektakliai, (Kasiulaičio „Ekspro-
prijatorius“ ir Tubino „Tarnas įpainiojo“) pro-
grama. Nuotrauka iš S. Gedminienės archyvo

kai mieste daugybė žmonių, atvyku-
sių iš šio krašto kaimų ir miestelių. 

Du spektakliai (Žemaitės „Trys 
mylimos“ bei „Valsčiaus sūdas“) 
buvo parodyti 1908 m. rugpjūčio 
2 d. tuščiose kareivinių patalpose 
įvykusio viešo lietuviško vakaro 
metu. Spektaklius režisavo nuo 
1906 m. pabaigos Telšių apskrities 
veterinarijos gydytoju dirbęs Matas 
(Mateušas) Juozapas Veitas (1870–
1937). Aktorių trupės sudėtis buvo 
beveik tokia pati, kaip ir 1907-ai-
siais. Vaidino ir pats M.J.Veitas. Šio 
vakaro metu pirmą kartą koncerta-
vo, lietuviškas dainas viešai atliko 
vargonininko Juozapo Končiaus 
vadovaujamas Telšių šv. Antano 
Paduviečio bažnyčios choras. 

1909 m. mieste pastatytus 
spektaklius („Velnias ne boba“ ir 
„Nutrūko“) režisavo Bronislovas 
Untulis. 1910-ųjų rugpjūčio 2-ąją 
žiūrovus nudžiugino Gabrieliaus 
Lansbergio-Žemkalnio spektaklio 
„Blinda. Svieto lygintojas“ (rež. 
Bronislovas Martinaitis) premjera. 
1911 m. Telšių scenos mėgėjai vai-
dino Kasiulaičio „Eksproprijatorių“ 

ir Tubino „Tarnas įpainiojo“, 
1912 m. – spektaklius „Abe-
jotina ypata“, „Kurčias žentas“, 
„Genovaitė“, „Pirmas degtin-
daris“, „Velnias ne boba“. 

Tuometinės politinės ir eko-
nominės sąlygos lėmė, kad reži-
sieriai rinkdavosi lengvo turinio 
pjeses ir spektakliuose didesnių 
idėjų nekėlė. Svarbu buvo, kad 
aktoriai su žiūrovais bendrautų  
lietuvių kalba, realistiškai ir su-
prantamai bei kiek tai įmanoma 
meistriškiau perteiktų pagrin-
dinę kūrinio mintį. 

Lietuvių pavyzdžiu pasekė 
ir Telšiuose gyvenę lenkai bei 
žydai. Jie taip pat pradėjo statyti 
spektaklius. 

Siekiant pritraukti kuo 
daugiau žiūrovų, uždirbti 
daugiau pinigų, kartais ta pati 
„Kanklių“ vaidintojų trupė 
nedidelės apimties scenos vei-
kalus vaidindavo keliomis kal-
bomis – lietuvių, lenkų, rusų. 
Taip Telšių scenos mėgėjai sė-
kmingai galėdavo konkuruoti 
su didesnę persvarą turinčiais 
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lenkų ir rusų teatro kolektyvais, kurie dažnai gas-
troliuodavo po Žemaitiją ir kitus Lietuvos regio-
nus. Dažnai buvo vaidinama labdaros vakarų metu. 
Surinktas lėšas draugija  naudodavo tvarkydama 
miesto viešąsias erdves, puoselėdama lietuvybę, 
padėdama sunkiai materialiai gyvenantiems žmo-
nėms, ypač besimokančiam jaunimui.

2010 m. vasario 28 d. vykusio viešo vakaro, kuriame buvo parodyti 
du lietuviški spektakliai (komedijos): Julijos Beniuševičiūtės-Žy-
mantienės (Žemaitės) komedija „Mūsų gerasis“ ir pagal Kazimierą 
Būgą ir Miką Palionį pastatytas vaidinimas„Dėdė atvažiavo“, rek-
laminis plakatas lietuvių ir rusų kalbomis. ŽAM

Feliksas Milevičius. „Žinios apie Telšių mieste suvaidintus pir-
muosius lietuviškus spektaklius“. Rankraščio fragmentas. LTMKM

Telšių miesto pagrindinė Didžioji gatvė (dabar Respublikos) XX a. pr. Fotografas nežinomas. Atviruką išleido F. Milevičiaus knygynas. ŽAM
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1911 m. grupė Telšių šviesuolių, paraginti Telšių knygrišio, vals-
tybės tarnautojo, visuomenininko, siekdami sudaryti geresnes sąlygas 
miesto ir jo apylinkių gyventojams šviestis, skaityti lietuviškas kny-
gas, lenkų pavyzdžiu įkūrė „Skrajojantį knygynėlį“, kurio teikiamo-
mis paslaugomis gyventojai galėjo naudotis nemokamai. Tarp šio 
Turgaus aikštėje stovėjusiame Milevičiaus vardu vadintame kioskelyje 
visuomeniniais pagrindais veikusio knygynėlio įkūrėjų buvo gydytojas 

„Skrajojantis knygynėlis“, „KANKLIŲ“ 
draugijos knygynas, biblioteka, 
skaitykla TELŠIUOSE XX a. 2–4 deš.
Danutė RAMONAITĖ-MUKIENĖ

F. Milevičius savo knygyne 1930 m. Fotografas nežinomas. ŽAM

Šventė Telšių miesto centrinėje Didžiojoje (dabar Respublikos) gatvėje, prie F. Milevičiaus 
knygyno ir Parapijos salės pastato. 1937 m. rugsėjo 8 d. Priekyje tarp kitų šventės dalyvių sto-
vi Telšių apskrities viršininkas Eugenijus Šalkauskis. Fotografas nežinomas. ŽAM

Liudas Vaineikis, Pranas Gird-
vainis, Zuzana Girdvainytė, Ona 
Eirošiūtė, Antanas Tamošauskis, 
Adomas Jonaitis, pats knygynė-
lio iniciatorius F. Milevičius ir 
keletas kitų krašto tautiniu, kul-
tūriniu atgimimu besirūpinančių 
telšiškių. Dalį spaudinių knygy-
nėliui už savo lėšas iš Vilniuje 
nuo 1906m. veikusio Marijos ir 
Jurgio Šlapelių knygyno nupir-
ko steigėjai, kitą dalį  padovano-
jo Antano Paduviečio parapijos 
klebonas kun. Povilas Korzonas, 
Telšių apskrities gydytojas Jo-
nas Mikulskis, visuomenininkai 
O.Eirošiūtė, Vladas Domeika, 
B. Godliauskienė, B. Stočkus, 
K. Krauz, F. Milevičius ir keletas 
kitų asmenų. Šias knygas įrišda-
vo, suplyšusias taisydavo, knygų 
apskaitą vesdavo, leidinius gy-
ventojams išduodavo, perskai-
tytas priimdavo F. Milevičius. 
„Skrajojantis knygynėlis“ veikė 
iki Pirmojo pasaulinio karo.

1918 m. įregistravus Telšių 
scenos ir dailės mėgėjų draugi-
ją „Kanklės“, F. Milevičius šios  
draugijos būstinėje iš išlikusių 
„Skrajojančio knygynėlio“ spau-
dinių, Telšių šviesuolių, taip pat 
ir savo paties didžiulio kiekio 
paaukotų knygų įkūrė „Kanklių“ 
draugijos knygyną, biblioteką. 
Iki 1921 m. Telšiuose pradėjusio 
veikti Kauno Centralinio Valsty-
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binio knygyno Telšių filialo tai buvo vienintelė vie-
šoji biblioteka mieste. Prie jos greitai pradėjo veikti 
ir skaitykla. Už draugijos patvirtintą nedidelį mo-
kestį gyventojai galėdavo pasiimti skaityti knygų 
į namus arba su juos dominančiu leidinių turiniu 
susipažinti skaitykloje. Čia buvo knygų ne tik lie-
tuvių, bet ir užsienio kalbomis, būta ir itin vertin-
gų, retai sutinkamų spaudinių.  Ilgą laiką prie bi-
bliotekos veikė ir skaitykla. Jai užprenumeruodavo 
tuo metu spausdintus lietuviškus laikraščius, net ir 
tokius, kuriuos leisdavo kairiųjų pažiūrų politinės 
partijos. XX a. 4 deš. pr. „Kanklių“ draugijos žinioje 
jau buvo apie 2 tūkst. knygų.

Gyventojus aptarnaudavo draugijos samdomas 
bibliotekininkas. Jam atlyginimą už darbą mokėdavo, 
patalpų nuomos, šildymo išlaidas padengdavo, reika-
lingą inventorių, naujas knygas nupirkdavo, prenume-
ruojamus leidinius užsakydavo „Kanklių“ draugija. 

Atvirukas „Telšiai. Vyskupo rūmai“. Fotografas nežinomas. Išleido 
F. Milevičiaus knygynas Telšiuose 1929–1930 m. Serija D 4533. 
Fotografas nežinomas. ŽAM

Atvirukas „Telšiai“: Mąsčio ežeras, evangelikų bažnyčia, degtinės 
monopolio sandėlis, Lietuvos banko pastatas.  XX a. I p. Fotografai 
ir leidėjas nežinomi. Fotografas nežinomas. ŽAM

Atvirukas „Telšiai“: Telšių panorama, Kęstučio gatvė, geležinkelio 
stotis, katalikų kapinių koplytėlė. Išleido F. Milevičiaus knygynas 
Telšiuose 1929–1930 m. Serija F 1-4. 4546. Fotografas nežinomas. ŽAM

Atvirukas. Telšiai. Telšių šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir kunigų 
seminarija. Išleido F. Milevičiaus knygynas Telšiuose 1929–1930 m. 
Serija C 4531. Fotografas nežinomas. ŽAM

Atvirukas „Telšiai. Kunigų seminarija“. Išleido F. Milevičiaus knygynas 
Telšiuose 1929–1930 m. Serija B 4536. Telšių kunigų seminarija – 
pilki rūmai mėlynu stogu centre. Virš rūmų stogo – Telšių šv. Antano 
Paduviečio bažnyčios bokštas. Dešinėje pusėje – namas raudonu 
stogu (buvusios spaustuvės pastatas). Fotografas nežinomas. ŽAM

Kairėje priekyje – 
F. Milevičiaus na-
mas, kuriame vei-kė 
jo knygynas, ku-
rį laiką ir kavinė. 
Telšiai, Respubli-
kos (anksčiau Di-
džioji) g. 24. XX a. 3–4 
deš. Fotogra-
fas nežinomas. 
ŽAM
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Telšiai. Dabartinis Respublikos gatvės vaizdas toje vietoje, kur anksčiau stovėjo F. Milevičiaus namas. 2022 m. Fotografė D. Mukienė

Režisieriai*
Povilas Vaseris
Matas Juozapas Veitas
Viktoras Kryževičius
Feliksas Milevičius
Bronislovas Untulis
Bronislovas Martinaitis
Aleksandras Petkevičius
Vladas Drąsutavičius
Vladas Fedotas Sipaitis-
Sipavičius
P. Vaitkūnas
Stasys Poškus
Latvis mokytojas Jakovbas

Telšių scenos ir dailės 
mėgėjų draugijos „Kanklės“ 
režisieriai, aktoriai, choro 
vadovai

 

Aktoriai
A
Abramavičiūtė-Tallat-Kelp-

šienė, Aleksiejevas, Astrauskaitė, 
A. Astrauskis, K. Augūnas. 

B
V. Baguckaitė, A. Baltrimas, 

V. Baltrimas, S. Baltrymas, J. Ba-
rauskaitė, Bronė Barcevičienė, 
J. Bartkus, M. Bartkus, K. Bele-
knevičius, Z. Beniušaitė, Vladas 
Berenis, K, Beresnevičius, Biela-
kytė, Bielskytė, Budrius, Z.Bur-

bulienė, Burneikis, J. Butkus 
(Butkų Juzė).  

C
Ceprackis, Charlampavičie-

nė, B. Choromanskis 

D
Dambrauskis, P. Daugelai-

tė, Vlada Didžiulytė, P. Dočkus, 
Domantaitė, Vaclovas Drąsutavi-
čius, Pranas Duoplys.

E
B. Eidimtaitė, St. Eidimtas, 

E. Eirošiūtė, Ona Eirošiūtė-Al-
gminavičienė, A. Eirošius, M.Ei-
rošius. 

F
E. Fielisnkis, Elena Folinai-

tė-Milevičienė, Vlada Folinaitė, 
M. Freimanas, Vladimiras Etelis. 

* Šioje publikacijoje viešinamos tos režisierių, aktorių, chorų vadovų pavardės, kurias pavyko identifikuoti pagal spaudos publikacijas ir 
išlikusią archyvinę medžiagą, saugomą Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje bei  Žemaičių muziejuje „Alka“. 
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G
A. Gaidamavičiūtė, Gai-

žauskaitė, B. Gedvilas, Mečislo-
vas Gedvilas, Zuzana Girdvainy-
tė, E. Goiževskaitė.

J
V. Jačionis, Jančiauskas,              

I. Jasmontaitė, A. Jomantaitė, 
S.Jomantaitė, A. Jonaitis, J. Jo-
naitis, O. Jonaitytė, Florijonas 
Jonika, Jonušaitė, Juonienė,  Juš-
kevičiūtė. 

K
Kačinskas, Jurgis Kalvai-

tis, Karvelis, A. Kavaliauskas, 
J. Kedys, Kerys / Keris, Knare-
vičius, Ed. Kondratas, Pranas 
Kondrotas, Edmundas Kondro-
tas, S.Kondrotas, S. Kontrimas, 
Antanas Koscevičius, B. Korza, 
K.Krauza, S. Krauza, P. Krip-
kauskis, Viktoras Kryževičius, 
J.Kurlianskas.

L
Leilionas, V. Lenkauskaitė, 

S.Lenkauskas, Marija Liaubo-
naitė, A. Liekis, J. Lietuvninkas, 
P.Lukoševičius.

M
B. Mačerauskas, Z. Mala-

kauskaitė, Maleškaitė, J. Marčius, 
V. Marijošius, B. Martynaitis, 
G.Matutis, V. Mėmanytė,  Mi-
kalauskaitė, B. Milaševičienė, Br.
Mileškaitė, Vladas Milaševičius, 
Feliksas Milevičius, Miniotas. 

N
J. Narkaitė, Naujikas, Anta-

nina Nekrašaitė / Nekrošaitė, 
V. Nėmanytė, V. Nevrdauskaitė, 
Niuniava, V. Norvydas, Vladas 
Norvigas.

O
Opulskis, M. Ostrauskis.

P
Pagijaitė, Pasinskis, Peilaitė, 

Aleksandras Petkevičius, P. Petraus-
kas, Petreikis, Petrovaitė, Petro-
vienė, Petrulevičiūtė, D. Platakis, 
Stasys Poškus, Onutė Puškoriūtė.

R
Radišauskas, Jonas Raupis, 

A. Reimontaitė, E. Reimontaitė, 
Reimontas, Rubaževičienė. 

S
V. Sasnauskaitė, J. Sasnauskai-

tė, Jonas Sasnauskas, Saulytis, 
Vladas Fedotas Sipaitis-Sipavi-
čius, V. Skačkauskas, Veronika 
Skačkauskienė, A. Šluotas, A.Sta-
nišauskis, Stočkus, J. Stonytė-At-
kočiūnienė, A. Stonkus, J. Stupe-
lis,  St. Stupelaitė, Sūdžius.

Š
Šapas, Šaulienė, A. Šerėnas, 

B. Šimkevičius, P. Šimkus, Šluo-
ta, A. Špokas, St. Šulcas, E. Šul-
cienė, J. Šutkevičaitė, Švėgžda. 

T
Jurgis Talmontas, Tama-

šauskaitė, Tarvydas, A. Tylenis.

U
Z. Urbonavičiūtė, Urnevi-

čius, Matas Juozapas Untulis.

V
Stasys Vaicekauskas, A. Vai-

čiūnas, P. Vaitkūnas, Vaitukaity-
tė, Valančiauskis, Ona Valickaitė, 
V. Valickaitė, S. Valončevskis, 
Povilas Vaseris, A. Vaseris, E. Vei-
taitė, Matas (Mateušas) Juozapas 
Veitas, Z.Venckaitė.

Z
A. Zaleckas, P. Zubavičiūtė .

Ž
A. Žentelis, Žilevičius, St. Ži-

linskis, E. Žilytė, F. Žilytė, O.Ži-
lytė, H. Žukaitė.

Choro vadovai

Vladas Baltrimas
Juozapas Končius
Antanas Marijošius
Napoleonas Murelis
Kazys Petrauskas

Skveras Telšių Kalno gatvėje. XX a. pradžioje šioje vietoje stovėjusiame Mikalauskų name 
patalpas savo būstinei, renginių salei nuomodavo „Kanklių“ draugija
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Telšių scenos ir dailės mėgėjų draugijos „Kan-
klės“ ištakos – XX a. pr. visuomenės ir kultūros 

veikėjo F. Milevičiaus bei jo bendraminčių mieste 
įsiūbuotas lietuviškų vakarų sąjūdis. Lietuviškai, 
dažnai žemaičių kalba vaidinami spektakliai, cho-
ro atliekamos patriotinės lietuviškos dainos budino 
krašto žmonių tautinę savimonę, kėlė pagarbą savo 
kalbai, krašto kultūros tradicijoms, ragino šviestis. 
Tų pačių lietuviškų vakarų organizatorių iniciatyva 
pradėjo veikti „Skrajojantis knygynėlis“, sudaręs ga-
limybę gyventojams skaityti lietuviškas knygas. Pra-
sidėjusio tautinio atgimimo neįstengė užslopinti ir 
Pirmasis pasaulinis karas. Elektros, kuro trūkumas 
gyventojus paskatino ilgais žiemos vakarais rinktis į 
būrį vieniems pas kitus ir kartu skaityti knygas, mo-
kytis lietuviškų dainų. Laikui einant žmonių, su-
interesuotų krašto švietimu, kultūriniu atgimimu, 
ratas plėtėsi. 1916 m. gegužės 30 d. F. Milevičiaus 
namuose susirinkus jo vardadienį paminėti būreliui 
karo metais iš miesto nepasitraukusių bičiulių ir ben-
dražygių, šis pasiūlė įsteigti mėgėjų dramos ratelį ir 
jį pavadinti Telšių scenos ir dailės mėgėjų draugija 
„Kanklės“. Susirinkusieji šiam sumanymui ir F. Mi-

Telšių scenos ir dailės 
mėgėjų draugijos 
„KANKLĖS“  
įkūrimas ir veikla
Danutė RAMONAITĖ-MUKIENĖ

               Senosios žemaičių kanklės. ŽMA

Iš kairės: 1928 m. gegužės 13 d. Telšių „Džiugo“ salėje vykusio sporto vakaro reklaminis plakatas. LTMK; Lietuvos tautinio jaunimo 
sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Telšių skyriaus vakaro, vykusio „Kanklių“ draugijos salėje, reklaminis plakatas. LTMKM
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levičiaus iš anksto parengtiems draugijos įstatams 
pritarė, išrinko draugijos Valdybą. Jos pirmininku 
buvo patvirtintas pats F. Milevičius, sekretore Ona 
Eirošiūtė, kasininkė Elena Maliauskaitė, o kandida-
tais į Valdybą išrinktas Vladas Baltrimas ir Feliksas 
Misevičius. Tarp draugijos steigėjų buvo ir Vladas 
Siaurimavičius, Zuzana Girdvainytė, Pranas Girdvai-
nis, Zofija Beniuševičiūtė, kun. Povilas Korzonas ir 
keletas kitų telšiškių. Draugija, iš pradžių kad ir vei-
kusi nelegaliai, 1916 m. jau vienijo apie 50 narių. 

Tai buvo nepolitinė visuomeninė organizacija, 
kurios tikslas, kaip tai nurodyta jos įstatuose, „la-
vinties vaidinime scenos veikalų ir giedojime. Tuo 
tikslu draugija daro: susirinkimus, paskaitas, laiko 
knygyną, rengia teatrus, koncertus, gegužines ir stei-
gia savišalpos kasą. Draugijos turtą sudaro [...] me-
tiniai ir mėnesiniai narių mokesčiai, grynas pelnas 
nuo teatrų, koncertų ir paskaitų, įvairios aukos. [...] 
Grynas pelnas sudaro draugijos turtą, kuris yra su-
naudojamas įvairiems draugijos tikslams, k. a. (kaip 
antai): įgyti nuosavus namus, dekoracijų, muzikali-
nius instrumentus [...]. Nariai gali būti abiejų lyčių 

asmenys lietuviai katalikai, be skirtumo amžiaus. [...] 
Draugijos nariai gali būti ir svetimtaučiai, ir kita-
tikiai, kurie siektų draugijos tikslų – tobulintų mūsų 
dailę. [...]“. Šių pagrindinių veiklos principų draugija 
laikėsi visą savo gyvavimo laikotarpį. Daugelį metų 
su pertraukomis jai vadovavo F. Milevičius.

Vokiečių valdžia 1916 m. draugijos pateikto 
prašymo oficialiai ją įregistruoti netenkino. Nepai-
sant to, draugija plėtojo savo veiklą – po bažnytinio 
choro priedanga buvo rengiami susirinkimai, pasi-
dainavimai, lietuviškos gegužinės, vaidinimai. 

Kai 1918 m. gruodžio 22 d. vokiečiai iš Telšių 
pasitraukė, draugija įteikė raštą Telšių apskrities vir-
šininkui Juozui Milvydui, prašydama įregistruoti 
draugiją. 1918 m. pabaigoje draugiją įregistravus, 
ji pradėjo veikti legaliai, įsteigė savo knygyną, bi-
blioteką, vėliau – ir prie jos veikusią skaityklą, Vai-
dybos (Scenos mėgėjų), Muzikos (Choro) sekcijas. 
1921m. buvo įkurtas ir Žemaitės teatro rūmų Tel-
šiuose statymo komitetas, pradėta rinkti pinigus šio 
teatro statybai. 

Iš kairės: Telšių scenos ir dailės mėgėjų draugijos „Kanklės“ įstatų fragmentas. 1918 m. LTMKM;  F. Milevičiaus rankraščio „Papildomos 
žinios apie Telšių svenos mėgėjus“ fragmentas. LTMKM
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Itin daug miesto ir jo apy-
linkių gyventojų sutraukdavo 
„Kanklių“ organizuojami lietu-
viški vakarai, gegužinės, kurių 
metu būdavo rodomi lietuviški 
spektakliai, vykdavo draugijos 
choro koncertai, lietuviški pasi-
dainavimai, būdavo skaitomos 
eilės ir monologai, grodavo drau-
gijos mišrus instrumentų orkes-

tras, samdomas pučiamųjų orkes-
tras, koncertuodavo į renginius 
pakviesti iškilūs ano meto scenos 
meistrai, vykdavo šokiai ir žaidi-
mai, veikdavo bufetas. Draugija 
turėjo savo vėliavą, greta kurios 
renginiuose visada plevėsuodavo 
ir Lietuvos trispalvė.

Pagrindiniai renginiai vykda-
vo draugijos nuomojamos būsti-

nės salėje, 1912 m. duris atvėru-
sioje daktarui Jonui Mikulskiui 
priklausiusioje „Džiugo“ salėje, 
Dirkstelių-Anulėnų ir Degaičių, 
Gaidikaičių (Beresnevičienės 
dvaro) parkų teritorijose, Telšių 
miesto sodne (sode).

Draugija bendradarbiavo su 
kitomis tuo laikotarpiu mieste 
veikusiomis visuomeninėmis or-

Iš kairės: Telšių scenos ir dailės mėgėjų draugijos „Kanklės“  vėliava. 1919 m. Auto-
rius nežinomas. ŽAM; „Kanklių“ draugijos įkurto Žemaičių teatro rūmų Telšiuose statymui 
piniginio fondo 1921 m. raštas Lietuvos Ministrų kabinetui dėl pašto ženklo patvirtinimo.  
ŽAM; „Kanklių“ draugijos įkurto Žemaičių teatro rūmų Telšiuose statymui piniginio fondo 
Statutas. Telšiai, A. Slonimskio spaustuvė, 1921 m. LTMKM

Žemaičių muziejaus „Alka“, su kuriuo bendradarbiavo „Kanklių“ draugija, atidarymo iškilmių organizatoriai, svečiai. Grupės centre sė-
di (aštuntas iš kairės) poetas, muziejaus pirmasis vadovas Pranas Genys, šalia jo (su barzda) – Telšių apskrities viršininkas Eugenijus 
Šalkauskas. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės trečias Telšių Šaulių rinktinės vadas Vincas Rauba, penkta – Ona Pulkauninkienė, šeštas – Tel-
šių karo komendantas pulkininkas Bronius Pulkauninkas, paskutinėje eilėje stovi iš dešinės trečias (su tamsia skrybėle) Telšių „Kanklių“
draugijos įkūrėjas, ilgametis vadovas ir Telšių miesto burmistras Feliksas Milevičius.  1932 m. vasario 16 d. Fotografas Fišelis Boruchovi-
čius. ŽAM
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ganizacijomis, kurios vienijo pavasarininkus, jauna-
lietuvius, verslininkus, šaulius, sportininkus ir kt. 
visuomenininkus. Buvo palaikomi glaudūs ryšiai 
ir su švietimo įstaigomis, 1932 m. pradėjusiu veikti 
Žemaičių muziejumi „Alka“, kitomis įstaigomis ir 
organizacijomis. Einant laikui jos perėmė kai ku-
rias „Kanklių“ draugijos veiklos tradicijas, pačios 
pradėjo rengti viešus lietuviškus vakarus, statyti 
spektaklius, rengti koncertus. 

1920–1926 m. Telšiuose veikė 69 politinės, 9 
kultūrinės, 4 profesinės, 4 labdaros ir nemažai ūki-
nių organizacijų bei klubų. Ypač plačią kultūrinę 
veiklą išvystė 1918 m. savo veiklą pradėjusi 1925 
m. Motiejaus Valančiaus vardu pavadinta gimnazi-
ja, kurioje kasmet būdavo pastatoma po spektaklį. 
Šioje gimnazijoje gimė net baletas „Sniego karalie-
nė“. Einant laikui vis dažniau į Telšius koncertuoti, 
rodyti spektaklius atvykdavo profesionalūs meno 
kolektyvai. Konkurencija kultūrinio gyvenimo lau-
ke didėjo, tad išsilaikyti iš lėšų, kurias „Kanklių“ 
draugija  surinkdavo renginių metu, iš gyventojų, 
besinaudojančių knygyno, bibliotekos ir skaityklos 
teikiamomis paslaugomis, bei gaudavo iš aukotojų, 
kasmet darėsi vis sunkiau ir sunkiau. Kilusių finan-
sinių problemų nepavyko išspręsti ir iš Švietimo mi-
nisterijos 1932–1933 m. gavus po 2 000 litų para-
mos. Tad... 1934 m. gegužės 12 d. įvykęs „Kanklių“ 
draugijos nepaprastasis visuotinis narių susirinki-

Iš kairės: F. Milevičius (sėdi centre) su kitais „Kanklių“ draugijos 
nariais, tarp kurių yra ir buvęs šios draugijos narys Mečislovas 
Gedvilas, 1946–1956 m. ėjęs LTSR Ministrų Tarybos pirmininko, 
1957–1973 m. – LTSR švietimo ministro pareigas. Apie 1925–1929 
m. Fotografas nežinomas. LTMKM; Grupė „Kanklių“ draugijos Val-
dybos narių. Sėdi (iš kairės): F. Mile-vičius, M. Bartkus. Kiti du as-
menys neidentifikuoti. 1924 m. vasario 10 d. Fotografas Chaimas 
Kaplanskis. ŽAM; apačioje – „Kanklių draugijos narės Onos 
Eirošiūtės-Algminavičienės laiško, adresuoto F. Milevičiui (Telšiai, 
1943  m. spalio 21 d.) rankraščio fragmentas. LTMKM

mas priėmė nutarimą draugijos veiklą nutraukti, 
o jos turtą, dokumentus, patalpas perduoti kitai 
draugijai, kuri apsiims išmokėti „Kanklių“ drau-
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gijos skolas. Tai padarė mieste veikęs Lietuvių tau-
tinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ skyrius. 
Jo perimtos draugijos patalpos pagal susitarimą ir 
toliau ilgą laiką buvo vadinamos „Kanklių namais“. 

1936 m. sausio 15 d. laikraštis „Telšių žinios“ iš-
spausdino pranešimą, kad tuo metu prie Telšių aps-
krities viršininko administracijos veikusi Draugi-
joms registruoti komisija nutarė kaip neveikiančią 
išregistruoti Telšių scenos ir dailės mėgėjų draugiją 
„Kanklės“. 

Draugijos buvę vadovai pasirūpino jos veiklos 
tęstinumu – jie ne kartą yra deklaravę, kad  „Kan-
klių“ draugijos veiklai nutrūkus, Telšiuose gyvenę 
scenos mylėtojai neišsisklaidė. Jie įsiliejo į 1940 m. 
pradėtą formuoti profesionalų Žemaičių teatrą, ki-
tus mieste veikusius meno kolektyvus.  

Iš viršaus į apačią: „Kanklių“ draugijos garbės nario kortelė. LTMKM; 1912 m. pastatytos „Džiugo“ salės pastato, kuriame dažnai vykdavo 
„Kanklių“ draugijos renginiai, fragmentas. Dabar šiose patalpose veikia Vilniaus dailės akademijos Telšių galerija. Statmax nuotrauka. 
Dešinėje – Feliksas Milevičius apie 1930-uosius metus. LTMKM

Dešinėje – 1916–1935 m. veikusios Telšių scenos ir dailės mėgėjų 
draugijos „Kanklės“ 1916–1926 m. metraščio, kurį parašė F. Milevi-
čius, viršelis. ŽAM
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1916 m. gegužės 30 d. F. Milevičiaus savo bičiu-
liams ir bendražygiams pasiūlytas mieste įkurti mė-
gėjų dramos ratelis buvo pavadintas Telšių scenos ir 
dailės mėgėjų draugija „Kanklės“. Tai susiję su šios 
draugijos ištakomis – jau minėtų viešų lietuviškų 
vakarų metu nuo 1907 m. pradėtais rodyti telšiškių 
pastatytais lietuviškais spektakliais. 

Nuo pat „Kanklių“ draugijos veiklos pradžios 
Vaidybos (Dramos) sekcija joje buvo svarbiausia. Ji 
tęsė nuo 1890 m. Telšiuose vykusių  lietuviškų va-
karų organizavimo tradicijas. Į tokiuose vakaruose 
rodytus draugijos pastatytus spektaklius suplūsdavo 
būriai žiūrovų. Jų metu draugija surinkdavo daugiau-
siai lėšų. Sekcija vienydavo po kelias dešimtis narių. 
Einant metams į kolektyvą įsiliedavo nauji, dažnai 
jau ir ne pirmą kartą scenoje vaidinantys žmonės. 
Didžiąją jų dalį sudarė Telšių miesto inteligentai– 
mokytojai, muzikai, gydytojai, verslininkai ir kt. 
Spektaklius režisuodavo anksčiau teatro studijas lan-
kę, kitur jau vaidmenis kūrę ar savarankiškai scenos 
meno iš kitų pramokę Telšiuose gyveno teatro my-
lėtojai. Nuo 1907 iki 1935 m. juos čia statė Povilas 
Vaseris, Matas Juozapas Veitas, Viktoras Kryževičius, 
Feliksas Milevičius, Bronislovas Untulis, Bronislovas 
Martinaitis, Vladas Drąsutavičius, Aleksandras Petke-
vičius, Vladas Fedotas Sipaitis-Sipavičius, Stasys Poš-
kus, P. Vaitkūnas, latvių kilmės mokytojas Jakovbas. 

„Kanklės“ kasmet žiūrovus pakviesdavo į 
2–3 spektaklių premjeras. Dažniausiai būdavo 
vaidinama Telšiuose, būta teatro trupės gastro-
lių ir Sedoje, Plungėje, kitose didesnėse krašto 
gyvenvietėse. Iš viso 1916–1934 m. „Kanklių“ 
aktoriai vaidino apie 400 kartų. Tie vaidinimai 
ano meto spaudoje buvo vadinami pastatymais.

TELŠIŲ scenos ir 
dailės mėgėjų draugijos 
„KANKLĖS“ Vaidybos
(Dramos) sekcija
Danutė RAMONAITĖ-MUKIENĖ

„Kanklių“ draugijos pastatyto S. Čiurlionienės-Kymantaitės 
spektaklio „Aušros sūnūs“ programa. LTMKM

Grupė „Kanklių“ draugijos Vaidybos sekcijos narių 1927 m. per ak-
torių Skačkauskų išleistuves. Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės): Jonas
Sasnauskas, Marija Liaubonaitė, Veronika Skačkauskienė, V. Skač-
kauskas, E. Šulcienė, Jonika. Antroje eilėje stovi: S. Žilinskas, D. Pla-
takis, Urnevičius, J. Stonytė-Atkočiūnienė, T. Chomskis, Feliksas Mi-
levičius, Mykolas Barktus. Fotografas Chaimas Kaplanskis.  ŽAM

Iš pradžių Telšiuose Vaidybos sekcijos statomų 
spektaklių repeticijos vykdavo buvusioje miesto 
pradžios mokykloje, Kalno gatvėje stovėjusiame 
Mikalauskų name, vėliau – ir kitose nuomojamose 
draugijos būstinės patalpose, kuriose kartais vykda-
vo ir spektakliai, draugijos nariams skirti renginiai. 
Kai 1912 m. mieste duris atvėrė „Džiugo“ salė, ku-
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rioje dabar veikia Vilniaus dailės akademijos Dailės galerija, spektakliai, 
daugelis kitų „Kanklių“ renginių dažniausiai vykdavo ten, nors patalpų 
nuoma čia buvo ir labai brangi. Tai esamų poreikių netenkino, todėl 
1921 m. draugija iškėlė idėją mieste pastatyti Telšių teatro rūmus. Tuo 
tikslu buvo sudarytas Žemaitės teatro rūmų Telšiuose statymo komi-
tetas, pradėtos rinkti lėšos rūmų statybai, miesto valdžios paprašyta 
skirti sklypą (rūmai turėjo iškilti toje vietoje, kur dabar stovi Telšių 
vyskupijos kurija). Nuvertėjus pinigams, visas komiteto darbas nuėjo 
perniek – iš žmonių paaukotų pinigų liko vos 500 litų. Tada komitetas 
priėmė nutarimą savo veiklą nutraukti, o surinktus pinigus perduoti 
„Kanklių“ draugijai. Ši  iš jų ir savo uždirbtų bei jai paaukotų pinigų 

„Kanklių“ draugijos pastatytų spektaklių 
programos. LTMKM

Scena iš 1932 m. Telšiuose pastatyto spektaklio. Fotografas nežinomas. ŽAM

įsigydavo dekoracijas, sceninius 
rūbus, nuomodavo patalpas, ap-
mokėdavo spektaklių programų, 
reklaminių plakatų spausdinimo 
ir kitas su Vaidybos sekcijos veikla 
susijusias išlaidas. 

Iš pradžių visa lietuviškų va-
karų, spektaklių reklaminė me-
džiaga (plakatai, afišos, progra-
mėlės) būdavo gaminamos savo 
pačių jėgomis. Tuo laikotarpiu 
jas dažnai piešdavo draugijos na-
rės Zuzana Girdvainytė ir Ona 
Eirošiūtė. Vėlesniais metais pla-
katai ir programėlės dažniausiai 
būdavo spausdinamos Telšiuose 
veikusioje A. Slonimskio spaus-
tuvėje. Bilietus į spektaklius iš 
anksto platindavo F. Milevičiaus 
ir Šv. Kazimiero draugijos knygy-
nai. Bilietus, pakvietimus į spek-
taklius būdavo galima įsigyti ir 
atėjus į spektaklį.

Tarp žymiausių to laikotar-
pio Telšių aktorių buvo Vladas 
Baltrimas, Mykolas Bartkus, 
Ona Eirošiūtė, Zuzana Gird-
vainytė, Antanas Koscevičius, 
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Marija Liaubonaitė, Bronislovas 
Mačerauskas, Feliksas Milevi-
čius, Stasys Poškus ir būrys kitų 
scenos mėgėjų.

Didelio populiarumo sulau-
kė „Kanklių“ draugijos pastaty-
ti spektakliai „Alkani žmonės“, 
„Amerika pirtyje“, „Aušros sū-
nūs“, „Buridano asilas“, „Daina 
be galo“, „Damos ir husarai“, 
„Debiutantė“, „Dėdė atvažiavo“, 
Dumblynė“, „Hanelė“, „Jauni-
kis“, „Jubiliejus“, „Gaila ūsų“, „Iš 
tamsos į šviesą“, „Kerštas“, „Klas-
ta ir meilė“, „Kuprotas oželis“, 
„Lietuva“, „Lietuvaitė“, „Meška“, 
„Moterų žinovas“, „Mūsų gera-

Grupė „Kanklių“ draugijos aktorių po spektaklio apie 1925–1935-uosius metus. Ketvirtas iš 
kairės sėdi F. Milevičius. Fotografas nežinomas.  ŽAM

Telšių miesto saviveiklininkai po naujai pastatyto spektaklio – V. Mykolaičio-Putino 
„Valdovas“. Apie 1935–1936-ieji metai. Fotografas nežinomas. ŽAM

Nuotraukose viršuje (iš kairės): aktorius 
Jonika Telšiuose pastatytoje F. Šilerio 
dramoje „Klasta ir meilė“. 1923 m. Chaimo 
Kaplanskio nuotrauka. ŽAM; 1922–1923m. 
Telšių „Kanklių“ draugijos Vaidybos 
sekcijos spektaklių režisierius, scenografas 
Vladas Fedotas Sipaitis-Sipavičius (1904–
1992). 1924 m. Fotografas nežinomas. 
Nuotrauka iš Remigijaus Vilkaičio knygos 
„Vladas Sipaitis. Dienoraščiai, prisiminimai, 
laiškai“ (Vilnius, 2021 m., p. 111); aktorius 
Antanas Koscevičius, buvęs „Kanklių“ 
draugijos Vaidybos sekcijos narys, vėliau 
vaidinęs Žemaičių teatre. Fotografas 
nežinomas. Liudos Lėverienės nuosavybė
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sis“, „Nežinomoji“, „Nugalėtojai“, „Patriotai“, „Pinigėliai“, „Ponas ir 
mužikai“, „Ponia Barbė“, „Potašas ir Parlamutras“, „Ponių vakaras“, 
„Rūtų vainikas“, „Sudrumsta ramybė“, „Tėtė pakliuvo“, „Tuščios pa-
stangos“, „Valdovo sūnus“, „Valkata“, „Važiuojam“ ir nemažai kitų.

Daugelis jų žiūrovų pageidavimu buvo vaidinama po keletą kar-
tų, atnaujinus juos, vėl ir vėl sugrįždavo į sceną. Dažniausiai tai būdavo 
lengvo turinio, žiūrovams gerai suprantami spektakliai, kuriuose buvo 
keliami anuo metu krašto žmonėms aktualūs klausimai, vaizduojamas 
realus gyvenimas. Ypač populiarios buvo komedijos. Aktoriai lietuviškų 
vakarų metu skaitydavo ir eilėraščius, monologus. Ypač daug aplodis-
mentų sulaukdavo Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės žemaitiškai para-
šyti pasakojimai.

Grupė Telšių aktoriai apie 1935–1936-uosius metus. Fotografas nežinomas. ŽAM

Iš kairės: T. Chomskis Telšiuose pastatytoje F. Šilerio dramoje „Klasta ir meilė“. 1923 m. 
Chaimo Kaplanskio nuotrauka. ŽAM;  Veronika Skačkauskienė ir T. Chomskis Telšiuose 
pastatytoje F. Šilerio dramoje „Klasta ir meilė“. 1923 m. Chaimo Kaplanskio nuotrauka. ŽAM

Telšių „Kanklių“ draugijos pastatytų spek-
taklių reklaminiai plakatai (afišos). LTMKM 



Ž E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   1 6                           K U L T Ū R O S  I S T O R I J A

27

(Nukelta į 28 p.)

1908 m. F. Milevičius, pra-
dėdamas ruoštis rugpjūčio 2-ąją 
įvyksiančiam lietuviškam vaka-
rui, kadangi pats neturėjo turto 
cenzo ir dėl to negalėjo iš val-
džios gauti leidimo gyventojų 
pramogoms rengti, paprašė dide-
lį autoritetą turinčio dvarininko 
(anuomet žemvaldžiu vadinto) 
Viktoro Kryževičiaus, kad šis 
paragintų Telšių šv. Antano Pa-
duviečio bažnyčios vargonininką 
Juozapą Končių bažnyčios choris-
tus išmokyti lietuviškų patriotinių 
dainų ir kad choras jas  padainuo-
tų vakaro metu. J. Končius, pa-
skatintas V. Kryževičiaus, ėmėsi 
darbo. Beveik po mėnesį truku-
sių repeticijų 1908 m. rugpjūčio 
2 d. įvyko koncertas. Dainavo 
apie 30 choristų. Vakaro pirmo-
joje dalyje skambėjo choro atlie-
kamos dainos „Švenčių giesmė“, 
„Tautiška giesmė“, „Miškas ūžia“, 
„Sunku gyventi“, „Ant kalno 
karklai siūbavo“, o antrojoje da-
lyje, po spektaklių, – „Eina garsas 
nuo rubežiaus“, „Lietuva brangi, 
mano Tėvyne“, ,,Keleivio daina“, 
„Kur bėga Šešupė“, „Lietuviais 
esame mes gimę“.

Choro pasirodymai lietuviš-
kų vakarų metu telkė žmones, 
kėlė jų tautinę savimonę, skatino 

Telšių muzikos ir scenos 
mėgėjų draugijos 
„KANKLĖS“ choras, 
Muzikos (Choro) sekcija
Danutė RAMONAITĖ-MUKIENĖ

Atvirukas „Telšių bažnyčia“. Išleido F. Mile-
vičiaus knygynas Telšiuose. Serija „E“. 
Fotografas nežinomas. ŽAM

juos gerbti savo gimtąją motinos 
kalbą, mokytis lietuviškų dainų 
ir jas dainuoti. Laikui einant va-
karai, kuriuose buvo rodomi ne 
tik spektakliai, skaitomos eilės ir 
monologai, bet ir koncertuodavo 
choras, tapo tradiciniais, ypač po 
to, kai Pirmojo pasaulinio karo 
metais bažnytinio choro daly-
vių gretas papildė grupė akty-
vių miesto visuomenės veikėjų. 
Krašto tautiniu atgimimu, kul-
tūros reikalais besirūpinantys 
miesto šviesuoliai, susirinkę į 
repeticijas, po choro priedan-
ga aptardavo ir jiems aktualius 

visuomenės gyvenimo reikalus, 
mokydavosi lietuviškų dainų. 
Iš vokiečių valdžios šis choras 
buvo gavęs leidimą net sureng-
ti lietuvišką gegužinę, o jai įvy-
kus vokiečių lietuviškai leistoje 
spaudoje buvo pagirtas už tur-
tingą programą ir tvarką rengi-
nio metu.

Telšių šv. Antano Paduviečio katedros vidus. Fotografas Algirdas Žebrauskas    
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1918 m. mieste įregistravus 
Telšių muzikos ir scenos mėgėjų 
draugiją „Kanklės“, ši įkūrė Mu-
zikos (Choro) sekciją, kuri telkė 
mieste buvusius choristus ir mu-
zikantus. Gausiausia buvo cho-
ristų grupė. Didelę dainininkų 
dalį sudarė bažnyčios choristai. 
Nuo 1916 m. pabaigos juos lietu-
viškų dainų mokė vargonininkas, 
buvęs vienas iš „Kanklių“ drau-

gijos steigėjų Vladas Baltrimas. 
Draugijos chorui yra vadovavęs ir 
Kazys Petrauskas, Antanas Mari-
jošius, Napoleonas Murelis.

Be jau minėtų dainų, choro 
repertuare buvo ir tokios dainos 
kaip „Atsisveikinimas su giria“, 
„Birutės daina“, „Burtai“, „Ei-
kim sesres“, „Jaunimo giesmė“, 
„Karvelėlis“, „Ko liūdi, sesele“, 
„Lai gyvoj Lietuva“, „Laisvės 

Telšių „Kanklių“ draugijos valdyba 1919 m. Sėdi (iš kairės): Revizijos komisijos nariai Felik-
sas Misevičius, Zofija Beniuševičiūtė, draugijos įsteigėjas ir pirmininkas Feliksas Milevi-
čius, sekretorė ir iždininkė Ona Eirošiūtė, Revizijos komisijos narys kun. Juozas Dagilis. 
Stovi iš kairės: kandidatas į Valdybos narius Vladas Siaurimavičius, Zuzana Girdvainytė, 
draugijos choro vadovas ir Valdybos narys Vladas Baltrimas, muzikantas (bosistas) ir kan-
didatas į Valdybos narius Pranas Girdvainis. LTMKM

varpas“, „Lietuviais esame mes 
gimę“,  „Loja šunes“, „Mes pa-
dainuosim“, „Miškų gėlė“, „Mo-
čiute širdele“, „Onytė“, „Pavasa-
rio maršas, „Plaukia sau laivelis“, 
„Prašom prašom paklausyti“, 
„Snaigės“, „Sveiki,  broliai dai-
nininkai“, „Svajonė“ ir kt. Esant 
poreikiui, choras užkulisiuose 
dainuodavo ir spektaklių metu.

1924 m. liepos 5–6 d. „Kan-
klių“ choras  dalyvavo Šiauliuose 
vykusioje Lietuvių katalikų jau-
nimo sąjungos „Pavasaris“ dainų 
šventėje, tų pačių metų rugpjūčio 
23–24 dienomis – Kaune vyku-
sioje antrojoje Dainų šventėje, 
1932 m. – Telšiuose surengtoje 
pirmojoje dainų šventėje. 

Draugijos vadovai, siekda-
mi, kad choristai noriai lankytų 
repeticijas, aktyviai dalyvautų 
koncertuose, itin daug dėmesio 
skirdavo choro veiklai, rengda-
vo choristų pagerbimui skirtus 
vakarus, gegužines, kurių metu 
jiems būdavo surengiamos vaišės. 
Siekiant, kad choras nuolat veik-
tų, jo nariai būtų drausmingi, 
visi dalyviai turėdavo įsipareigoti 

F. Milevičius apie pirmąjį Telšių miesto 
choro koncertą, įvykusį 1908 m. rugpjūčio 
2 d. Rankraščio fragmentas. LTMKM

Telšių „Kanklių“ draugijos, bažnytinio choro narių gegužinė. Fotografas nežinomas. ŽMA
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Telšių visuomeninis saviveiklinis choras. Apie 1907–1913 m. Fotografas Chaimas Kaplans-
kis. Antras iš dešinės – F. Milevičius. ŽAM

Pirmasis Telšių miesto balalaikininkų ansamblis. 1912 m. Fotografas nežinomas. ŽAM

laikytis draugijos parengto Muzi-
kos sekcijos, kartais vadinamos ir 
Choro sekcija, Reguliamino. 

„Kanklių“ draugijoje kurį 
laiką veikė ir nedidelis (12 as-
menų) mišrus styginis orkestras. 
Norėta suburti ir balalaikinin-
kų grupę, pučiamųjų orkestrą. 
Šiuos planus nepavyko įgyven-
dinti, nes trūko instrumentų, 
o draugija finansiškai nebuvo 
pajėgi jais aprūpinti visus muzi-
kuojančius. Tad viešų renginių 
metu kartais koncertuodavo 
įvairiais muzikos instrumentais 
grojantys savo muzikos instru-
mentus turintys pavieniai drau-
gijos nariai bei jų grupės. „Kan-
klių“ renginiuose skambėdavo 
ir iš kitur į Telšius atvykstančių 
profesionalių muzikantų bei 
dainininkų atliekami kūriniai. 
Šokiams viešuose vakaruose, ge-
gužinėse dažnai grodavo drau-
gijos samdomas pučiamųjų or-
kestras. Jam nesant, muzikinius 
kūrinius atlikdavo pianistai, ta-
čiau tokia muzika šokių vakarų 
dalyvių netenkindavo.

*** 
Tokia trumpa Telšių XX a. 

pirmaisiais dešimtmečiai F. Mile-
vičiaus suburto, vėliau kitų orga-
nizacijų išpklėtoto kultūrinio są-
jūdžio veikla. Šiandien ją atkurti 
padeda Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejuje saugoma tur-
tinga ano meto lietuviškų kultū-
ros vakarų, kitų renginių rekla-
minių plakatų (afišų) kolekcija, 
F. Milevičiaus 1961 m. Lietuvos 
teatro draugijai perduota, vėliau į 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejų patekusi Telšių scenos 
ir  dailės mėgėjų draugijos „Kan-
klės“ protokolų byla ir daugelis 

kitų dokumentų bei nuotraukų.  
Daug vertingų eksponatų, su-
sijusių su šios draugijos veikla, 
saugoma Žemaičių muziejuje 
„Alka“ Telšiuose. Čia yra išlikusi 
„Kanklių draugijos vėliava, F.Mi-
levičiaus knygyno antspaudas ir 
juo paženklintų „Kanklių“ kny-
gynui priklausiusių knygų, ver-
tingas F.Milevičiaus rašytas Pir-
mojo pasaulinio karo dienoraštis 
(užrašai/ atsiminimai), jo knygri-
šybai naudotų įrankių. Turtingas 

ir muziejuje esantis to laikotarpio 
Telšių kultūrinio gyvenimo nuo-
traukų bei dokumentų rinkinys. 
Daug vertingų eksponatų, liudi-
jančių apie Telšių ir visos Žemai-
tijos XX a. pr. kultūrinį bei tau-
tinį atgimimą saugoma ir kitose 
šio krašto įstaigose. Tad... Yra kuo 
remtis papildant pradėtą rašyti 
šio krašto kultūrinio gyvenimo 
istoriją, bandant suprasti meilės 
savo gimtajai žemei ir čia gyve-
nantiems žmonėms galią. 



K A L E N D O R I N Ė S  Š V E N T Ė S

30 Vengalė Bonifaca portėgrapėjės

Kūčios kasmet švenčiamos gruodžio 24-ąją.  
Nuo seno tą dieną minima Saulėgrįža, nes nuo 
Kūčių pradeda ilgėti dienos. Po Kūčių – gruodžio 
25–26 švenčiamos Kalėdos. Mūsų protėviai pagal 
senąjį liaudies kalendorių per Kūčias, kai naktis 
ilgiausia, atsisveikindavo ir su senaisiais metais, o 
kitą dieną, per Kalėdas, kai diena po užsitęsusio 
laukimo pagaliau pradeda ilgėti, švęsdavo Nau-
jųjų metų sutikimą. Šventvakarių eigoje daugelis 
Lietuvoje iki pat šiol švenčia dar dvejas kūčias: 
Naujųjų metų išvakarėse – Mažąsias kūčias, o 
sausio 6 d. – Kūčelės, dažniausiai vadinamas Trijų 
Karalių vardu. 

Svarbiausios – pirmosios Kūčios. Tai išskirtinai 
šeimos šventė. Svarbiausia per Kūčias – buvimas 
kartu su šeima, rimtis ir susikaupimas.

A. J. Greimas rašo, kad „lietuviškos Kalėdos ne 
tik kad beveik nieko bendro neturi su krikščionišką-
ja šių švenčių tradicija, jos visais savo poreiškiais, 
yra bendruomeninio solidarumo šventė. Šio solida-
rumo atžymėjimas apima ne tik šeimyną plačiąja 
prasme, bet ir gyvųjų bei mirusiųjų bendruomenę 
ir visą į šeimą integruotą gyvatą. Kūčios maistu da-
linasi ne tik su naminiais gyvuliais ir bitėmis, bet 
ir su vaismedžiais.“ („Tautos atminties beieškant“, 
V.,  1990, p. 332). 

Kūčių vakarą namuose esantys šeimos nariai, 
giminaičiai, o kartais ir pakviesti artimiausi drau-
gai, kaimynai susirenka prie bendro Kūčių vaka-
rienės stalo. 

Kūčių pavadinimas kilęs nuo pagrindinio šios 
šventės patiekalo – kūčios – pavadinimo. 

Didžiųjų metų švenčių 
išvakarėse – KŪČIOS
Parengė Jurgita ŽEMAITYTĖ

Kūčios – viena iš gyvybingiausių gilias 
tradicijas turinčių mūsų krašto tradicijų, 
laikui einant įgaunanti vis daugiau naujų 
spalvų. Neužmirštamos ir senosios.

Kūčių diena
Kūčių rytą pagal tradiciją visi šeimos nariai 

imasi svarbiausių darbų. Daugelyje Lietuvos vietų 
Kūčių dieną sunkių darbų nedirbdavo. Kibdavo tik 
į tokius, kurie kitais metais gali lemti sėkmę. Buvo 
tikima, kad jei Kūčių dieną iš miško parsiveši bent 
vieną vežimą malkų, visus metus darbai seksis. 

Nuo seno daugiausia darbo prieš šventes būna 
moterims. Jos dažniausiai tvarko namus, sukasi vir-
tuvėje prie puodų, ruošia maistą Kūčių vakarienei 
ir Kalėdoms. Apsiliuobti tvarte joms padeda vyrai.

Visus darbus stengiamasi užbaigti iki pietų. 
Tada nusiprausiama, jei yra galimybė, išsivanojama 
pirtyje (prausimasis tą dieną laikomas simbolišku 
apsivalymu ne tik nuo nešvarumų, bet ir nuo blogio 
bei ligų). Tą dieną puošiama eglutė, namai. 

Šeimininko pareiga Kūčių vakarą grūdais pa-
barstyti trobos kampus, krikštasuolį, židinį.

Daugelis net ir šiandien Žemaitijoje tiki, kad iki 
Kūčių reikia atlikti ne tik visus svarbiausius darbus, 
bet ir atiduoti visas skolas, susitaikyti su žmonėmis, 
kuriems ką nors negero esi padaręs, ar kurie tave yra 
įskaudinę. Tikima, kad jei to nepadarysi, būsi pa-
skendęs skolose ir nuolat nesutarsi su aplinkiniais. 
Nuo seno patariama per Kūčias užmiršti „aš“ (savąjį 
ego). Tą dieną turi mąstyti tik apie „mes“. 

Kūčių dieną iki vakaro – sausas pasninkas, ne-
valgoma mėsos ir jos patiekalų. Nei dieną, nei vaka-
re alkoholiniai gėrimai nevartojami.

Nepaisant to, kad, kaip jau minėta, Kūčios – 

Nuotraukos – Bonifaco VENGALIO
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išimtinai šeimos šventė, nuo seno Lietuvoje buvo 
įprasta tokį vakarą į svečius pasikviesti ar aplanky-
ti netoliese gyvenantį vienišą kaimyną arba į savo 
šeimas sugrįžti neturinčius galimybės artimiausius 
draugus. Jei dėl ligos ar kitų negandų vieniši, neį-
galūs kaimynai patys negali ateiti praleisti Kūčių 
vakaro, jiems bent Kūčių vaišių reikėtų  nunešti. 

Kai kur dar gyvuoja ir protėvio kvietimas prie 
Kūčių stalo: sodybos šeimininkas, pasiėmęs duonos 
kepaliuką, tris kartus apeina savo trobą ir pasibel-
džia į duris. Viduje esantys paklausia, kas čia eina. 
Šeimininkas atsako: 

– Čia prašos ponas Dievas su kūčele. Tada šei-
mininkas įleidžiamas į vidų. 

Kaip papuošti namus?
Kūčių dieną tvarkomi ir puošiami namai. XX a. 

pradžioje prigijo tradicija eglutę iš miško parsinešti ir 
ją papuošti būtent tą dieną. Puošimui rekomenduo-
tina naudoti tradicinius, pačių pasigamintus  papuo-
šalus. Nuo seno buvo įprasta ant eglutės kabinti sal-
dainius, sausainius, obuolius, šiaudinius paukštukus, 
įvairiaspalves girliandas.

Kalėdų eglutės puošimo tradicija Lietuvoje buvo 
žinoma jau XVIII a. tačiau ji įsitvirtino tik XIX a. 
pabaigoje. Ji mus pasiekė  iš Vakarų Europos (anot 
tyrinėtojų, iš Aukštutinio Reino krašto). Paskuti-
niais dešimtmečiais eglutės pradedamos puošti ge-
rokai anksčiau, taip bandant šeimoje ilgiau išlaikyti 
šventinę nuotaiką. Tie, kas saugo gamtą, pasitenkina 
ir eglės ar pušies šaka. Puošiamos ir dirbtinės eglės.

Iki XIX a. pr. Kūčių dieną iš miško  į kambarį 
parnešdavo tik eglių, pušų, ar kadagio šakelių ir jomis 
papuošdavo kambarį. Jas ir puošdavo.

Kai kuriuose Lietuvos regionuose tą dieną šeimi-
ninkai trobos kampe pastatydavo trijose vietose per-
rištą javų pėdą, kambaryje uždegdavo daug žvakių. 

Nuo seno Kūčių vakarą daugelyje sodybų degin-
davo graudulinę žvakę, kūrendavo beržines pintis ar 
kelmus, pliauskas, nes židiniui užgesti Kūčių vakarą 
negalima. Kūčių dieną kambarys daugelyje Lietuvos 
vietų tiek anksčiau, tiek ir dabar yra papuošiamas 
girliandomis, tradiciniais „sodais“, kitais iš miško 
parneštais žalumynais, iš šiaudelių, šieno, medelių,  
padarytais paukšteliais.

Kūčių draudimai, orų 
spėjimai
Iki mūsų dienų yra išlikę daug įvairiausių Kūčių 

dienos draudimų, burtų, orų spėjimų. Sakoma, kad:
• Kūčių naktis stebuklinga, kad lygiai dvyliktą 

valandą nakties net vanduo šuliniuose trumpam 
vynu pavirsta. Nuo seno pasakojama, kad dvylik-
tą valandą gyvuliai ima kalbėtis tarp savęs, tačiau 
žmonėms nevalia jų klausytis, nes tas, kas jų kalbą 
išgirsta, greitai miršta. 

• Jei per Kūčias kam nors ką paskolinsi, tai jam 
kartu ir savo laimę atiduosi.

• Tikima, kad Kūčių dieną nieko nereikia ir 
skolintis, nes priešingu atvejus gali reikėti skolintis 
visus ateinančius metus. 

• Negalima laužyti balanų, skaldyti malkų, nes 
jei to nepaisysi, gyvuliai gali ragus nusilaužti. 

• Negalima Kūčių dieną siūti, nes, jei tai da-
rysi,  avims galvos svaigs, ūkyje augantys gyvuliai 
sunkiai prieauglio susilauks. 

• Malti, malkų skaldyti, kulti taip pat negali-
ma. Šie triukšmingi darbai gali supykdyti  Perkūną, 
todėl šis ateinančiais metais kels didžiules vasaros 
audras, jos pakenks laukams, miškams, pasėliams, 
gyvuliams, trobesiams, žmonėms.

• Jei Kūčių dieną verpsi, viesulas stogą nuneš.
• Nereikėtų leistis į ilgas keliones, nes keliauda-

mas gali sutikti besiblaškančias mirusiųjų vėles.
• Rekomenduojama iki Kūčių nepalikti nesu-

verpto kuodelio, nes paliktąjį prispjaudys raganos. 
• Nepatariama Kūčių dieną kaimynų lankyti, bet, 

jei vienišą, sergantį kaimyną aplankei, jiems vaišių nu-
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nešei, kitais metais bitės seksis, bus bičių spiečių.
• Žemaičiai tiki, kad nuo Kūčių iki Kalėdų 

miške nevalia kirsti malkų. Jei to nepaisysi, ramy-
bės neduos numirėliai, miške pasirodys žila, gailiai 
dejuojanti moteriškė, iki Kalėdų sukirstos malkos, 
parvežtos namo, uždegs trobą. 

• Jei Kūčių diena saulėta – kitais metais gali ti-
kėtis gero pupų ir žirnių derliaus, jei lyja – miežiai 
gerai derės. 

• Žemdirbiai Kūčių naktį žiūri į dangų. Jei nak-
tis žvaigždėta, giedra – tai ženklas, kad ateinančiais 
metais gyvuliai gerai augs, bus daug vaisių, miško 
gėrybių, o jei apsiniaukusi – bus geras javų derlius. 

Kūčių burtai, spėjimai
Kūčių burtų žinoma itin daug ir jie panašūs į šv. 

Andriejaus bei Kalėdų burtus. Štai keletas jų: 
• Jei nori, kad ateinantys metai būtų turtingi,  

sotūs, prie Kūčių stalo turi paragauti visų 12 ar 9 
patiekalų. Daugelyje vietų nuo seno sakoma, kad 
tas, kuris ilgiau Kūčias valgys, ilgiau gyvens, tam 
tėvo ūkis atiteks. Galima išgirsti ir tokią versiją: kas 
pirmas Kūčias pavalgys, tam ateinančiais metais 
darbai geriau seksis.

• Kūčių vakarą po vaišių, jei esi drąsus, užlipk 
ant aukšto ir žiūrėk į stalą, prie kurio valgei. Jei pa-
matysi karstą, greitai mirsi, jei merginą – vesi. Kiti 
Kūčių naktį žiūrėdavo į veidrodį. Reikšmės tos pa-
čios: karstas – mirtis, mergaitė – vestuvės. 

• Pasibaigus Kūčių vakarienei, mama paima 
kviečių saują ir beria grūdus vaikams ant galvų. Sa-
koma: kuris iš jų daugiau grūdų sugaus, tas turtin-
giau gyvens.

• Nuo seno tikima, kad jei prie Kūčių stalo pami-

nėsi, pagerbsi gyvatę – metus būsi saugus.
• Jei karštą vasaros dieną būdamas miške prisi-

minsi, kokią savaitės dieną buvo paskutinės Kūčios, 
tavęs gyvatės negels. 

• Jeigu nešdamas gyvuliams nuo stalo likusį šieną 
pribarstai daug sėklų – ateinantys metai bus derlingi.

• Kūčių naktį seniau, kai tvartų stogai būdavo 
šiaudiniai, traukdavo šiaudą iš stogo – jei išsitraukei 
ilgą, gali tikėtis ilgo gyvenimo, jei trumpą – gyveni-
mo kelias taip pat bus trumpas. 

• Nuo seno įprasta sakyti, kad pagal Kūčių va-
karienės metu atsilaužto kalėdaičio gabalėlio dydį, 
galima spręsti, kokie ateinantys metai bus tam žmo-
gui: kas atsilaužė didesnį, tam likimas bus palankus 
ir atvirkščiai, kieno atsilaužto gabalėlio forma panaši 
į kryžių– to laukia vargas.

• Tikima, kad jei Kūčių vakariene pavaišinsi sve-
timą, neįgalų, vienišą žmogų, namams atneši laimę. 

• Kūčių vakarą po vakarienės pakylant nuo stalo, 
reikia pasirūpinti, kad visi šaukštai būtų padėti ap-
versti. Jei Kalėdų rytą kieno nors  šaukštas būna at-
verstas, sakoma, kad tai vėlių paliktas ženklas – kaž-
kurio tai šeimos nario laukia greita mirtis. 

• Jei nori sužinoti, iš kurios pusės gausi jaunikį, 
Kūčių vakarą išeik į laiką, laikyk rankoje sijoną užsi-
merk ir, apsisukusi keletą kartų, mesk jį. Į kurią pusę 
sijonas nukris, iš tos ir jaunikis bus.

• Įsipilk į dubenį vandens ir suk jį tol, kol atsiras 
verpetas. Tada įmesk du angliukus. Jei vanduo juos 
suneša į krūvą – ištekėsi, jei ne – liksi viena. 

• Paimk dubenį vandens ir įmesk į jį rūtų vai-
nikėlį. Jei jis plauks link tavęs – sulauksi piršlių, jei 
į kitą pusę – ateinančiais metais vestuvių nešoksi. 

• Išbėk į kiemą, užsimerkusi paimk klėbį (glėbį) 
pagalių, tada parsinešusi namo suskaičiuok. Jei po-
rinis pagalių kiekis – ištekėsi, ir priešingai. 

• Norėdamos sužinoti, kuri greičiau ištekėsite, 
ant slenksčio padėkite po šližiką (kūčiuką, prėsku-
tį) ir pavadinkite šuniuką. Kurios kūčiuką šuo pir-
miausiai nusičiups, ta anksčiausiai ir ištekės. 

• Kūčių vakarą sugauk gaidį ir padėk jam lesti 
duonos, grūdų ir vandens. Jei gaidys gers vandenį– 
vyrą gausi girtuoklį, jei les duoną – vyras bus dyka-
duonis, jei grūdus – darbininkas. 

• Kūčių vakarą išeik į lauką ir klausykis. Kurioje 
pusėje išgirsi šunį lojant, toje ir tavo būsimasis. 

• Jei nori sužinoti, iš kurios pusės savo jaunikio 
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sulauksi, išeik į lauką, spirk batą per vartus ar mesk 
per namo stogą. Į kurią pusę nukritęs batas atsisuks, 
iš tos pusės ir jaunikis pasirodys. 

Kūčių stalas
Kūčių dieną iki pat vakaro pasninkaujama, mė-

sos nevalgoma.   
Kūčių stalas – apeiginis. Jis dažniausiai pastato-

mas kambario viduryje, kad prie jo būtų galima at-
sisėsti iš visų pusių. Ant stalo iš pradžių padedamas 
kuokštelis iš daržinės parnešto šieno, jis plonai pa-
skleidžiamas (šį šieną Kalėdų pirmąjį rytą šeiminin-
kas išneša į tvartą ir padalija gyvuliams). Tada ant 
šieno padedamas kryželis, ant stalo užtiesiama balta 
staltiesė (nuo seno įprasta, kad ant Kūčių stalo turi 
būti visų gražiausia staltiesė). Tai krikščioniška tra-
dicija, nes tikima, kad Jėzus gimė ėdžiose ant šieno.

Seniau kai kuriose vietose po Kūčių stalu dar 
padėdavo ir javų pėdą, arklio pavalkus.

Iki vakarienės visi jau būna nusiprausę, apsivilkę 
švariais rūbais, pasipuošę. 

Kai stalas padengtas, daug kas jį pašlaksto pa-
šventintu Velykų vandeniu, parūko kadugio verba.

Padengiant Kūčių stalą, jo viduryje ant lėkštu-
tės padedami kalėdaičiai (plotkelės), o jei jų neturi-
ma –  duonos riekelės, pastatomas kryželis, papuo-
šiama žalumynais, uždegama žvakutė. Arčiau stalo 
vidurio – vieta indams, kuriuose svarbiausi Kūčių 
patiekalai – kūčia, o jei jos nėra, žirniai, pupos, rie-
šutai, vaisiai. Tada dedami kiti patiekalai.

Prie Kūčių stalo sėdama patekėjus Vakarinei 
žvaigždei. Kūčių vakarą – vis dar Adventas, tad jį 
reikėtų praleisti santūriai, prie stalo elgtis ramiai, 
pagarbiai – kaip bažnyčioje.

Visiems susirinkus (o tai simbolizuoja šeimos 
santarvę), sugiedama tradicinė giesmė, laužomas 
kalėdaitis (plotkelės), kurių reikia pasirūpinti iš 
anksto. Kalėdaitis simbolizuoja duoną, šeimos san-
tarvę. Jis gaminamas iš kvietinių miltų bei vandens 
tyrelės, kepamas specialioje formoje, o tada pašven-
tinamas bažnyčioje. Tuo dabar užsiima bažnyčios 
tarnautojai. Bažnyčioje, pas kunigą kalėdaičių gali-
ma ir įsigyti.  Jei kalėdaičio neturima, jį galima pa-
keisti duonos riekele. 

Pirmiausia kalėdaičio atsilaužia šeimininkas 

arba pagal amžių vyriausias šeimos narys. Jis visus 
vakarienės dalyvius pasveikina su Kūčiomis, padė-
koja Viešpačiui už visa, kas tais metais įvyko gero, 
palinki visiems sėkmės, sveikatos ateinančiais me-
tais.  Atsilaužęs kalėdaičio arba duonos, jis tuo liku-
siu kalėdaičiu, duonos riekele pasidalina ir su kitais, 
prieš duodamas jų atsilaužti kiekvienam pasako po 
palinkėjimą. Tada šie, atsilauždami kalėdaičio, duo-
nelės, palinkėjimais dažniausiai paeiliui apsikeičia 
ir su kitais vakarienės dalyviais. 

Prie stalo prisimenami paskutiniaisiais metais 
mirę artimi žmonės, šeimos nariai, kurių tą vakarą 
dėl įvairių priežasčių nėra namuose. Kūčių vakarą 
daug kur yra tradicija padėti lėkštes (ar bent vieną 
iš jų) tiems šeimos nariams, kurie jau yra mirę , nes 
tikima, kad tokį vakarą jų vėlės sugrįžta į namus ir 
vaišinasi kartu. Dėl tos pačios priežasties vis dar gy-
vuoja tradicija Kūčių vakarą nenukraustyti vaišių 
stalo – jei nukraustysi, giminių aplankyti, namų ap-
žiūrėti sugrįžusios vėlės neras vaišių ir supyks. Kūčių 
vakarą bent po kąsnelį Kūčių stalo vaišių nunešama 
į tvartą gyvuliams – tai namų šeimininko pareiga.

Ant Kūčių stalo patiekalų turėtų būti tiek, kiek 
metai turi mėnesių – 12 arba bent jau 9. Nuo seno 
tikima, kad šie skaičiai turi magišką galią. Krikščio-
nims tai simbolizuoja 12 apaštalų. Visų šių patieka-
lų vakarienės metu reikėtų ir paragauti, po truputį 
paliekant mirusių šeimos narių vėlėms.

Nuo seno įprasta tą vakarą po vakarienės, dar 
neatsistojus nuo stalo, traukti šieną iš po staltiesės; 
taip, buriama, koks bus žmonių likimas. Sakoma, 
kad tas vyras, kuriam pavyksta ištraukti ilgiausią 
šiaudą, ilgiausiai gyvens, na o merginai ilgas šiaudas 
praneša apie galimą senmergystę, trumpas – apie 



K A L E N D O R I N Ė S  Š V E N T Ė S

34

greitas vestuves, storas – apie laimingą gyvenimą.
Po Kūčių vakarienės krikščionys renkasi budėti 

prie gimusio Kristaus prakartėlės, ryte – į bažnyčio-
je vykstančias Bernelių mišias. 

Šližikai  (kūčiukai) – vienas seniausių Kūčių 
patiekalų. Dabar parduotuvėse jų galima nusipirkti 
įvairiausių. Jei šeimininkės turi galimybę jų išsikep-
ti namuose, su pagardais, cukrumi reikėtų nepersi-
stengti. Tradiciniai šližikai kepami iš mielinės teš-
los. Per Kūčias žemaičiai valgo ir kiunkę (tai virtų 
grūstų bulvių košė, sumaišyta su šiek tiek grūstais 
išvirtais žirniais). Vaikams ją taip pat galima pa-
tiekti, tik šiuo atveju ją vertėtų pagardinti smulkiai 
sugrūstomis virtomis morkomis (bulvės, žirniai ir 
morkos verdamos atskirai). Nuo seno ant Kūčių 
stalo patiekiamos ir virtos pupos, įvairios daržovių 
ir vaisių mišrainės, silkės ibei kitų žuvų patiekalai, 
vaisiai, ypač obuoliai, riešutai, medus. Žemaičiuo-
se Kūčių vakarą dažnai valgoma marinuota silkė, 
smulkiai pjaustyta silkė su pakepintomis morko-
mis, svogūnais, grybais, džiovintomis spanguolių 
uogomis, marinuota ir kepta žuvis, žuvies kepsniu-
kai tešloje, virti ir marinuoti grybai bei kiti nemėsiš-
ki karšti ir šalti patiekalai.  Geriamas spanguolių ar 
avižų kisielius, gira, aguonų pienas. 

Tradiciniai žemaičių 
Kūčių valgiai
Ruošiantis Kūčių vakarui reikėtų neužmiršti, 

kad tradicinis Kūčių stalas būna kuklus, tad persi-
stengti nereikia. kaip jau minėta, svarbiausias šio 
vakaro valgis – kūčia. Dažnas ant stalo patiekia ir 

kopūstų su žirniais, kurie valgomi su karštomis bul-
vėmis (jos išverdamos su lupenomis). Patiekiama ir 
cibulynė (silksriubė), kuri taip pat valgoma su karš-
tomis bulvėmis. Žemaičiai tą vakarą karštas bulves  
valgo ir su spirgyne (gaminama iš truputį paspirgin-
tų grūstų kanapių ar sėmenų, pridedant smulkintų 
pipirų arba svogūnų, česnako, druskos pagal skonį). 

Kūčia 
Kūčiai pagaminti reikės kviečių arba miežių, 

rugių sėklų, žirnių, pupų, riešutų, aguonų, kanapių 
sėklų, medaus (produktų kiekis priklauso nuo vaka-
rienėje dalyvausiančių žmonių skaičiaus).

Kūčia, kaip jau minėta, – nuo seno svarbiausias 
šventos Kūčių vakarienės valgis (nuo jo ir šventės 
pavadinimas kilęs), nors jau daug dešimtmečių retai 
kas jį ant stalo patiekia. Šis patiekalas skirtas namiš-
kiams ir protėvių vėlėms. Kaip ją pagaminti? 

Šutinti ar padaiginti kviečiai (gali būti ir mie-
žiai, rugiai), išvirti žirniai, pupos, smulkinti rie-
šutai, aguonos, kiek paspirgintos ir sugrūstos ar 
smulkiai sumaltos kanapės sumaišomos su medumi 
pasaldintu vandeniu. Tai jau ir kūčia. 

Pagal tradiciją kūčios turi paragauti visi, kas tą 
vakarą namuose. Indas su kūčia siunčiamas aplinkui 
stalą. Papildomai prie kūčios dar valgomi obuoliai, 
riešutai. Apeiginis kūčios valgymas turi lemti der-
lingus, vaisingus ateinančius metus. 

Aguonų pienas
Jam pagaminti reikės 1 stiklinės aguonų, 2 litrų 

šalto virinto vandens, 3–4 valgomų šaukštų medaus 
arba cukraus.

Kūčių išvakarėse aguonos nuplikomos verdan-
čius vandeniu, nuplaunamos ir per naktį palieka-
mos išbrinkti vandenyje. Kitą dieną jos nukošiamos 
ir keletą kartų per smulkų sietelį sumalamos mės-
male. Jei jos neturima, aguonas reikia sugrūsti me-
dine grūstuve, siekiant, kad kuo daugiau išsiskirtų 
jų pieno. Tada jis supilamas į šaltą virintą vandenį ir 
pagal skonį pagardinamas medumi arba cukrumi.  
Aguonų pienu užgeriami šližikai (kūčiukai, prėsku-
čiai) arba virti grūdai, kiti Kūčių patiekalai. 

Šližikai (kūčiukai, prėskučiai)
Šližikams pagaminti reikės pusės kilogramo miltų, 

50 g aguonų, tiek pat cukraus, 15 g šviežių mielių, apie 
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200 ml vandens, 2 valgomų šaukštų aliejaus. 
Mieles ištriname cukrumi. Šiek tiek pašildę van-

denį, jį supilame į mieles, išmaišome, o tada supila-
me pusę atidėto miltų  kiekio, vėl viską išmaišome, 
ant viršaus užberiame ploną miltų sluoksnį, ir, padė-
jus šiltai, palaukiame, kol tešla pradės kilti. Kai ji ge-
rokai iškyla, suberiame likusį kiekį miltų, aguonas, 
cukrų, druską, įpilame aliejaus ir tešlą gerai išmin-
kome (išminkyta tešla nebeturėtų lipti prie rankų). 
Po to tešlą dar kartą padedame šiltai ir apie valandą 
palaukiame, kad ji dar šiek tiek pakiltų. Tada vėl ją 
gerai išminkome, plonai iškočiojame, supjaustome 
smulkiais gabaliukais ir, sudėję į skardą, 180 °C or-
kaitėje kepame apie 6–8 minutes, kol šližikai gra-
žiai paruduoja. 

Burokėlių mišrainė
Mišrainei reikės 4 vidutinio dydžio virtų burokė-

lių ir tiek pat virtų bulvių, 2 virtų morkų, 3 raugintų 
agurkų, 1 vidutinio dydžio svogūno, žiupsnelio kmy-
nų, druskos ir 3 valgomų šaukštų aliejaus, kapotų 
daržovių (krapų, petražolių – jei jų turima). 

Išvirtas daržoves supjaustome kubeliais ir sude-
dame į dubenį, apibarstome kmynais, kapotomis 
šviežiomis prieskoninėmis daržovėmis. Susmulkin-
tą svogūną pakepinkite aliejuje kol jis gražiai pa-
gelsta. Daržoves suberiame į dubenį, apibarstome 
kmynais, pasūdome druska, tada užpilame aliejų su 
pakepintais svogūnais ir viską gerai išmaišome. Vir-
šų puošiame šviežiomis daržovėmis.

Pyragėliai su grybais
Pyragėliams pasigaminti reikės sluoksniuotos be-

mielės tešlos (tokios dabar jau galima įsigyti ir par-
duotuvėje),   300 g grybų (tinka džiovinti, sūdyti , jei 
naudosime džiovintus,  juos reikia iš vakaro pamerk-
ti, kad išbrinktų), 2 vidutinio dydžio svogūnų, 2 val-
gomų šaukštų sviesto, 1 kiaušinio, 2 valgomų šaukštų 
smulkintų prieskoninių daržovių, pagal skonį drus-
kos, maltų karčiųjų ir saldžiųjų pipirų.

Tešlą atšildome ir supjaustome didokais kvadra-
tėliais. Nuluptus svogūnus smulkiai supjaustome ir 
pakepiname svieste, kol jie gražiai pagels, tada ant jų 
supilame smulkiai supjaustytus grybus ir viską dar 
kiek pakepiname, tada pagardiname druska, pipi-
rais bei žalumynais ir gautą masę atvėsiname.  Po to 
ant kiekvieno tešlos kvadratėlio dedame po šaukštą 

grybų masės, jos pakraštėlius gražiai užlankstome, 
suformuodami nedideles formeles, jų viršų aptepa-
me kiaušinių plakiniu ir pašauname į karštą orkaitę. 
Kepame apie 20 min. 180–200 °C temperatūroje. 

Virtinukai su grybų įdaru 
Virtinukams reikės miltų, šviežių arba išmirkytų 

džiovintų grybų, nedidelio svogūno, žiupsnelio druskos, 
maltų karčiųjų ir saldžiųjų pipirų, dviejų valgomų 
šaukštų aliejaus.

Virtinukai gaminami panašiai taip pat, kaip 
ir koldūnai, tik vietoje mėsos, varškės ar daržo-
vių naudojame grybus. Į puodą suberiame miltus, 
žiupsnelį druskos, įpilame šalto vandens ir minko-
me tešlą tol, kol ji tampa tampri ir nebelipa prie 
rankų. Tada ją suvyniojame į kepimo popierių ir 
padedame šaltai. Kai telša sustingsta, ją plonai iš-
kočiojame ir stikline išspaudžiame skrituliukus. 

Įdarui pakepiname smulkiai supjaustytus svo-
gūnus. Kai jie pagelsta, į keptuvę sudedame nuplau-
tus susmulkintus grybus, tada viską dar šiek tik pa-
kepiname, patroškiname, kol išgaruoja grybų skystis. 
Gautą masę atšaldome. Tada ant kiekvieno tešlos 
skrituliuko dedame po šaukštą grybų įdaro ir gerai 
užspaudžiame kraštelius, kad pasidarytų trikampės 
formelės. Jas sudedame į verdantį pasūdytą vandenį. 
Virtiniams iškilus į paviršių, juos dar apie 5–7 min. 
paverdame ir išgriebiame. Ant stalo patiekiame karš-
tus, ant viršaus užpylę svieste pakepintų svogūnų. 

Virti vėžiai
Virti vėžiai – didelis delikatesas ant bet kurio 

stalo, ypač žiemos metu, bet ko šiais laikais negaus. 
Kaip juos reikėtų tinkamai paruošti, kad visas stalas 
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kvepėtų ir atrodytų įspūdingai?
Vėžius užpilame šaltu vandeniu ir vis pajudinda-

mi palaikome apie pusvalandį, kad jie būtų švarūs. 
Kitame puode užviriname  vandenį, įberiame į 

jį druskos, įpilame alaus, įdedame lauro lapelių, pi-
pirų, petražolių, krapų, krienų šaknų ir sudedame 
švarius vėžius. Puodą uždengiame ir verdame ant 
nestiprios ugnies apie 15 minučių. Puodą nukaičia-
me ir apie 1 val. palaikome, kad vėžiai prisitrauktų 
prieskonių kvapo. Tada vėžius išimame iš puodo, 
nuvarviname, ištepame sviestu, kad blizgėtų, api-
barstome kapotais žaliais krapais bei petražolėmis 
ir patiekiame ant stalo.

Rasalynė
1 sūdyta silkė, 2–3 svogūnai, 3 virtos bulvės, 3–5 

sumalti pipirai, druskos pagal skonį, 1 l vandens, apie 
0,5 l burokėlių rasalo.

Silkę išskrodžiame, nuplauname, nusausiname, 
suvyniojame į popierių ir kepame ant žarijų (blo-
giausiu atveju į popierių nesuvyniota silkė kepama 
keptuvėje arba orkaitėje). Iškepus popierių nuo 
silkės nuimame, ją mediniu šaukštu sutriname mo-
liniame dubenyje. Kartu sutriname ir bulves (jas 
reikia išvirti su lupenomis ir nulupti), jas sudedame  
į dubenį prie susmulkintos silkės ir gautą masę užpi-
lame šaltu virintu vandeniu, sudedame griežinėliais 
supjaustytus svogūnus, įberiame pipirų, druskos, 
supilame burokėlių rasalą. Valgoma su bulvėmis, 
išvirtomis su lupenomis. Į šią sriubą dėl skonio ga-
lima pridėti dar ir supjaustytų svogūnų laiškų bei 
susmulkintų krapų.

Cibulynė (silksriubė)
Sriubai pagaminti reikės 2 vidutinio dydžio sū-

dytų silkių, 1 vidutinio dydžio svogūno, pipirų, acto  
pagal skonį, l virinto vandens.

Cibulynė gaminama panašiai taip pat, kaip ir 
rasalynė, valgoma su karštomis bulvėmis, išvirto-
mis su lupenomis. Silkę sausai nušluostome ir storai 
suvyniojame į švarų popierių. Kepame ant žarijų, 
(blogiausiu atveju į popierių nesuvyniota silkė ke-
pama keptuvėje arba orkaitėje). Iškepus nuo silkės 
nuimame popierių, išimame kaulus, supjaustome 
gabaliukais arba ištriname ir sudedame į virintą 
atšaldytą vandenį. Palaikome 1–2 valandas. Tada 

įberiame pipirų, griežinėliais supjaustyto svogūno, 
įpilame pagal skonį acto. Sriubą valgome šaltą. 

Kleckynė
Jai pagaminti reikės 1 kg žalių bulvių, 3–4 virtų 

bulvių, 1 l pieno, 1 l vandens.
Bulves nuskutame, smulkiai sutarkuojame ir 

išsunkiame. Virtas bulves sumalame, sugrūdame ir  
sudedame į tarkę, įberiame druskos ir gerai išmin-
kome. Į tešlą galima įberti aguonų. 

Į vandenį supilame pieną, užviriname ir sudedame 
iš bulvių tešlos padarytus mažus, apvalius kukulius. 
Baigiant virti įberiame druskos (pagal skonį). Gali-
ma kukulius iš pradžių išvirti vandenyje, tada užpilti 
pieno ir atvirinti. Žemaitijoje ji dažniausiai vakarienei 
patiekiama kaip sriuba. Kartais tai būna ir antras pietų 
patiekalas, tik šiuo atveju bulvių kukuliukai verdami 
pasūdytame vandenyje, o išgriebti užpilami svieste pa-
kepintais svogūnais.

Spirgynė
0,5 l sėmenų, druskos, pipirų, kelios bulvės. Gali-

ma patiekalą pagardinti ir svogūnu, česnaku.
Sėmenis gerai išvalome ir pakepiname (paspir-

giname) keptuvėje, kol jie apskrunda. Dar karštus 
dubenyje mediniu grūstuvu gerai sugrūdame, kad 
pasidarytų vientisa masė. Tada ją pagardiname 
pipirais (kai kas į spirginę įberia ir smulkiai suka-
potų svogūnų arba česnako). Viską gerai išmaišo-
me. Valgome su karštomis bulvėmis, išvirtomis su 
lupenomis. Vietoje sėmenų kai kada naudojamos 
kanapių sėklos. Kartais kanapės maišomos su sėme-
nimis (1:1).

Džiovintų obuolių gira
1 kg obuolių, 4 l vandens, 100 g mielių, 400 g cu-

kraus, 100 g razinų, pakelis vanilino.
Obuolius užpilame verdančiu vandeniu ir, palai-

kę 12 val., perkošiame. Subėrus cukrų skystimą pa-
kaitiname, sudedame iškildytas mieles ir pastatome, 
kad parūgtų. Atsiradusias putas nugraibome, sube-
riame nuplautas ir nusausintas razinas, vaniliną.

Girą supilstome į butelius, sandariai uždarome ir 
laikome šaltoje patalpoje. Ji yra gaivinanti. Iš tokios 
giros seniau žemaičiai gamindavo sriubą – pripjaus-
tydavo duonos gabaliukų ir užbalindavo grietine.
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Kalėdos švenčiamos tuoj po Kūčių – gruodžio 
25–26 dienomis. Tai didžiausia, linksmiausia metų  
kalendorinė švente. Seniau jas švęsdavo ir ilgiau – 3, 
o kai kus ir daugiau dienų.

Kalėdos – Saulės sugrįžimo, svarbiausia Sau-
lėgrįžos ciklo šventė. Seniau per Kalėdas žmonės 
švęsdavo ir Naujuosius metus. Kalėda simboliškai 
vaizduojama kaip sugrįžtanti Saulė. Lietuvai pri-
ėmus krikščionybę, senąją, dar iš pagonybės laikų 
mus pasiekusią Kalėdų šventės prasmę, papildė 
krikščioniškoji – Dievo sūnaus Jėzaus gimimas. 

Seniaus Lietuvos kaime per Kalėdas pasibaigda-
vo samdinių tarnavimo laikas. Dažniausiai iki Kalė-
dų jie atsisveikindavo su savo šeimininkais ir išeida-
vo Kalėdų švęsti į savo gimtuosius namus. Nuo seno 
gyvuoja tradicija pirmąją Kalėdų dieną visiems būti 
savo namuose, bet daugelyje Lietuvos vietų Kalėdų 
pirmąją dieną buvo laukiama užsukant žydų tau-
tybės žmonių – jei jie į namus užeidavo, sakydavo, 
kad laimė sodybą aplankė. 

Kaip ir per Kūčias, Kalėdų pirmąją dieną elgia-
masi gana santūriai. Tą dieną namuose būnama su 
saviškiais. Kai visi grįžta iš bažnyčios, padengiamas 
šventinis stalas, ant jo padedama ir nuo Kūčių li-
kusių patiekalų. Valgoma daug, nes sakydavo, kad 
tik sočiai pavalgęs gali tikėtis gero ateinančių metų 
derliaus ir sveikatos sau bei visiems šeimos nariams.

Kalėdos ne Kalėdos, jei ant stalo nebus keptos, 
virtos ar rūkytos kiaulienos, sūrio, namuose kepto 
pyrago, vyniotinių, medaus, obuolių, riešutų. Daž-
nai kalėdų pirmąją dieną patiekdavo ir troškintų 
kopūstų su kiauliena, karštų bulvių, šiupinio su 
kiaulės uodega, kartais – ir virtą kiaulės galvą, kep-
tą paršelį. Būna ant stalo ir kumpio, dešrų, virtų ir 
keptų mėsos vyniotinų, šaltienos, dešros. Iš gėrimų 
nuo seno populiariausia naminė gira ir alus. 

KALĖDOS – kasmet
gruodžio 25–26  d.
Parengė Knstantinas Prušinskas

Nuotraukos Bonifaco VENGALIO

Antroji Kalėdų diena – Šv. Stepono diena, svečių 
lankymo ir jaunimo pramogų diena. Seniau buvo 
tradicija per Kalėdas bažnyčioje šventinti avižas. Tą 
dieną seniau kaimuose pasirodydavo ir „kalėdoto-
jai“ (laimės nešėjai) – grupelės persirengusių jaunų 
žmonių. Populiariausi kalėdotojų personažai, kaip 
ir per Velykas, – ožys, vengrai, čigonai, mirtis (žem. 
smertis), arklys, gervė, meška. Jų priedermė– lanky-
ti sodybas, sakyti gražias oracijas, giedoti kalėdines 
giesmes, sveikinti sutiktuosius, linkėti žmonėms 
sveikatos, gero derliaus. Aplankyti šeimininkai juos 
pavaišindavo, duodavo dovanų. Daugelyje Lietuvos 
vietų persirengėliai siausdavo visą tarpušventį – 
nuo Kalėdų iki Trijų karalių. Daugiausiai jų būdavo 
per vadinamąsias Mažąsias arba Riebiąsias Kūčias.

Persirengėliams užsukus į sodybą, šeiminin-
kai juos pasodindavo už šventinio stalo, ant kurio 
degdavo blogį apvalančios žvakės, pavaišindavo 
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tradiciniais kalėdiniais valgiais. Atsidėkodami per-
sirengėliai dar kiek padainuodavo, pamuzikuodavo, 
šeimininkams įvairių palinkėjimų nepagailėdavo ir, 
atsisveikinę patraukdavo toliau, stengdamiesi visas 
kaimo sodybas aplankyti, nes tik taip buvo galima 
tikėtis gerų ateinančių metų. „Kalėdotojai“ lankyda-
vo ir ligonius, vienišus, skurde gyvenančius senelius. 

Per Kalėdas sodybas nuo seno lankydavo ir 
Kalėda, kurio funkcijos anksčiau beveik nesiskyrė 
nuo „kalėdotojų“. Jis dažniausiai sodybas lankyda-
vo kartu su minėtais persirengėliais. Dažnau Kalė-
da būdavo kuris nors augesnis kaimo piemenukas, 
apsitaisęs kaip koks senelis – jis vilkėdavo baltais 
kailiniais, būdavo įsimovęs į ilgus batus. Būtini Ka-
lėdos atributai – lininė ilga barzda ir lazda. Pasak 
etnologų, šis paprotys atėjo iš gilios senovės, kai 
žmones per šventes lankydavo žyniai. Kalėda ne 
dovanas dalydavo, o žmones laimindavo, jiems sė-
kmės, gerovės ir sveikatos linkėdavo, grūdus, kaip 
sėkmės garantą, barstydavo, su vaikais ratelius suk-
davo.  Jis kartu su „kalėdotojais“ gesmes giedodavo, 
muzikuodavo, būdavo su visais atvykėliais už stalo 
pasodinamas ir pavaišinamas. Kalėdos dovanos? 
Jokių materialių, tik dvasinės – palinkėjimai ir kt. 
Kartais vis dėlto dovanų maišelį jis turėdavo, o jame 
būdavo saldumynai – riestainiai, pyragėliai ir kt.

Tikima, kad Kalėdos, kaip ir Kūčios, turi magiš-
ką prasmę, jos gali nulemti ateinančių metų laimę, 
derlių, šeimyninę gerovę. Tokiu laikotarpiu namuose 
būdavo prisimenami saulėgrįžos laikotarpiui būdingi 
burtai, orų spėjimai. Sakydavo: jei Kalėdos baltos – 

tai Velykos žalios, jei be sniego– tai per Velykas tikrai 
snigs. Jei Kalėdų pirmoji diena graži, saulėta – visi 
metai bus geri. Jei per Kalėdas miške medžiai apšar-
moję, bet šiaip jau lauke nelabai šąla– vasara bus lie-
tinga, galima tikėtis stiprių perkūnijų.

 

Orų spėjimai
• Jei Kalėdų rytą šalta – laukia vėlyvas pavasaris, 

snigs net per Velykas. 
• Jei Kalėdų pirmoji diena graži, saulėta – visi 

metai bus geri. 
• Jei per Kalėdas miške medžiai apšarmoję, bet 

šiaip jau lauke nelabai šąla – vasara bus lietinga, gali 
tikėtis stiprių perkūnijų. 

• Jei Kalėdų dieną iš šieno byra sėklos – ateinan-
tys metai bus geri. 

• Jei per Kalėdas stipriai pasnigę – per Velykas 
žolė jau žaliuos.

Tarpušventis
Tarpušvenčiu vadinamas laikotarpis tarp Kalė-

dų ir Užgavėnių. Tai – žemdirbių atokvėpio metas. 
Visi tarpušvenčio vakarai vadinami šventvakariais.

 Seniau sakydavo, kad šiuo metų laiku negalima 
dirbti sunkių darbų, nes tikėta, jog jei to nepaisysi, 
bus daugiau bėdos negu naudos – ledai javus išmuš 
ir kitokios negandos lankys. Buvo tikima, jog visiš-
kai nieko sunkaus negalima dirbti saulei nusileidus. 

Didžiausios jaunimo linksmybės prasidėdavo 
Kalėdų antrosios dienos vakare ir tęsdavosi iki Užga-
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vėnių. Šiuo laikotarpiu vakaronės, šokiai, pasidainavi-
mai kaime būdavo įprastas reiškinys. Tuo metų laiku 
daugiausiai ir piršlybų, vestuvių vykdavo. 

Eglutė namuose stovėdavo iki Trijų Karalių. 
Vakarais nuo Kalėdų iki Trijų karalių seniau vy-

resni kaimo žmonės dažniausiai rinkdavosi kurioje 
nors troboje ir užsiimdavo smulkiais žiemos dar-
bais: vieni verpdavo, siūdavo, kiti pančius vydavo. 
Būdavo ir pramogaujama, giminės lankomos, vyks-
tama į svečius, nes visi svarbiausi lauko darbai už-
baigti, tad laisvo laiko tam yra. Iš peties tokiu metu 
triūsia tik tie, kas statybomis užsiėmęs, kam malkų 
miške reikia prisiruošti ir namo parsivežti. 

Susibėgę vaikai ir jaunimas mėgdavo vaišintis, 
mįsles minti, įvairius nutikimus pasakoti, senolių po-
rintas legendas ir padavimus prisiminti, dainas dai-
nuoti, ratelius sukti. 

Kalėdų stalas
Kalėdų vaišės ruošiamos iš anksto, kai gaminami 

ir Kūčių patiekalai, nes sakoma, kad Kalėdų dieną 
nieko negalima dirbti. Tradiciškai per šventes Že-
maitijoje valgoma daug ir įvairaus maisto. Nuo seno 
tikėta, kad tik toje sodyboje, kur namiškiai ir svečiai 
per šventes linksmi ir sotūs, kur šalia vargingai gy-
venantis kaimynas neužmirštamas, per metus viskas 
gerai seksis, geras derlius užderės, gyvuliai seksis, bi-
tės daug medaus prineš – tiems namams Dievas bus 
palankus. Žemaičiuose iki pat šiol gyvas tikėjimas, 
kad tik tas žmogus, kuris kitam gera daro, per šven-
tes vargšų neužmiršta, po mirties gali tikėtis Dievo 
malonės. Žinoma, kad senovėje pirmuosius Kalėdų 
vaišių kąsnelius ir pirmąsias taures gėrimų mūsų pro-
tėviai aukodavo vėlėms – maistą numesdavo žemyn 
(dažnai po stalu), o gėrimus išpildavo į kambario 
kampą. Na, o visa, kas likdavo nuo Kalėdų stalo, bū-
davo nunešama ir padedama ant mirusiųjų kapų. 

Per pusryčius dažniausiai valgomi šalti patie-
kalai, daug kur ir šiupinys su kiaulės uodega. Itin 
mėgstamas Kalėdų valgis – troškinti kopūstai su 
kiauliena ir karštomis bulvėmis (kiauliena per Kalė-
das simbolizuoja sotumą ir skalsą). Šventėms išver-
dama šaltienos (košelienos). Kalėdų dieną žemai-
čiai neapsieina ir be naminio pyrago, sūrio, medaus, 
obuolių, grybų, riešutų. Daugelis pyragą paskanina 
aguonomis, uogomis, kepa gardžius saldžius vynio-

tinius. Ant Kalėdų stalo tradiciškai dedama ir tai, kas 
liko nuo Kūčių vakarienės. To gero reikia neužmiršti 
nunešti ir gyvuliams. Mėgstamas ir alus, naminė gira.

Tradiciniai žemaičių Kalėdų ir
Tarpušvenčio valgiai
Pyragas su aguonų įdaru
Pyragui iškepti reikės pusės kilogramų miltų, 

300g aguonų, apie 170 g sviesto, tiek pat cukraus,  
300 ml pieno, 1 kiaušinio, 25 g šviežių mielių, žiups-
nelio vanilinio cukraus, cinamono, druskos.

Gaminant mielinę tešlą pyragui užviriname ir 
iki kūno temperatūros atvėsiname pieną, mieles su-
smulkiname, užpilame 2 šaukštais pieno, įberiame 
cukraus, pastatome šiltai ir palaukiame kol tešla pa-
kils. Tada į persijotus miltus suberiame druską, cu-
krų, vanilinį cukrų. Viską gerai išmaišome ir į viduje 
padarytą duobutę supilame mieles, taip pat ir išplaktą 
kiaušinį, likusį pieną, tada viską gerai išmaišome, už-
pilame ištirpdytą sviestą ir padedame šiltai. Po valan-
dos dar kartą tešlą išminkome, tada iškočiojame ant 
miltais pabarstyto pagrindo. Lakšto storį pasirenka-
me savo nuožiūra. Iškočiotus tešlos lakštus aptepame 
virš garų ištirpintu sviestu.

Įdarui skirtas aguonas nuplikome verdančiu 
vandeniu ir paliekame apie pusvalandį vandenyje, 
kad išbrinktų. Tada jas nuvarviname, suberiame 
cukrų, išplakame ir gautą masę tolygiai paskirtome 
ant tešlos lakštų, juos susukame į ritinį, sudedame 
į miltais pabarstytą kepimo formą, aptepame kiau-
šinio plakiniu, pašauname į orkaitę ir kepame  200 
laipsnių temperatūroje apie 30–40 minučių. 
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Žemaitiškas kastinys
Jam pagaminti reikės 1,5 l geros kaimiškos grieti-

nės (jei ji perkama parduotuvėje, turėtų būti 40 proc. 
riebumo), arbatinis šaukštelis sviesto, 50 g kmynų (vie-
toje kmynų galima naudoti smulkintą česnaką arba 
česnakų sultis, karčiuosius pipirus, smulkintus krapus, 
svogūnų laiškus), druskos pagal skonį.

Sukant šventinį kastinį, iš pradžių imame šaukštą 
grietinės ir šaukštelį minkšto sviesto, sudedame į mo-
linį indą ir sukame masę mediniu šaukštu – visą taiką 
vis į tą pačią pusę.  Susidarius „kruopelytėms“, indą 
įstatome į puodą su karštu vandeniu, tačiau žiūrime, 
kad puode esančios masės neperšildytume. Iškėlę iš 
vandens į puodą, vėl dedame į jį šaukštą grietinės ir 
šildydami vėl sukame. Taip reikia kartoti kol į puodą 
bus sudėta visa grietinė. Sukant  stengiamės, kad ne-
susidarytų pasukų. Jei jų atsiranda, vėl reikia puodą 
merkti į karštą vandenį ir, prižiūrint, kad masė neper-
kaistų, sukti tol, kol susidaro vientisa, balsvos spalvos 
masė. Kai ji pradeda tirštėti sudedame kmynus (kaip 
jau rašyta, vietoje jų šeimininkė gali naudoti smul-
kintą česnaką arba česnakų sultis, karčiuosius pipi-
rus, smulkintus krapus, svogūnų laiškus), įberiama 
druskos. Kastinys turi būti sūrokas, nes jis bus valgo-
mas su karštomis bulvėmis, išvirtomis su lupenomis. 
Skanu kastinį valgyti ir su duona, kiaušiniais. Jo ga-
lima prisikąsti ir valgant sriubas, košes, ypač bulvių. 

Gaminant šventinį kastinį, prieš išpilstant jį į 
lėkštutes, kai kurios šeimininkės jį paskirsto į kelius 
indelius ir nudažo keliomis spalvomis (dažytą kas-
tinį reikia suvalgyti ne vėliau kaip kitą dieną). Jei 
norima gelsvos spalvos, į kastinį dedama kiaušinio 
trynio arba įpilama truputį morkų sulčių, o tada 
masė gerai išmaišoma. Dažniausiai dažoma buro-
kėlių sultimis. Kai kastinys nudažytas, iš kiekvieno 
indelio jo imama po šaukštą ir lėkštelėse suformuo-

jami vienas prie kito prigludę kastinio „lapeliai“. 
Būna atvejų, kad dėl vienokių ar kitokių grieti-

nės ypatumų, kastinį susukti sunku. Tada rekomen-
duojama masę įdėti dar šiek tiek minkšto sviesto.

Sukant kasdienį, kiek liesesnį kastinį, papildomai 
dar naudojame ir rūgusį pieną arba kefyrą (stiklinę 
arba daugiau). Tokį kastinį sukame taip pat, kaip ir 
šventinį, tik kartu su grietine vis įpilama ir rūgusio 
pieno arba kefyro. Šiuo atveju dar labiau aktualu, 
kad sukant masė nebūtų peršilyta.

Žemaitiškas šiupinys
Šiupiniui pagaminti reikės stiklinės pupų, tiek pat 

žirnių, pupelių, perlinių kruopų, 5–7 bulvių, 1 kg 
mėsos, pipirų, lauro lapelių, druskos, žiupsnelio kitų 
mėgstamų prieskonių.

Iš vakaro nuplauname, atskiruose induose išmir-
kome pupas, pupeles, žirnius, perlines kruopas. Kitą 
dieną į puodą įpilame šaltą vandenį (apie 3 litrus) 
sudedame gabalėliais supjaustytą mėsą, ją kiek pa-
virę, suberiame išmirkytus žirnius, pupas, pupeles, 
perlines kruopas ir retkarčiais pamaišydami dar kiek 
paverdame. Kai mėsa pradeda minkštėti, sudedame 
supjaustytas bulves ir verdame kol jos suminkštėja. 
Tada pagal skonį įberiame druskos, kitų prieskonių 
ir dar trumpai paverdame, nusunkiame vandenį ir 
šiupinį sukrečiame į švarų indą. Tradiciškai šiupinys 
papuošiamas virta kiaulės uodega ar keliomis jų. Šiu-
pinys valgomas su saldžiu ar rūgusiu pienu.

Bulviniai blynai
Imame pusę kilogramų bulvių (jei prie stalo sės 

daug žmonių, jų, kaip ir kitų ingriedientų, imame 
daugiau), 1 vidutinio dydžio svogūną, 1 kiaušinį, 1 
šaukštą miltų, žiupsnelį druskos, maltų karčiųjų pipi-
rų pagal skonį, apie 150 g taukų arba aliejaus.

Bulves nuskutame ir smulkiai sutarkuojame, 
jei skysčio daug, šiek tiek jo nupilame, įtarkuoja-
me svogūną, įmušame kiaušinį, suberiame miltus, 
įberiame pagal skonį  druskos, pipirų ir viską gerai 
išmaišome. Kepame aliejuje arba taukuose ant ne-
didelės ugnies gerai įkaitintoje keptuvėje. Bulvinius 
blynus ant stalo patiekiame karštus. Jie dažniausiai 
valgomi su grietine,  uogienėmis, kastiniu.

 
Mirkalas su bulvėmis
300 g šviežių arba rūkytų lašinukų, 2 nepilni šaukš-

tai miltų, 0,5 l pieno, 1 svogūnas, 0,5 kg bulvių, pusė 
stiklinės grietinės (naminės arba 30–40 proc. riebumo).
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Lašinukus supjaustome nedideliais kubeliais ir 
paspirginame. Jiems baigiant iškepti kartu dar pa-
kepiname smulkiai supjaustytą svogūną. Tada įbe-
riame miltų, juos keptuvėje pamaišome, kad prisi-
gertų riebalų ir maišant po truputį supilame pieną, 
įberiame pagal skonį druskos, paviriname, o pabai-
goje sudedame grietinę ir vėl viską gerai išmaišome. 
Kai masė atverda, mirkalas jau pagamintas ir jį gali-
ma supilti į atskirą indą.

Nuplautos bulvės išverdamos su lupenomis. 
Mirkalas valgomas su karštomis bulvėmis (jos nu-
lupamos, susmulkinamos, ant jų užsipilama mirka-
lo. Galima bulves į mirkalą ir mirkyti (nuo to ir šio 
patiekalo pavadinimas), tačiau tada jis turėtų būti 
supilstytas į atskirus indelius (kiekvienam valgan-
čiajam į atskirą). Šis patiekalas dažniausiai valgo-
mas per vakarienę. Prie jo tinka rūgęs pienas.

 
Kruopiniai vėdarai
Jiems reikės miežinių (geriausios perlinės) kruo-

pų, 2 l kraujo (naudojamas ką tik paskerstos kiaulės 
kraujas), 11 tarkuotų bulvių, žiupsnelis šviežių arba 
džiovintų mėtų, 11 spirgų, 100 g riebalų, druskos.

Kruopas išmirkome, nusausiname ir į jas supila-
me kraują, karštus spirgus, tarkuotas bulves, įberiame 
smulkiai supjaustytų mėtų, pagal skonį druskos ir visą 
masę gerai išmaišome. Tada ją sukemšame į gerai išva-
lytas ir išplautas storąsias arba plonąsias kiaulių žar-
nas, jų galus užrišame siūlu ar kitaip užsandariname. 
Kemšant reikia žiūrėti, kad žarnos nesutrūkinėtų. 

Įprasta kruopinius kraujinius vėdarus kepti 
krosnyje, o jei jos neturima, galima pabandyti iš-
sikepti ir orkaitėje.  Jei kepame krosnyje, skardą 
patepame riebalais, prikištas žarnas padedame ant 
balandėlių ir kepame vidutinio karštumo krosnyje 
1–2 val., priklausomai nuo to, kokio storumo žar-
nos yra. Kruopiniai kraujiniai vėdarai valgomi karš-
ti. Prie jų paduodami spirginti lašinukai.

 
Troškinti kopūstai su kiaulės kojelėmis
2 kiaulės kojelės, 1 l raugintų kopūstų, 100 g rie-

balų, 10 vidutinio dydžio bulvių, lauro lapelių, pipi-
rų, druskos, 2–3 stiklinės vandens.

Kojelės nuvalomos, nuplaunamos, perpjauna-
mos išilgai per pusę. Kopūstai nuplaunami. Į  puodą 
dedami riebalai, kiaulės kojelės, o ant viršaus – ko-
pūstai. Užpilama vandeniu ir troškinama. Kai mėsa 

tampa minkšta, dedami prieskoniai, pasūdoma drus-
ka. Bulvės išverdamos su lupenomis ir nulupamos. 
Prieš nešant patiekalą ant stalo, į pusdubenį atskirai 
sudedamos bulvės, kiaulės kojelės,   kopūstai.

 
Platelių dešra
2 kg kiaulienos, tiek pat jautienos, 100 g cukraus, 

100 g spirito, 100 g prieskonių mišinio (pipirų, svo-
gūnų, česnako, mairūno).

Mėsą supjaustome gabaliukais, pasūdome ir pa-
laikome 2–3 dienas. Tada ją sumalame, sudedame  
prieskonius (žemaičiai mėgsta dešras, į kurias įdėta 
daug česnako), cukrų, spiritą ir gerai išminkome. 
Sukimšus masę į žarnas, jas reikia palaikyti parą, o 
tada išrūkyti: iš pradžių apie 2 dienas rūkoma šal-
tais dūmais, o tada 2 dienas – karštais. Taip paruoš-
tas dešras galima išlaikyti apie 8–10 mėnesių.

 
Žemaitiškai paruoštos rūkytos 
nugarinės („palendvicos“)
Nugarinės įtrinamos prieskonių mišiniu: karčiai-

siais bei kvapiaisiais pipirais, smulkiai sutrintais lauro 
lapeliais, cukrumi, česnaku, mėtų lapeliais, druska. 
Tada jas užpilame karštu krauju ir laikome 3–4 dienas, 
kasdien pavartant. Išėmus iš kraujo mėsą nusausiname, 
suvyniojame į švarią marlę arba drobę ir kočėlu apdau-
žome, kad būtų trapesnė. Nugarinę galima įkišti į žarną 
arba apvynioti marle, sviestiniu popieriumi ir stipriai 
aprišti špagatu ar lininiais siūlais. Paruošta mėsa rūko-
me 3–5 dienas, į pabaigą pridėjus daug kadagių.

Žemaitiška eglutė
3 kiaušiniai, 1 stiklainis grietinės, 1 pakelis vani-

linio cukraus, truputis druskos, 300 g taukų, cukraus 
pudros, pusė stiklinės miltų.

Miltus išsijojame. Kiaušinius išplakame su 
grietine. Sudedame vanilinį cukrų, druską, tada 
suberiame išsijotus miltus ir išminkome, kočėlu 
išmušame tešlą, tada kelias minutes jai leidžiame 
pastovėti. Vėliau iškočiojame plonais lakštais ir su-
pjaustome eglės šakučių formelėmis. Jas verdame 
riebaluose. Į riebalus įdedame ir nedidelių bulvių 
gabalėlių, kad šakutės nedegtų, neprisitrauktų 
daug riebalų. Išvirtas šakutes sumauname ant sto-
velio. Jas galima užpilti sukraus glajumi arba pa-
gardinti cukraus pudra.
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Po dviejų pandemijos metų šiemet tarsi maišas 
atsirišo – vis daugiau laisvės, renginių, kelionių, ga-
limybių bendrauti. Tuo džiaugiasi ir meno kolekty-
vai. Rajonuose didelė dalis renginių jau seniai ne tik 
vietos žmonėms skirti. Juose dalyvauti, koncertuoti 
atvyksta meno kolektyvai iš įvairių Lietuvos rajonų, 
o kartais – ir iš svečių šalių. Tarptautiniai rengi-
niai– įvairios šventės, festivaliai sulaukia išskirtinio 
dalyvių dėmesio. Įprasta, kad kasmet Lietuvoje jų 
vyksta kelios dešimtys. Rusijai užpuolus Ukrainą, 
Lietuvoje apsistojo nemažai Ukrainos menininkų, 
renginiuose dalyvauja ne tik jie, bet ir Europoje ir už 
jos ribų gastroliuojantys Ukrainos meno kolektyvai, 
neturintys galimybės sugrįžti į savo šalį, tad tarp-
tautinių festivalių ir kitų kultūros renginių skaičius 
Lietuvoje gerokai išaugo. Kokia situacija Žemaiti-
jos etnografiniame regione? Apie tokius planuotus 
renginius turime metų pradžioje skelbtą informaci-
ją  (ją viešina Lietuvos nacionalinis kultūros centras 
savo interneto svetainėje  www.lnkc.lt), tad pažiūrė-
kime, kas šiemet vyko Žemaitijoje.

AKMENĖS RAJONAS, kaip ir keletas kitų 
(Jurbarko, Mažeikių, Raseinių, Skuodo, Šilalės, Taura-

Vaikai ir jaunimas Žemaitijoje vykstančiose
tarptautinėse šventėse, festivaliuose, konkursuose

Gintautas ŽIŽIŪNAS

gės, Telšių), daug išmonės parodė rengdamiesi gegu-
žės 15–29 dienomis vykusiam kasmet vykstančiam-
tarptautiniam Poezijos festivaliui „Poezijos pavasaris 
2022“. Į renginius buvo kviečiami įvairaus amžiaus 
poezijos mylėtojai, gražiai pagerbti atvykę kūrėjai.

JURBARKE šiais metais vyksta Tarptautinis sa-
kralinės muzikos festivalis „Jubilate“, kuriame kon-
certuoja chorai. Rugpjūčio mėnesį surengtas IX fol-
kloro festivalis „Ant vandens“, spalio mėnesį – vaikų 
ir jaunimo teatrų kūrybinės dirbtuvės-festivalis „Vai-
vorykštė 2022“, mėgėjų teatro tarptautiniai renginiai.

KRETINGOS rajono SALANTŲ miestelyje 
vyko tarptautinės gyvosios istorijos dienos „Kurše 
ont Imbaries“. Lapkričio viduryje tradicinės muzi-
kos gerbėjai Kretingoje buvo pakviesti į tarptautinę 
liaudiškų kapelų  šventę „Grok, žemaiti!“

Daug tiek profesionalius, tiek ir meno mėgėjų 
kolektyvus sutraukusių festivalių šiemet organizavo 
MAŽEIKIŲ rajono kultūros darbuotojai. Birželio 
pradžioje Mažeikiuose buvo surengta kas trys metai 
čia vykstanti tarptautinė Žemaičių dūdų šventė, lie-
pos pradžioje – tarptautinis jaunųjų atlikėjų festi-
valis-konkursas „Baltic Voice 2022“ ir  tarptautiniai 

2022 m. Jurbarke vykusio vaikų ir jaunimo teatrų kūrybinių dirbtuvių festivalio „Vaivorykštė 2022“ ir mėgėjų teatro tarptautinių 
renginių akimirka.  Jurbarko kultūros centro nuotrauka
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vokalinių ansamblių renginiai. Liepos pradžioje  
prasidėjo I tarptautinis Mažeikių vargonų muzikos 
festivalis. Rugsėjo mėnesį scenos mėgėjai buvo kvie-
čiami į tarptautinius renginius „Skrajonės“, skir-
tus lietuvių profesionalaus teatro kūrėjo, 1905 m. 
Sankt Peterburge suorganizavo vadinamojo Skra-
jojamojo teatro steigėjo ir vadovo Juozo Vaičkaus 
kūrybos įprasminimui. Beveik du mėnesius (rugsėjį 
ir spalį) ištisai mieste vyko XVI tarptautinis Mažei-
kių meno festivalis, kuriame dalyvavo ne tik meno 
kolektyvai, bet ir dailininkai bei fotografai.

PALANGOS mieste rugsėjo mėnesio viduryje 
tris dienas šurmuliavo tarptautinis liaudiškų šokių 
festivalis „Palangos miestely 2022“.

PLUNGĖJE kovo mėnesį buvo surengtas tarp-
tautinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis 
„Laisvės vaikai“, birželio viduryje bendryste ir tradi-
cinės muzikos gerbėjų parodytu dėmesiu džiaugėsi 
tarptautinio folkloro festivalio „Saulelė raudona“ 
dalyviai. Gegužės mėnesį mieste klegėjo čia veikian-
čios vaikų ir jaunimo teatro studijos „Saula“ suorga-
nizuotas XVII tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų 
festivalis-kūrybinė laboratorija „Mažoji Melpome-
nė“. Birželio viduryje Lietuvos ir užsienio šalių ko-
lektyvai, pavieniai atlikėjai dalyvavo Plungės miesto 
šventiniuose renginiuose, kurie buvo skirti Plun-
gės 230-osioms metinėms paminėti. Pa proga mieste 
vyko ne tik koncertai, bet ir parodos, veikė mugė. Rug-
pjūčio–rugsėjo mėn. Plungės kunigaikščių Oginskių 
muziejuje, kur veikia Žemaičių dailės muziejus vyko 
XVII tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis.

Gegužės mėnesio viduryje Ariogaloje (RASEI-
NIŲ RAJONAS) vyko nuo 2015-ųjų čia kasmet 
organizuojama tarptautinė šeimos šventė „Viena 
šeima – viena širdimi“, kurioje dalyvavo folklo-
ro ir estrados kolektyvai. Na o mėnesio pabaigoje 
Raseinių mieste tradicinės muzikos gerbėjus džiu-
gino tarptautinis folkloro festivalis „Aš padainūsiu 
dainų dainelę“, birželio mėnesio pradžioje Arioga-
loje ir Raseiniuose vyko IV tarptautinis Ariogalos 
džiazo festivalis. Lapkričio mėn. Ariogaloje ir Ra-
seiniuose vykusioje šventėje-varžytuvėse „Subatos 
vakarėly...“ savo meistriškumą rodė kelių šalių armo-
nikieriai. Chorinės muzikos gerbėjus gruodžio mė-
nesį Šiluvoje (Raseiniųr.) organizuojamame chori-
nės muzikos festivalyje „Regina angelis“ planuoja 
nudžiuginti Raseinių rajono kultūros centro choras 

bei chorai iš Estijos, Latvijos ir Lenkijos.
Liepos mėnesį SKUODE dainomis ir šokiais 

džiugino folkloro festivalio „Liob šuokt, liob dai-
niout...“ dalyviai. Rugsėjyje akcijos „Visa BALTICA 
šoka“ metu į mieste vykusius renginius muzikos ger-
bėjus kvietė folkloro ansambliai ir liaudiškų šokių ko-
lektyvai. Lapkričio mėnesį scenos mėgėjus Skuode vėl 
džiugino nuo 1999-ųjų čia kasmet vykstantis teatrų 
festivalis „Vaidėnam tievū kalba“. 

Dažnai gali išgirsti, kad ŠIAULIŲ miestas pri-
klauso Aukštaitijos etnografiniam regionui, tačiau 
pagal 2021 m. Etninės kultūros globos tarybos 
(EKGT) užsakymą parengtame patikslintame Lie-
tuvos etnografinių regionų žemėlapyje, kurį EKGT 
patvirtino 2022 m. sausio 25 d. nutarimu TN-3, 
nurodyta, kad Šiaulių miestas ir didžioji rajono da-
lis, išskyrus Meškuičių, Ginkūnų ir Kairių seniūni-
jas, priklauso Žemaitijai, tad minime ir tuos tarp-
tautinius kultūros renginius, kurie šiais metais vyko 
Šiaulių mieste bei rajone. 

Kovo–birželio mėnesiais čia suorganizuotas 
VII Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumen-
tinės muzikos ansamblių konkursas-festivalis, ku-
riame dalyvavo Lietuvos ir kaimyninių šalių for-
maliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, kultūros 
centrų liaudies instrumentinės muzikos kolektyvai, 
chorai bei solistai. Balandžio mėnesį mieste vyko 
nuo 2006-ųjų kas antri metais organizuojamas for-
tepijoninės pramoginės muzikos festivalis, kuriame 
dalyvavo muzikos ir meno mokyklų moksleiviai. Tą 
patį mėnesį muzikos ir meno mokyklų moksleiviai 
džiugino nuo 2007-ųjų kas antri metai vykstančia-
me fortepijoninių ansamblių festivalyje „Muzica de 
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camera is“. Lietuvos bei užsienio šalių formaliojo ir 
neformaliojo švietimo bei kultūros įstaigų akordeo-
nistai gegužės–rugsėjo mėnesiais koncertavo šiame 
mieste vykusiame tarptautiniame akordeono muzi-
kos festivalyje-konkurse „Linksmasis akordeonas“. 
Birželio mėnesį įvairių žanrų vaikų ir jaunimo šokių 
kolektyvai savo meistriškumą demonstravo mieste 
vykusiame tarptautinio šokio festivalio-konkurso 
„Aušrinė žvaigždė“ konkursinėje dalyje. Tą patį mė-
nesį Šiauliuose vyko ir Baltijos šalių dainos ir šokio 
festivalis „Vasaros šėlsmas“, VIII tarptautinis muša-
mųjų instrumentų festivalis ,,Ritmas kitaip 2022“, 
tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų stygininkų 
ir pianistų konkursas-festivalis. Liepos mėnesio an-
troje pusėje scenos mėgėjus Kurtuvėnuose (Šiaulių 
r.) sukvietė XXII teatrų festivalis-konkursas „Kar-
tu“, skirtas Povilo Višinskio vardo prizui laimėti. Na 
o gruodžio mėnesį šiauliškiai ir jų svečiai kviečiami 
į tarptautinį šiuolaikinio šokio festivalį-konkursą 
,,Ledo gėlės“, kuriame planuoja dalyvauti Lietuvos 
ir įvairių užsienio šalių moksleiviai. 

Rugpjūčio mėn. į ŠILALĖS mieste vykusios 
linksmos muzikos festivalį „Brizgėls“ buvo suvažia-
vusiosios liaudiškos muzikos kapelos. 

TELŠIŲ Žemaitės dramos teatre šį rudenį vyko 
du tarptautiniai festivaliai, kurie čia organizuojami 
kas antri metai: III festivalis „TEATRadimai 2022“ 
ir II profesionalaus šokio festivalis „Šok’as 2022“. 
Ryškėnuose (Telšių r.) lapkričio mėnesio pabaigoje 
vyko čia taip pat kas du metai organizuojami liau-
diškų šokių renginiai, sujungti į vieną pynę – ,,Mes 
nupinsim šokių raštą“.

Jei šių renginių užuolaidą praskleisime daugiau 
ir pažiūrėsime, kiek juose turi galimybę dalyvauti 
vaikai ir jaunimas, pagrindo pasakyti, kad viskas čia 
labai gerai ir jiems čia daug galimybių pasireikšti, ti-
krai kad negalėsime, bet negalime pasakyti, kad ne-
buvo tarptautinių renginių, skirtų tik vaikams ir jau-
nimai ar renginių, kuriuose jie galėjo dalyvauti kartu 
su suaugusiaisiais.  Šiuo atveju reikėtų neužmiršti, 
kad kai kurie tradiciniai  tiek suaugusiesiems, tiek 
vaikams ir jaunimui skirti tradiciniai tarptautiniai 
kultūros renginiai vyksta tik kas du, trys metai. Pvz., 
nuo 2012-ųjų Telšiuose organizuojamas didelio 
vaikų ir jaunimo dėmesio sulaukiantis tarptautinis 
jaunimo teatrų festivalis „Teatras– tautos sparnai“ 
vyksta kas antri metai.

Regiono vaikų ir jaunimo meno kolektyvai bei 
jaunieji atlikėjai, solistai turi galimybę dalyvauti 
ir Vilniuje, Kaune bei kituose Lietuvos etnografi-
niuose regionuose vykstančiuose tarptautiniuose 
renginiuose, festivaliuose, konkursuose. Taigi, nors 
to gero ir nėra per daug, laikas būtų pasižiūrėti, kas 
šiemet dalyvavo bent keliuose pasirinkimo būdu 
atrinktuose vaikams ir jaunimui skirtuose tarptau-
tiniuose kultūros festivaliuose, šventėse.

Akivaizdu, kad beveik visuose folkloro festiva-
liuose galimybę dalyvauti turėjo vaikų ir jaunimo 
folkloro kolektyvai, nemažai šio amžiaus daininin-
kų, muzikantų ir šokėjų šventėse, konkursuose da-
lyvavo ir kartu su vyresnio amžiaus žmonėmis. Šiuo 
atveju ne išimtis ir Jurbarke šiemet vykęs IX folklo-
ro festivalis „Ant vandens“. Jame koncertuojančius 
galėjai pamatyti ir Griškabūdžio kultūros centro 
vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Užnovietis“ 
(vad. Raimonda Černevičiūtė) bei Jurbarko kultū-
ros centro folkloro grupės „Imsriukai“ (vad. Birutė 
Bartkutė) dalyvius. Svarbu ne tik dalyvauti, bet ir ste-
bėti, kas tokiuose renginiuose vyksta, mokytis iš sce-
noje jau ne naujokais esančių kolektyvų ir atlikėjų.

Jurbarke vykstant vaikų ir jaunimo teatrų kūry-
binėms dirbtuvėms-festivaliui „Vaivorykštė 2022“ 
spalio 14 d. šio miesto Vytauto Didžiojo progimna-
zijoje Šiaulių menų mokyklos vaikų ir jaunimo te-
atro studija ,,Kompanija šauni“ parodė savo kūrybos 
spektaklį „Ašou“ (rež. Dalė ir Virginijus Dargiai). 
Vyko ir Teatro dirbtuvės, kuriose buvo galimybė 
susitikti, pabendrauti su Lietuvos teatro ir muzikos 
akademijos II vaidybos kurso studentais Aidu Aš-
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monu, Lugne Ladauskaite, Ieva Gribauskaite, Ge-
diminu Iloniu bei režisūros I kurso studente Marija 
Vasiliauskaite ir vaidybos I kurso studentu Simonu 
Goptaičiu. Teatro laboratorijos-susitikimai vyko ir 
su aktore, režisiere, teatrologe Violeta Mičiuliene, 
su režisieriumi, rašytoju Vytautu V. Landsbergiu. 
Spalio 14-ąją spektaklį „Juodraščiai“ (rež. Jolanta 
Kazlauskienė), pastatytą pagal Krystal Sutherland 
romano ,,Mūsų širdžių chemija“ motyvus parodė 
Tauragės meno mokyklos Pilies teatras, o Pasvalio 
jaunimo teatras „DrAma“ – spektaklį „Mano ma-
mos neišmoktos pamokos“ (rež. Asta Simonaitė), 
pastatytą pagal Aleksandr Špilevoj to paties pava-
dinimo kūrinį. Jurbarkiškiai festivalio metu pamatė 
ir Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos teatro studijos 
„Faktas“ spektaklį „Aktų salė“ (autorius Augustas 
Sireikis, rež. Vidmantas Fijalkauskas), Plungės kul-
tūros centro teatro „Saula“ spektaklį „Nereikalingi“ 
(rež. Romas Matulis ir Sigita Matulienė), pastatytą 
pagal Juozo Glinskio pjeses. Ignalinos Česlovo Ku-
dabos gimnazijos teatras „IKI“ suvaidino pagal Vy-
tauto Račicko romaną gimusį spektaklį „Baltos du-
rys“ (rež. Jolanta Narbutaitienė). Festivalio jaunieji 
šeimininkai – Jurbarko kultūros centro vaikų ir jau-
nimo teatras „Vaivorykštė“ scenos mylėtojus nudžiu-
gino M. Burgess spektakliu  „Heroinas“ (rež. Birutė 
Šneiderienė). Festivalio dienomis buvo parodytas 
ir „Teatro P“ spektaklis (poetinis vakaras-vyksmas) 
„Vakaras O“, o renginių maratoną užbaigė spalio 
15-osios popietę parodytos Vilniaus miesto teatro 
„Atviras ratas“ biografinės improvizacijos „Juo-
da-balta“ (rež. Aidas Giniotis). Šiuo atveju nema-
tėme tik iš užsienio šalių atvykusių kolektyvų, nors 
metų  pradžioje buvo numatyta, kad jis bus tarptauti-
nis. Planai kartais keičiasi, o ypač šiemet, kai pas kai-
mynus – karas, kuris daro didelį poveikį tiek mums, 
tiek ir visai Europai, daugeliui kitų pasaulio regionų.

Na o dabar  žvilgtelėkime, kiek vietos vaikams 
ir jaunimui buvo skirta birželio mėnesio pradžioje 
4 dienas Mažeikiuose tiesiogine to žodžio prasme 
vėją kėlusioje Žemaičių dūdų šventėje. Tai, kas ten 
vyko, gali gerokai nustebinti: 

Birželio 1-ąją, kaip ir dera, savo vaikais galėjo 
džiaugtis tėveliai – ta diena mieste buvo skirta Lie-
tuvos moksleivių liaudiškų šokių kolektyvų festiva-
liui „Vaikystės glėby“,  o Mažeikių dailės mokykloje 
vyko edukacinis užsiėmimas, instaliacija ir paroda 

„Pagauk vėją“. Pavakary, šokių kolektyvų eisena 
pasuko į Senamiesčio parko aikštę, kur vyko šven-
tinis koncertas „Vaikystės glėby“. Dalyvavo Akme-
nės rajono kultūros centro liaudiškų šokių grupė 
(Akmenė), „Kibirkštėlė“ ( Joniškis),  „Straksiukas“ 
(Kretinga), „Javonėlis“ (Marijampolė), „Kaušku-
tis“, „Saulė“, „Solo“, „Mūza“, „Džesi“ (Mažeikiai), 
„Šokio magija“ (Viekšniai, Mažeikių r.), „Rytago-
nė“  (Naujoji Akmenė), „Diemedėlis“, „Liuoksi-
nis“, „Sūkurėlis“ (Šiauliai), Liaudiškų šokių grupė 
(Kuršėnai, Šiaulių r.), „Atlaja“ (Šilutė), „Žemaitu-
kai“ (Nevarėnai, Telšių r.), „Gintarėliai“ (Ramygala, 
Panevėžio r.), „Žemynėlė“, „Kanapėlė“, „Siausti-
nis“ (Panevėžys), „Suvartukas“ (Plungė), „Šalčia“ 
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(Punskas, Lenkija), Vilkaviškio kultūros centro 
merginų šokių  kolektyvas, „Vyželė“ (Vilkaviškis),  
Santaka (Pilviškiai, Vilkaviškio r.), „Sukutis“, „Ra-
sodėlė“, „Viltukas“ (Vilnius).

Birželio 2-ąją į festivalio renginius įsiliejo Ma-
žeikiuose vykusi Mažoji dainų šventė puikiu, įtrau-
kiančiu pavadinimu ,,Muzika žiedų ir vėjo“. Jo metu 
Senamiesčio parko aikštėje koncertavo ikimokykli-
nio amžiaus dainuojantys vaikai, jaunučiai ir jauniai, 
mieste vyko vaikų chorų šventinė eisena. Renginiuo-
se dalyvavo Akmenės r. meno mokyklos kolektyvas 
E. Balsio menų gimnazijos, J  Karoso muzikos mo-
kyklos, Vitės progimnazijos kolektyvai (Klaipėda), 
„Dainorėliai“ (Kretinga), K. Jagmino pradinės mo-
kyklos, Kalnėnų progimnazijos, V. Klovos muzikos 
mokyklos, Pavasario progimnazijos, M. Račkausko 
gimnazijos, Žiburėlio pradinės mokyklos kolekty-
vai (Mažeikiai), J. Vitkaus-Kazimieraičio pagrin-
dinės mokyklos kolektyvas (Tirkšliai), Gegužių 
progimnazijos, Romuvos  progimnazijos, Šiaulių 
1-osios muzikos mokyklos, kolektyvai, meninio ug-
dymo studija „Mikitukas“ (Šiauliai), Kauno 1-osios 
muzikos mokyklos, Telšių meno mokyklos, A. Rau-
donikio meno mokyklos (Žagarė) kolektyvai.

Tą dieną buvo surengta ir iškilminga Mažeikių 
krašto kultūros premijos įteikimo ceremonija.

Birželio 3-ąją daug smalsuolių sulaukė mieste 
vykęs šachmatų turnyras bei Lietuvos galiūnų čem-
pionato I etapas. Muzikos gerbėjus tos dienos vaka-
re nudžiugino iš Latvijos atvykusio kolektyvo „Big 
Al & The Jokers“ (Latvija) koncertas. 

Na o birželio 4 dienos ryte užgaudus dūdoms, 
prasidėjo pučiamųjų instrumentų orkestro šėlsmas 
Mažeikių gatvėse, miestą išjudino ir pučiamųjų 
instrumentų orkestrų bei šokių kolektyvų šventi-
nė eisena. Dieną įvairiose miesto vietose koncer-
tavo pučiamųjų instrumentų orkestrai, o pavakary 
Senamiesčio parko aikštėje didžiulio dėmesio su-
laukė Didysis Žemaičių dūdų šventės koncertas. 

Renginiuose dalyvavo Lietuvos kariuomenės orkes-
tras, Karinių oro ir jūrų pajėgų orkestrai, Kybartų 
kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras 
„Kybartai“ ir choreografinė grupė „Liepos“, Mažei-
kių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pučiamųjų 
instrumentų orkestras „Griaustinis“, Moksleivių 
namų šokių studija „Saulė“, Mažeikių choreografi-
jos mokyklos mišrus choras „Draugystė“, Pabradės 
fanfarinis orkestras ir šokių grupė „Gelmė“, Pane-
vėžio muzikinio teatro pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Garsas“, Panevėžio rajono Šilagalio kul-
tūros centro varinių pučiamųjų instrumentų orkes-
tras „Sklepučini“, Panevėžio rajono jungtinis vari-
nių pučiamųjų instrumentų orkestras ,,Aukštyn“ ir 
Panevėžio rajono Naujamiesčio šokių grupė ,,Fiva“, 
Siguldos pučiamųjų instrumentų orkestras ,,Silver-
sound“ (Latvija), Šiaulių pučiamųjų instrumentų 
orkestras, choreografijos studija ,,Aušrelė“, Vilka-
viškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras ir 
choreografinė grupė. Festivalį užbaigė vakare toje 
pačioje Mažeikių Senamiesčio parko aikštė įvykęs 
Sauliaus Prūsaičio ir grupės koncertas.

Tokia plati, įvairi ir meno kolektyvais gausi dar 
vieno Žemaitijoje vykusio tarptautinio festivalio 
programa. Šiuo atveju matėme tris kolektyvus, atvy-
kusius į festivalį iš užsienio (iš Latvijos ir Lenkijos), 
tad jau galima sakyti, kad jis tikrai buvo tarptautinis. 

Pasižiūrėję, kas vyko daugelyje kitų sąlyginai 
mišriais (ne tik vaikų ir jaunimo) galimuose pava-
dinti tarptautiniuose festivaliuose, pamatytume 
panašų vaizdą. Vaikai, jaunimas juose neužmiršta-
mi, ką jau bekalbėti apie tuos renginius, kurie skirti 
tik jaunimui ir moksleiviams, jų meninių gabumų 
skatinimui ir ugdymui, meistriškumo demonstravi-
mui. Sudėtinga būtų kiekvieną tokį ar panašų ren-
ginį aptarti vienoje publikacijoje. Be abejo, būtų ge-
riau, jei turėtume galimybę juose patys sudalyvauti.

Na o baigiant taip ir norisi pasakyti: periferija, 
Lietuvos etnografiniai regionai šiandien – ne pro-
vincija. Tiems, kas mėgsta teatrą, dainą, šokį, mu-
ziką, yra ir ką veikti, ir kur savo gebėjimus parodyti.
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Žemaitėška 
poema

 ČIURLIUONIENĖ-KĪMANTĀTĖ Suofėjė

Vuo tatā ėr atsėtėka tas, kas bova dar bluogiau. 
Atsėtėka natrokos pu tuo, kāp paskelbė ton mobi-
lizacėjė ėr raduos dėdeliausis somėšėms: vīru ėr ar-
kliūm jiemėms. Ėšgonstis ėr napakajos baisiausis. 
Konėgākštienė so vėsās svetēs, kor bova ėš ož gruo-
ninčės, ėšbėldiejė... Nieks ėr nabgalvuojė moni ėš 
vėinuos vėitas jimtė, i keta dietė. Tik ējė vėsuokės 
žėnės ėr naujīnas, kad kažėkamė tuolėi tuolėi dė-
deliausės karūmėnės vėina priš kėta sosėstuojosės 
mušas. Aš tik vėina tagalvuojau: benė ožmuš ton 
bjaurībė, benė ožmuš. Tuoki tatā bovau pasiotosi!

Vuo bažninčiuo pamatiau mūsa kaimīnė Va-
reikienė – tuoki bova puonėška muotrėška, vuo 
tēp griaudē ašaruojė. Matā, anuos do sūno pajie-
mė, ton daktara ėr dar kėta, stodėnta, ėr tris poi-
kiausius arklius, žėrgus – apicierems, kāp sakė, 
puo kara lauka juodėnietė.

Veruonelė, dvė dėinas pagoliejosi, kielies kap tik 
ton dėina, kumet ton mobilizacėjė apreiškė. Ana 
stuojuos audėkla mestė, mat daug bova žmuoniūm 
sonešta, daug skrīniuo srougu laukė sava eilies. 
Petruonelė pastatė moni muokītėis pri tuo metė-
ma. Veruonė monės nabstumdė, napīka ėr pėkto 
balso nakalbiejė. Vuo aš tatā mėslėjau sava šerdie: 
„Vuo kad to, mėzerėjė, žėnuotomi, kad ons, mona 

ČERNECKĖ JUOZA portrėgrapėjės

pasuogas isėgeidės, nu tavės atšuoka! Vuo aš nieka 
nakalta – ons ėr aple moni bjaurē pašnekiejė; kad 
anon ožmuštom, būtom vėsims lengviau“.

Vuo vėina karta, jau tus apmatus i staklės kė-
šont, Veruonė ėr saka:

– Jē anuo naožmuš, ons, tėik bieduos regie-
jės, sogrinžės gal ėr atsėverstė. (Soprask tatā – pri 
anuos!)

Vuo Petruonelė ėr saka:
– Vuo jē grinš ba kuojės, ba ronkas?..
– Ba kuojės – na tēp bluogā. Anam ronkas pri 

amata rēkalingas.
Ana ton pasakė ramē, vuo kėik pabovosi kad 

pagaus bliautė, kad palēs dūdas! Kriuokdama vėso 
balso ėšbiega lauk. Vuo paskou parējė sosėčiaupo-
si– viel kap akmėnėnė. Ėr audė nabagėlė kap na sava 
ronkuoms... Pavalgītė na kon tagaliejė – nabėnt 
rūgštėma...

Ėr kad viel pasklėda naujīna! Vuo ton mūsa, 
roskiu tatā, dėdeliausė karūmenė, kor meties i 
vuokītė žemė, pri kuokiūm tėn ežerūm vuokītis 
sovarės i čežėnas, ežerūs paskondėnės, – pats cie-
cuorios, saka, kāp ėšgėrdės, bliuovės pasėkūkčiuo-

  (Tēsinīs . Pradė 2022 m.   Nr. 12, 13, 15)
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dams. Verkė ėr ta puonėška muotrėška Vareikienė 
– anuos sūnos daktars i pliena, i nalaisvė, kap da-
bar saka, patekės. Dar kėik pabovos, atsėrada par-
biegės nu tūm ežerūm Ropkaus posėninka bruolis 
Pėjos, tas parnešė žėnė, kad Kormis Alioīzos ož-
mušts. Tik ėšgėrdau – mon ūžt nu krūtėnės līgo 
kas nusmoka. Vuo Veruonē nasakuov, laukav ėšsė-
gondosės, kas če būs... Paskou atējė ėr pats Pėjos. 
Somėnkės, pajoudavės, kažėkuoks drebons. Petruo-
nelė dėdlē anam šėrdi paruodė, ont stala pri dou-
nelės ėr svėista, ėr medaus padiejė, ėr gluostė, ėr 
ožjautė. Vuo tas nabagėlis nadaug takonda – mat, 
kāp jau prasėžiuojė pasakuotė, kuoks tėn anam 
ba valgis. Kormis ožmušts, Trimarks ožmušts, 
Martėšios ožmušts... Vuo mes klausuomuos, vuo 
akies vėskas šuokėnie: bovosi tuoki nuogniausi 
pekla–ni kuokė svetėma žalnieriaus nabovė matītė, 
tik trėnksmos– griaustėnē– dūmā – ognės, ėr lītė 
lėjė tuokiuoms dėdeliausiuoms kolkuoms – kap 
galvuoms, vuo šiuos krėta so ognė – spruoga, vuo 
tėi gelžėis gabalā žmuonis draskė, so žemiems mai-
šė, tėi cīpė... kaukė... Martėšiaus kūns sau šuokėnie, 
vuo galva sau rėtėniejės... Vuo Trimarks ba abejūm 
kuoju. Vuo Kormis, žėnuot, – saka, – rėmuorios ėš 
dvara, kor vedom teka greto vėins kėta žīgioutė, tad 
tam kuojė nutraukė pagal pėlva, klanė kraujė golie-

jė, ėr galva parskelta, ėr nuosės numušta vėsa, vuo 
dar šaukies – bet grētā nusėgargaliavės, ėr če pat 
anuo nablėka...

Vuo Veruonelė siediejė staklies ėr audė kap 
sapnoudama – palėngvo palėngvo: šūst – takšt... 
šūst – takšt... šūst – takšt – līgo naklausīdamuos. 
Vuo kāp Ropkos ėšējė, ana ėšlėpa ėš stakliu, iējė i 
alkierio, kažėkuo ėiškuojė, kėik trokos ėšējė so ske-
peto ėr ėšslinka ėš truobuos. Dar bova graži dėina. 
Atējė vākars – Veruonelės nier. Jau temstont iējė 
pruo vartus ėr saka, moni pamatiosi:

– Pasakīk, balondeli, – pėrma karta tēp dailē 
moni pavadėna, – pasakīk, – ruokou, – Petruonelē, 
kad aš daržėnelie atsėgolso – monėi truobuo truoško.

– Ēk potrelės pasėsriebtėis, – ruokoujo aš.
– Nanuoro, aš vėišiejau.
– Pri kuo?
Pamuojė tik ronko:
– Napažinsti, gera muotrėškelė, pasėgailiejė 

monės, – ėr iēejė i daržėnelė.
Iejosi i truoba, pasakiau Petruonelē, kad Veruo-

nė kažėkamė pašėvėišiejosi pas gera muotrėškelė. 
Petruonelė tik sošnėbždiejė:

– Ar nabūs tik ana pri tuos buobas bovosi?
Kap pasėsriebiem vākarėnė, Petruonelė ėr nuejė 

i daržėnelė. Sogrinža keik bovosi ėr saka:
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– Nažėnau, ar ana tēp stėprē mėigt, ar apsėmet 
mėigtonti.

Vuo paskou tīlė, līgo pati sau pasakė:
– Viešpatie, ož kon dabar monėi tuoki karuonė...
Vuo paskou dar monėi:
– Gal tau ėr būtom geriau ėšējos ėš tuos truo-

buos, nuors monėi būtom dėdlē griaudo.
Ėr atsėsoka nu monės – sopratau, kad ana ašaras 

slep. Ėr aš patīluoms apsėbliuoviau... Paskou pasė-
glaustiau pri anuos, pabočiavau ėr nuejau goltė.

Vuo kuoki baisi naktės! Kuokėi sapnā moni ap-
stuojė! Galvas laksta ba kūnu – kuojės ronkas dau-
žuos patės vėinas – vuo vėskas vėinuo ognie. Vuo 
atsėrada Kormis ba galvuos, vuo žėnau, kad ons 
tatā, krata moni nutvierės ėr šauk: „To, to! Kam 
to nuoriejē, kad moni ožmuštom, – atidouk mona 
galva! Kor padiejē mona galva? Atidouk!“ Er kauk 
šonio: „Aūū... aūū... aūūū...“ Atsėbodau šaltame pra-
kaitė vėsa – vuo ta šėrdelė gerklie spord! Jėzau! Amė-
kis kad kauk!.. Gėrdo – Petruonelė ēt laukuon. Benė 
degam? Aš sėjuoneli i ronkas tvieriaus – paskou. 
Naktės našalta – graži, žvaizdieta, vėsos suodnos 
rūkė paskėndės. Ėr tas šou daužuos, lėk pri daržėne-
lės ėr cīp, doris draska. Vuo daržėnelės doris ožka-
bintas ėš vėdaus, bet aš žėnuojau, kāp, ronka ikėšos, 
atkabintė. Ipouliem – tomsi, vaituo sėlpno balso.

– Biek, popelė, i truoba – oždek lėktarnėkė. Ap-
sėvėlk – šalta.

Lėktarnėkė, žėima i tvarta nešamōjė, nu kuobė-
nė nutraukosīs oždegiau, tvieriau skepeta, ibiegau i 
daržėnelė so švėiso. Veruonelė jau bova gatavā na-
baštėks, dar žiuopčiuojė. Petruonelė laikė anon ož 
ronkas ėr sakė dėdlē griaudē:

– Veruonelė, balondeli... to mėršti – gailiekės ož 
griekus...

Ėr staigo sošokosi: „Grabnīčė!“ – ėšbiega par do-
ris, vuo aš, pripoulosi, pri anuos klauposīs, pagruo-
biau anuos ronka ėr sakiau, bliaudama so ašaruoms:

– Veruonelė, balondeli... to mėršti – gailiekės ož 
griekus... Veruonelė, balondeli, duovėnuok monėi – 
aš če nakalta... Duovėnuok! – ėr anuos atšalosė ron-
kelė bočiavau. Vuo ana tik žiuopčiuojė – uora gaudė.

Parbiega Petruonelė so oždegto grabnīčė, klau-
pies ėr jiemė ėš gėlomuos kalbietė:

– Jėzau, Marėjė, Jūzapā švėnts, pribūkėt šiuo va-
londuo pri mėrštontės!

– Jėzau, Marėje! – ėr aš šaukiau līgē, vėsa drebie-
dama.– Duovėnuok!

Ėr tēp natrokos numarėnuov Veruonelė...
Dar nabova ni kuokiūm somėšėmu – vėina   

sekmadėini paklausė monės Konėgunda:
– Ar tau patink naujuo vėituo?
Aš pasakiau:
– Patink. Petruonelė tuoki gera – nuognā mon 

pri šėrdėis.
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Konėgunda atsėdūksiejė ėš gėlomuos;
– Laimė... laimė, kad pri šėrdėis... kad tavės na-

skriaud...
Ėr mon pasėruodė, kad aš na tēp pasakiau, kad 

ana kažėkuo nakontėna... Vuo paskou atējė i galva, 
kad mosiet ana nuoriejė, kad aš pasakītiuo: „Na-
bluoga, alė na tuoki, kap tamīsta, tēp mon ėlgo...“

Vuo paskou... paskou, kāp jau prasėdiejė tuos 
nalabas dėinas so Veruonė, ana jiemė klaustė pri-
sėspīrosi, kas īr, kas raduos, kad aš tuoki atsėmai-
niosi. Vuo aš ėr soglomau. Kon sakītė? Jog jē aš bū-
tiuo pasakiosi ton vėsa istuorėjė so tou Kormio, ana 
būtom nūmario krėtosi... Tuoki švėnta mergelė, kor 
kas dėina pri komonėjės ēt... Vuo ar galiejē pasakītė 
anā, kad aš nuoriejau, kad Kormi ožmuštom, – ge-
dautė kėta žmuogaus smertė – dėdelis grieks. Aiškē 
stuov irašīta sāžėnės kratėniejėmė! Vuo dar – kad 
ons mon sapnoujės šaukdams: „Atidouk mona gal-
va!“ Vuo dar – diel kuo pasėmėrė Veruonelė...

Veruonē mėros, kad pristuojė Konėgunda moni 
kamontėnietė, kāp galiejė būtė, kad tuoki svēka 
mergė, tuoki rauduonskroustė, numėrtom par vėi-
na nakti... Aš pasakiau:

– Matā, panelė, ana paslīda... prėmėnie, parsės-
kielė kakta, parsėdaužė nuosės gīsla – dėdlē biega 
kraus. Pasėšaukiem daktara Vareiki, kor pri muoti-
nas vėišiejė. Kakta ožsiovės, ons dėdlē ėšdavadėjė, 

kāp rēk darītė, jē tēp smarkē kraus ėš nuosės pasė-
lēd. „Jė, – saka, – nabūs pagelbas, gal nu tuo nu-
kraujavėma numėrtė...“ Tēp, matā, ėr atsėtėka...

Vuo Konėgunda jiemė spieliuotė:
– Gal ana grētā ējė, gal biega, kuokė šonėis apnėkta?
– Pasakė, kad galva sokas, kad mėiguos daržėne-

lie. Jē na tas mūsa Amėkelis, kors, gėrdiedams vai-
tuojint, jiemė kauktė, doris draskītė...

– Ba konėga, ba konėga, – sodejava Konėgunda.
– Alė mes grabnīčė oždegiem. Ėr Petruonelė 

šaukė: „To mėršti – gailiekės ož griekus!“
– Žėnuoms... jē ana gailiejuos tėkrā...
Ne, – mėslėjo sau, – Konėgunda patėkiejė – ana 

nieka aple Kormi nažėna. Rēk tik, kad Petruonelė 
klausama kėtēp napasakītom. Aš pasakuodama kāp 
tas žaltiūkštis spuoksuojau i anon: tėki to ar natė-
ki?.. Patėkiejė... Nieks, ruoduos, naatsėmainė, tik 
tas vėins pamalavėms ėr atsėstuojė vedvėm i tarpa...

Dabar aš vėskon sakiau Petruonelē, ėr ana bova 
mona prībiega pėrmuojė: ėr kad mon tēp nagerā 
ont šėrdėis, kad Konėgunda klausė, diel kuo mėrė 
Veruonelė, vuo aš tėkruos teisībės ėr napasakiau.

– Vuo kam anā ton teisībė sakītė? Kon ana 
aple gīvenėma gal žėnuotė, tuoki švėnta pana. Ana 
mėslėj – tik parsėžegnuos – ėr vėsė kėpšā lieks i šali 
cīpdamis. Vuo ta nabagelė Veruonelė dėdlē karšta 
kraujė bova. Vuo tas omžėnatielis tėkros bestėjė: 
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jog ana jau priš metus bova so anou sosėdiejosi. Kap 
ons ėšvažiava, tik napakvaiša, alė tumet, matā, dar 
vėina bova pasėlėkosi. Vuo dabar, mėzerėjė... Ėr kon 
mačīs sakėnietė, mėrosē šluovė pliešītė... Būtom 
atvažiavosi policėjė, draskītom nabaštėkė – ar tad 
dūšē pakajos? Ėiškuotom, kas anā tūm smarkiūm 
vaistūm oždavė, aš paruodīso ont Kročkienės – 
žmuonės šauks ont monės, ėr to, Levanuorelė, nab-
galietomi tuokiuo truobuo pasėlėktė, ėr aš nažėnau, 
kāp bagīventiuo... Jau puo sava mamunelės mėrtėis 
bovau kap nukėrsta šaka. Mamunelė ėšgoliejė ont 
patala aštounius metus...

Ėr pasakuojė, pasakuojė kāp seserėi vėsa sava 
gīvenėma: kāp anuos papaunelis bova audies, bet 
paskou panūda vākštiuotė i Prūsus kningu, kāp 
anon ont gruoninčės žondarā paršuovė, kāp ons 
slapsties, paskou, kad žaizda šuonė ėr ožgėjė, dėdlē 
pasėlėguojė. Anėidvė so mamunelė audė, žemelė 
pradiejė jimtė posėninkā... Tievelis pasėmėrė, muo-
tinelė atgolė ont patala... Tatā i ontra gala truobuos 
isėlēdosi ana tuokius tuolėmus gėmėnės – vīra so 
patė, tėi ėr dėrbtė padiejė, ėr mamunelė slaugītė. 
Muotinelė bovosi vėsa sotraukta, kiūksuojosi patalė 
kap kopstelis, alė vėsa pruoteli toriejė ėr dėdlē anon 
mīliejosi. Ėr sakiosi tatā, kad viešpats anā ton lėga 
siuntės, kad anā dėdliausė laimė nuoriejės paduo-
vėnuotė: paruodītė doktėrėis šėrdi. Vuo mon klau-
sont, tēp bova bagalėnē griaudo, kad aš natoro ma-
munelės ėr nagalio anā doktėrėis šėrdėis paruodītė. 
Ėr tatā tuoki raduos mėslės, tuoks jausmos, kad 
kuoki Petruonelē babūtom nalaimė, aš naaplēso, 
naatstuoso– tėkra doktėrėis šėrdi paruodīso. Tuo 
aš kažėkāp pasakītė ar nadrinsau, ar namuokiejau, 
tik vakarė, ēdama goltė, lioubo anon nubočiou-
so stėprē... Puo muotinelės mėrtėis ana nabluogā 
isėtaisiosi, pajiemosi pagelbėninkė, paskou atejosi 
muokītėis Veruonė... Tik vėina gražė rodėnėis dėina 
tėi anuos posėninkā nuējė i gėrė, prisėrinka grību, 

ožsėtaisė skanē, prisėjiedė suotē, paskou jiemė cīptė, 
šauktė. Pasėraitė pasėraitė – ėr nablėka anūm... Kuo 
tėn anėi bova prisėrinkė, kuo naprisėrinkė – jog 
na pėrma karta gīvenėmė grībus rinka, taisė, jiedė! 
Kuoki bovosi lerma! Jog atpoulosi policėjė – keto-
rės dėinas ėšlaikiosis nabaštėkus, skruodė, draskė 
tus kūnus. Acecuorios baugėnės Petruonelė, nuo-
riejės ėšloptė pėninga, alė mat na anuo valė bova: 
daktarā parašė – grībā, vuo vėsė matė, kāp patis rin-
ka. Puo tūm laiduotoviu Petruonelė apsėrgosi, bet 
Veruonelė bovosi dėdlē gera, dėdlē anon veiziejosi. 
Atējės ton žemelė dėrbtė Ropkos – žmuogos rėk-
tings, teisings, ėr Petruonelē nieks narūpiejės. Vuo 
paskou vėsa ta Veruonelės istuorėjė, ėr šėtā – karė.

– Ciuocėlė brongiuojė, keik tatā tamīstā rēkiejė 
pakeltė, keik ėškėntietė!

– Ožteka, ožteka... Ėr nabūtiuo pakielosi, bet 
meldiaus, ėr viešpats davė monėi kontrībė...

Ėr aš jiemiau galvuotė, ka kėtuoki malda Konė-
gundas, kėtuoki Praksėdas, vuo dar kėtuoki Petruo-
nelės. Konėgunda meldas, kad tik lengva dongo 
gautom, Praksėda meldas, kad Aniceta sosoktom, 
vuo Petruonelė – kontrībės...

Ėr bova ana mon gera kap muotina, vuo tīliejė 
ėr sava dūšė atvierė, kad aš pati leisgīva anuos klie-
bie vėrpiejau.

Alė, saka, aprašėniejėnt gīvenėma, rēk vėskon ėš 
eilies ruokoutė. Bet eilie dabar ējė pėlka, liūdna, ėš-
gonstinga, ėr Petruonelė lioub tonkē pasakītė:

– Niūri tava jaunīstelė, vākali...
Kuokiuos linksmībės gal savėi žmuogos nuo-

rietė, kad vėsos pasaulis deg, rūkst ėr vėsė ėšgonstie 
paskėndė – tik ėr gėrdi: tas ba kuojės, tas ba ronkas, 
vuo kėta ėr vėsā nablėkė...

Ėr žmuonės raduos līgo kėtuokesnė – tik veiz, 
kāp soktėis. Vuo kėts ėr gerintėis anims praded, vės 
ton sava kaili sauguodams. Nabgalio aš atruokoutė, 
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atskėrtė, kon vuokītē darė par pėrmōji kara, vuo kon 
par ton paskotėni, korin pargīvenau jau so vėso sava 
pruoto, pati daug vargūm ėr ėšgonstiu patīrosi.

Pavasaris tas bova, kad anėi atējė i Žemaitiu 
žemė – ni kuokiūm mūšiu namatiem, ni kuokiūm 
šaudīmu nagėrdiejuom. Ožējė naujė valdė, ožējė 
prūsu žondars, bet šnekiejė žemaitėškā: anėi bova 
parinktė nu Klaipiedas. Alė tėi vīresneijē – patis 
tėkrėijē vuokītē . Ėr paējė tuoks šiorpos garsos, kad 
žondarā gaudontis žmuonis ėr varontis i Vuokī-
tėjė pri darbūm, kor dėdlē īr sunkē – onglis puo 
žemiems kastė. Jau ėr pėrmo bova šnekama, kad 
anūm maists mėnks, vondėnio oždarīts – tik če atē-
jė ėšmuoka kiauliena ėr ožtrėna pažintė. Kor atlie-
kė – tik „Ei, ei!“ šauk, tatā kiaušiu, kiaušiu douk, ėr 
„Šėnkėn, šėnkėn!“– tatā „šėnkėn“–kumpis. Vuo rēk 
pamėslītė, kon galiejē doutė...

Vuo jog tuo alaus, kor anūm vėsa sīla īr, napakėš 
vergūtems, – tēp šnekiejė Ropkos, atēdams sosėrū-
pėnės. Vuo vedvė kap leda vondėnio parpīlė sakī-
dams, kad ėr jaunas mergės jem. Vuo kor anas ded, 
gal soprastė – jog neprietelē ėiška patiūm dailiausiu...

– Jezau, Jezau! – sovaituojė Petruonelė.
Vuo aš klausiaus nē gīva, nē mėrosi. Ejau šešiuo-

lėktus metus, vuo nuors ėš apveizas ėr bovau dar 
līgo vaikėška, alė nuaugosi buvau, ka kėta ėr aštou-
niuolėkas galietom pavīdietė. Ropkos ramėna, tēp 
sakīdams:

– Jē ožsėsoks tas pasiotės Garnīs, Levanuorēlė, 
žėnuoms, gal anam krėstė i aki. Alė tamīsta, Petruo-
nelė, žėnuok vėina: jē tori dėdesni auksėnoka, ton 
isprausi i ronka, ėr namatīs – napraneš amporšteje-
riou. Vuo amporštejeris pats īr dabar prisvėlės pri 
Repsalės – naėiška sau.

– Kuokiuos Repsalės? – sošokuov abėdvė.
– Vuo tuos, kor žadiejė žanītėis so Vareikiu 

vīresnioujo sūno, daktaro.
– Vuo viešpatie! Ons, mėzerėjė, navaliuo sied, 

vuo ana vėnčergou! Kas galiejė pamėslītė, kad tuoki 
pana galietom būtė tuoki vėnčerga! Kuoki tatā Va-
reikienės šėrdės!.. Vuo kāp teikies, vuo kap dėdia-
vuos, vuo pasėruoda, nabova kuo...

– Vareikienė gal tik džiaugtėis, kad būs atsėkra-
tiosi tuokiuos martiuos. Vuo anuos muotina – puo-
ni Repšienė – ėš tuos giedas ėr tuos zlastės jiemė ėr 
numėrė...

– Vuo tievs?
– Ar Repsos tatā?
– Nojė.
– Vuo puons Repsos maun konjaka so vuokītēs 

ėr kontėns doktėrėis oždarbio, kad ons kamė nu-
spruogtom!

Vėskas tas senē bova – kap sapnos...
[1957–1958]

(PABAIGA) 
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Stuov autuobusu stuotelie pėlvuots vīrs. Priein 
Petrioks ėr bakst pėršto anam i pėlva:

– Kuo, diedė, lauki?
– Autuobosa.
– Oho, – nosėdīvėjė vāks. Ka mona mama tuoki 

bova, tik seserelės solaukė, vuo tamsta – autuobusa!

***   
– Esat laimingiausis vīrs pasaulie, – saka Pietris 

draugou.
– Diel kuo tēp galvuoji?
– Vuo ka tamsta nikumet diel patiuos nesėskundi...
– Ka nier bovė kuo skūstėis. Aš so patiuom iš-

sėskėro kol  anuos  monėi dā nier pakīriejosės.

*** 
Žornalists tēraujės bėngamūju klasiu vaikioka, a 

muokīkluo anus muoka lītėnė gīvenėma pagrindū.
– Muoka, tik ka nomū darbū neoždoud.

*** 
Tonkē bažnīčės slenksti mėnonti senmergė par 

išpažinti prisėpažėna konėgou, ka sogriešėjė – par-
goliejė so sava sosiedo. Konėgs bar:

– Kāp tau ne sarmata? Esi muotrėška jau om-
žiou, vuo tuokēs dalīkās vės dā ožsėjemi.

– Na ėš psėleidėma, – teisėnas ta, – mon sakė, 
ka tēp sava akims gali padietė – pasakuo, ka pu tū 
„zabuovu“ pasaulis švėisiesnis atruoda. 

– No ėr pasakē.  Jē tēp būtom, posė miestalė 
kiaurā sėinas matītom...

***  
Sosėtėka dvė draugės.
– Kāp laikās? – klaus vėina.
– Nesenē iš kurorta parvažiavau. 
– Kou parsėvežē?
– Nežėnau – dar pas daktara nebovau.

*** 
– Eso dėdėlē nelaimings, gīvenėmė mon vės ne-

sėsek ė nesėsek, – skundas vīrs draugou. 

Žemaitėškė anekduotā
Parėngė MINGIELA Albins

– No jau... Ėr diel kuo tatā?
– Ka tik aš sotinko kuokė jauna, gražė, pri šėrdėis 

limpontė muotrėška, arba ana arba jau būn žanuota, 
arba aš so kou nuors sosėrašės.

*** 
– Kėik tamstā metu? – klaus teisies liudėninkės 

ėr prided, kad teismė rēk sakītė tėisa ėr tik tėisa.
– Dvėdešimtės vėinė ėr dar šėik tėik mienesiu...
– Kėik tū mienesiu?
– Šimts aštounė būs...

***
Rokoujės do i kairė vės nosokou draugelē:
– Aš nosprėndiau vėskou sava patē papasakuotė 

ėr prisėpažintė, – saka draugs. 
– Oho, kuoki gera tava atmintės...

*** 
Ožējės pas psichijatra vīrs skundas:
– Rēkals so tuo mona svēkato rimts. 
– Tā kuokės biedas?
– Jau kuris laiks atruoda, kad vėsoku, kou pati 

parokou, pasiūluo,  īr  teisinga. 

***
Šuokdams vaikis saka mergātē:
– Aš skaitau tava mintis – esi kap atversta kninga. 
– Skaitīk, tik neglomžīkis.

***
– Nu kuo tus vaistus geri?
– Nu skleruozės. 
– Džiaugous, ka nesergo tuokė bjaurė lėgo. Tā 

nu kuo, sakā, tus vaistus geri?
(Nukelta i 54 p. )

Černeckė Juoza portėgrapėjė
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*** 
Gaspadėnė, katrā, dėdėlē pakīriejė tonkē vės ož-

sokous svetīs, išlīdiedama anou saka:
– Kėta karta, ka ožėisi, veiziesiem televizuorio.
– Vuo kumet tamstelē anou atveš?
– Pu kuokiū šešiū mienesiu, – atsakė ta.

*** 
No, sūnieli, ciuocė ein nomėi, kou rēk atsėsvei-

kėnont anā pasakītė?
– Ačiou dėivaliou.

*** 
Rokoujės do sosiedā:
– Ka noms ožsėdegė, aš puoliau i vėdo ėr ont 

ronku išnešiau uošvienė.
– Žėnuomās, kā tuokė nelaimė, gali žmuogos ėr 

apsėrėktė...

***
– A galietiuo pasėrokoutė so vīriausioujo redak-

tuorio, – klaus jauns poets.
– Anuo nier.
– Bet kad aš anou nesenē matiau.
– Rēkals tas, kad ons tamstelė pamatė onkstiau...

***
Atējė muotrėška i krautovė ėr saka, ka nuor 

nosėpėrktė pėrštėnės. Pardavies paruodė kelės anū 
puoras, bet muotrėškā anuos vės netink ė netink.

– Tā kuokiū tamstā reikieto? – klaus tas.
– Karštuos kavuos so pėino spalvuos,  paaiškėna 

pėrkiejė.
– Vuo so cokro a be? 

*** 
Sūnos klaus tieva, gal kartās ons žėna, dielkuo 

onkstiau muotrėšku pėrštėnės liuob būtė so skīliem.
– Ka kavalierē anuoms, pėrštėniu nenomuovos, 

ronkas galietom bučioutė. 
– Vat kāp... Dabā sopronto dielkuo mūsa dėrek-

tuoriaus švarks tėis ožpakalio īr praskelts...

*** 
Juons, sosėtėkės kavėnie drauga, saka:
– Līgo ė nepriderietom tamistā če būtė – pati 

juk sunkē serg , rēk anou slaugītė.
– Bet juk aš gero už anuos svēkata...

*** 
– Šin karta išēto iš spektaklė vėsā nekontėns – 

ėš tuos vėitas, kor siediejau, vėsā nieka nematiau ė 
negėrdiejau. 

– Tā kou mon besakītė, jē aš vėsoku ė matiau, ė 
gėrdiejau?

*** 
Do draugā pėrma karta ožejė i šiuolaikėnė mena 

moziejo. Pamatės, kas pakabinta ekspuozicėju salie, 
vėns pažnėbžduoms ištarė:

– Biekiau iš če kol nieks vedoms nepamatė ė ne-
saka, ka vedo če tēp pridėrbuov...

*** 
– A to muoki sauguotė paslapti? – klaus vīrs 

sava sosieda.
– Aiško.
– Tumet aš tamisto pasėtėko. Rēkals tuoks: 

mon dėdlē rēk pasėskuolintė piningū.
– Būk ramos. Aš nieka negėrdiejau...

*** 
Sosėtėka do īmuoniu dėrektuorē ė pradiejė gėr-

tėis, vuo ont gala aptarėnietė sava sekretuorės.
– Monuojė graži ė stilinga, vėsumet gražē daruos.
– Vuo monuoji, ka rēkals, staigē apsėdara, ė līg 

nieka nebūto...

*** 
Sosėtink dvė sosiedės. Vėina ėš anū vežėmelie 

stumda vāka.
– Vuo jei, kuoks gražuolis – tėkros tievielis.
– Teisībė, – saka ontruoji, – vuo mona vīrs vės 

saka, ka ī panašos i anou... 

*** 
Po egzamėna tievs klaus sūnaus:
– No ė kāp laikēs?
– Didvīrėška. Posė valonduos klausėniejė, vuo 

aš ni žuodė neėštariau.

*** 
Kningīnė vīrs klaus pardaviejės:
– Kor galietom rastė kninga „Vīrs – muotrėškas 

valduovs“?
– Ėiškuok „Fantastikas“ skīriou...
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