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Vytautas Gedgaudas (1912–1999) – lietuvių 
žurnalistas, visuomenės ir kultūros veikėjas, žymus 
buriuotojas.  Jis gimė 1912 m. balandžio 5 d. žemai-
čių bajorų šeimoje, kuri tuo metu gyveno Rusijoje 
(Taitse, netoli Sankt Peterburgo). 

1917-aisiais, po perversmo Rusijoje, tėvams 

VYTAUTAS
GEDGAUDAS –
žurnalistas, ryškiausią
pėdsaką palikęs 
leidinyje „DIRVA“
Parengė GINTAUTAS Urbonas

Vytautas Gedgaudas. Fotografas nežinomas. 
Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo

„Jis buvo žmogus ne sau, o Idėjai. Žur-
nalistas, rašytojas, redaktorius, likimo ir 
karo audrų nublokštas gyventi toli nuo 
Lietuvos, visą savo gyvenimą paskyrė Tėvy-
nei ir savo tėvynainiams. Artimųjų liudiji-
mu, tylus ir ištvermingas savo užmojuose 
bei darbuose Vytautas Gedgaudas turėjo 
aiškias gaires ir tikslus savo gyvenime. Tai– 
pagarba žmogui ir laisvos Tėvynės idėja“.

Dr. Jolanta Mažylė

sugrįžus į Lietuvą, gyveno Žemaitijoje – Tirkšlių 
miestelyje,  mokėsi Viekšnių progimnazijoje ir Ma-
žeikių gimnazijoje. Jo gyvenimas yra susiję ir su Za-
rasų rajono Salako miesteliu. 

Mėgo sportą. Jaunystėje priklausė jūrų skau-
tams bei jūrų šauliams, buvo Lietuvos buriuotojų 
sąjungos narys. Baigė Nidos sklandymo mokyklą 
(V. Gedgaudas – šios mokyklos antrosios laidos 
auklėtinis), buriavimo mokyklą Klaipėdoje. Su uos-
tamiesčio jachtklubu yra dalyvavęs regatose, kurios 
vyko Švedijoje, Latvijoje ir Estijoje. Tais metais kar-
tu su kitais buriuotojais aplankė įvairių šalių uostus. 
1937 m. tarptautinėje regatoje aplink Gotlando 
salą laimėjo pirmąją vietą kaip jachtos „Žalčių kara-
lienė“ įgulos narys. 

1930 m. apsigyveno Kaune ir pradėjo savo žur-
nalistinę veiklą. 1933–1939 m. čia jis  redagavo leidi-
nius „Iliustruotas pasaulis“, „Laiko žodis“, „Laikas“, 
1935 m. išleido savo novelių rinkinį „Aistrų kovos“.

1939–1950 m. gyveno Paryžiuje. 
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, liko 

Prancūzijoje. Ten jis įstojo į Svetimšalių legioną, 
vykstant karui kovėsi su naciais Afrikoje ir Europo-
je, už karinius nuopelnus buvo  apdovanotas dviem 
Karo Kryžiaus ordinais ir Tuniso kautynių meda-
liu. 1945 m. demobilizuotas.

1946–1948 m. Paryžiaus universitete studija-
vo prancūzų kalbą ir literatūrą, o Kinematografijos 
aukštojo mokslo institute – kino režisūrą.

1945–1950 m., pasirašinėdamas slapyvardžiu 
Vytautas Arūnas, Čikagos lietuvių dienraštyje 
„Draugas“ publikuodavo savo parengtas politines 
apžvalgas. Tuo laikotarpiu jis talkino Lietuvos at-
stovui Stasiui Bačkiui, dirbo lietuviškų laikraščių 
korespondentu Prancūzijoje, dalyvaudavo demar-
šuose, kuriuose būdavo pasisakoma prieš Lietuvos 
okupaciją, ėjo laisvųjų žurnalistų sąjungos sesijos 
Londone generalinio sekretoriaus pavaduotojo 
pareigas, 1948 m. dalyvavo Jungtinių Tautų organi-
zacijos sesijoje, užsiėmė ir kita veikla.

1950 m. V. Gedgaudas iš Europos persikėlė gy-
venti į JAV ir įsikūrė Brukline (Niujorko valstija), 
vėliau vėl išvyko į Prancūziją, kur užsiėmė kinema-
tografine veikla. Į JAV sugrįžęs 1958 m., apsigyve-
no  Clevelande (Klivlande) ( JAV, Ohajo valstija).

1950–1954, 1956–1958 m. Brukline dirbo 
laikraščio „Vienybė“ redakcijoje.
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1954–1956 m. Prancūzijoje kūrė dokumenti-
nius filmus. 

1958 m. apsigyveno Clevelande ( JAV) ir pradė-
jo dirbti lietuvių tautinės minties laikraščio „Dirva“ 
redakcijoje (iš viso čia dirbo 32 metus, 23 iš jų – vy-
riausiuoju redaktoriumi, o 1968–1991 m. buvo šio 
leidinio redaktorius). „Dirvoje“ jis paskelbė daug 
patriotinių, žmones kovoti už Lietuvos laisvę ir 
lietuvybę skatinusių straipsnių. Tuo laikotarpiu jis 
vėl buriuodavo, tačiau jau savo malonumui. Turėjo   
savo jachtą „Tegu II“. Ją dažnai buvo galima pamatyti 
Erie ežere.

1964–1967 m. Clevelande ir Čikagoje V. Ged-
gaudui jo žmonai Stefai Gedgaudienei priklausė 
meno galerijos. Jose vykusiose parodose savo kūri-
nius eksponuodavo lietuviai dailininkai.

1991 m. V. Gedgaudas tapo Lietuvos žurnalistų 
sąjungos garbės nariu ir buriuotojų klubo garbės nariu.

1998 m. Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacio-
nalinė žurnalistų kūrėjų asociacija įsteigė kasmetinę 
Vytauto Gedgaudo premiją, kuri skiriama LŽS na-
riui už turiniu ir forma išskirtinius spaudos, radijo, 
televizijos, interneto ir fotožurnalistikos darbus už 
praėjusius metus. Vytauto Gedgaudo premija jau 
yra apdovanoti: Egidijus Aleksandravičius, Vikto-
ras Rudžianskas, Ferdinandas Kauzonas, Kęstutis 
Petrauskis, Leopoldas Rozga, Irena Petraitienė, 
Laimonas Tapinas, Aldona Žemaitytė-Petrauskie-
nė, Janina Bačiliūnaitė, Daiva Budrienė ir Antanas 
Budrys, Audronė Jankuvienė, Jolanta Mažylė, Au-
dronė Kosciuškienė, Justinas Lingys.

V. Gedgaudas buvo Prancūzų žurnalistų sąjun-
gos , Amerikos lietuvių tautinės sąjungo narys, Lais-
vųjų žurnalistų sąjungos valdybos narys.

V. Gedgaudas mirė 1999 m. lapkričio 29 d. Cle-
velande. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinių 
Menininkų kalnelyje. 

1919 m. minint V. Gedgaudo mirties 20-ąsias 
metines Žurnalistų namuose Vilniuje buvo surengta 
V. Gedgaudo meninės fotografijos paroda „Vienas 
modelis, viena meilė, vienas gyvenimas“. Tais metais 
V. Gedgaudo dokumentų ir nuotraukų paroda „At-
minties tiltai“ vyko Mažeikių muziejuje. 2021 m. 
rugsėjo 10–29 dienomis V. Gedgaudo atminimui 
skirta paroda „Laiko sūpuoklėse“ vyko Zarasų kraš-
to muziejuje. Šių parodų iniciatorė ir viena pagrin-
dinių organizatorių – dr. Jolanta Mažylė. 

Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žur-      
nalistų kūrėjų asociacija, pagerbdama V. Gedgaudą, 
2022-uosius paskelbė jo atminimo metais.

Pirmoje eilėje pirma iš dešinės – Vytauto Gedgaudo 
atminimo puoselėtoja, Vilniaus universiteto doc. dr. 
Jolanta Mažylė 2022 m. spalio 18 d. Vilniaus mokytojų 
namuose vykusiame Vilniaus žemaičių kultūros 
draugijos vakare, kuriame ji pristatė 2022 m. išleistą 
V. Gedgaudo knygą „Pirmyn arba mirk“. Alfonso 
Tekoriaus nuotrauka

2019 m. Mažeikių muziejuje veikusios Vytauto Ged-
gaudo dokumentų ir nuotraukų parodos „Atminties 
tiltai“ fragmentas. Fotografė Regina Jakučiūnaitė-
Kubertavičienė

2019 m. Mažeikių muziejuje surengtos Vytauto Ged-
gaudo dokumentų ir nuotraukų parodos „Atminties 
tiltai“ fragmentas. Ftografė Lilija Petraitienė
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2022 m. gegužės 7 d., minint profesinę žurna-
listų šventę, Mažeikių muziejuje buvo atidaryta 
V.Gedgaudo atminimui skirta paroda, įteikta jo 
vardo premija, o birželio mėnesio pabaigoje, užda-
rant parodą, šiame muziejuje vyko vienas iš Vytauto 
Gedgaudo skaitymų ciklo „Pokalbiai apie žurnalis-
tiką: misija, vertybės, kūryba“ susitikimų. Šis skaity-
mų ciklas buvo pradėtas  Knygnešio dieną Vilniuje 
(iniciatorė – Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakulteto docentė, V.  Gedgaudo kūrybinio paliki-
mo tyrinėtoja ir puoselėtoja dr. J. Mažylė). Skaity-
mo ciklo renginiai, kuriuose dalyvavo V. Gedgaudo 
premijos laureatai, žinomi Nacionalinės žurnalistų 
kūrėjų asociacijos nariai, kiti žurnalistai bei publi-
cistai 2022 m. vyko įvairiose Lietuvos vietose.

Šiuos renginius pratęsė 2022 m. balandžio 6 d. 
Lietuvos Respublikos Seime surengta tarptautinė 
mokslinė konferencija „Išeivijos žiniasklaida ir žur-
nalistai“, skirta V. Gedgaudo gimimo 110-osioms 
gimimo metinėms. Renginį organizavo Lietuvos 
žurnalistų sąjunga, Lietuvos Respublikos Seimas ir 
Friedricho Eberto fondas.

2022 m. išleista dr. J. Mažylės sudaryta ir spau-

2022 m. Vilniuje išleistos, dr. J. Mažylės 
sudarytos ir spaudai parengtos Vytauto 
Gedgaudo knygos viršelis

2019 m. Mažeikių muziejuje surengtos Vytauto 
Gedgaudo dokumentų ir nuotraukų parodos 
„Atminties tiltai“ eksponatas. Fotografė Regina 
Jakučiūnaitė-Kubertavičienė dai parengta V. Gedgaudo knyga „Pirmyn arba 

mirk!“. Joje – trys dalys. Pirmojoje ir antrojoje – 
V. Gedgaudo tekstai apie Svetimšalių legioną, ku-
riame jis tarnavo Antrojo pasaulinio karo metais. 
Trečiojoje– V. Gedgaudo publicistiniai tekstai, 
išspausdinti Antrojo pasaulinio karo metais  JAV 
lietuvių spaudoje.  Knyga iliustruota autentiškomis 
paties V. Gedgaudo darytomis nuotraukomis. 

2022 m. spalio 19 d. V. Gedgaudo knygos „Pir-
myn arba mirk“ sutiktuvės įvyko Vilniaus mokyto-
jų namuose surengtame Vilniaus žemaičių kultūros 
draugijos vakare. Ši knyga taip pat buvo pristatyta 
ir 2022 m. spalio 19 d. Lietuvos nacionalinės Mar-
tyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo erdvėje 
vykusiose leidinio sutiktuvėse.

Vytauto Gedgaudo premija apdovanota Au-
dronė Kosciuškienė ir Justinas Lingys paskutiniais 
metais sukūrė televizijos laidų ciklą „Viltis abipus 
Atlanto“ ir svarbiausius jo kadrus sudėjo į to paties 
pavadinimo dokumentinį filmą.

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

straipsnis/vytautas-gedgaudas/.
2. Vytautas Gedgaudas, Pirmyn arba mirk, Vilnius, 

2022.
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KAS IR PAGAL KOKIUS KRITERIJUS 
VERTINA LIETUVOS MĖGĖJŲ 
TEATRUS?
Žemaitijos mėgėjų teatrai paskutiniais dešimtme-

čiais ne tik džiugina, bet ir stebina: meistriškumu, 
pasirenkamu repertuaru, iniciatyvomis, spekta-
kliais, kurie savo meniškumu kartais nenusileidžia 
tiems, ką rodo profesionalai. Kolektyvo sėkmė, be 
abejo, daug kuo priklauso nuo teatro vadovo, akto-
rių trupės, bet dažnu atveju čia svarbiausias režisie-
rius. Teatrologai pastebi, kad XX a. II p. įtvirtintas 
režisieriaus kaip svarbiausio spektaklio kūrėjo statu-
sas nepraranda reikšmės iki šiol  – režisierius išlieka 
teatro pagrindu. Tai aktualu ne tik profesionalų, bet 
ir mėgėjų teatrams, juo labiau, kad daugelyje Že-
maitijos mėgėjų teatrų šiandien kartu su mėgėjais 
vaidmenis kuria ir scenos profesionalai, o didžioji 
dalis režisierių turi specialų teatrinį išsilavinimą. 

Mėgėjų teatrų, kuriems pagal teisės aktais nu-
statytą tvarką kolektyvų meninio lygio vertinimo 
ekspertų komisijos yra suteikusios kategorijas (jos 
suteikiamos geriausiems mėgėjų teatrams), Žemai-
tijos savivaldybėse veikia nuo 1 iki 5. Minėtų kate-
gorijų yra keturios: aukščiausia – pirma, o 2, 3 ir 4– 
atitinkamai žemesnės. Kategorijas turinčių teatrų 
kolektyvams dažniausiai dirba po vieną specialistą 
(teatro kolektyvo vadovas beveik visur yra ir režisie-
rius), o teatro trupę sudaro nuo 5 iki 10, kartais ir 
gerokai daugiau scenos mėgėjų.

Vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka ko-
lektyvų meninis lygis nustatomas pagal šiuos pa-
grindinius kriterijus:

1. gebėjimą atkurti stilių, žanrų, laikotarpių, re-

Geriausi Žemaitijos 
mėgėjų teatrai, jų 
režisieriai ir kur 
tokiais įmanoma 
tapti
 Gerimantas DAUGĖLA

gionų kultūrinių tradicijų, konkrečių autorių meni-
nės kalbos ypatumus;

2. meninių interpretacijų originalumą, pagrįs-
tumą;

3. kūrinių atlikimo techniką;
4. repertuaro sudėtingumą;

Scena iš Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklio 
„Žaidimų aikštė, arba Visi nori gyventi“ (rež. Donatas 
Žilinskas), pastatyto pagal H. Levino pjesę. Vaidina: 
Remigijus Macas ir Julija Kneitienė. Sigos Gailiuvie-
nės nuotrauka 

Palangos Grubiojo teatro vadovas, režisierius, akto-
rius Virginijus Milinis Dominiko Moll spektaklyje 
„Marso naujienos“  (rež. V. Milinis). Ado Kazlausko 
nuotrauka
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5. repertuaro apimtį, jo atnauji-
nimo intensyvumą;

6. kūrinių atlikimo ansam-
bliškumą, kolektyviškumą.

Minėtos komisijos papildo-
mai dar vertina kolektyvų veiklos 
rezultatus, atsižvelgdamos į tai, ar 
jie atrenkami į dainų šventes, ar 
yra pelnę geriausio mėgėjų meno 
kolektyvo laureato vardą (ar yra 
apdovanoti „Aukso paukštės“ 
prizu) arba ar yra nominuoti šiam 
apdovanojimui gauti, ar yra pel-
nę laureatų, diplomantų vardus 
tarptautiniuose, respublikiniuo-
se, regioniniuose konkursuose, 
festivaliuose. Vertinant kolekty-
vus daug ką lemia jų pasirody-
mai respublikinėje suaugusiųjų 
mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje 
„Atspindžiai“, vaikų teatrų ap-
žiūroje-konkurse „Šimtakojis“, 
kaip kolektyvai pasirengia res-
publikinėms dainų šventėms, ku-
riose viena diena pagal tradiciją 
yra skiriama mėgėjų teatrams.

Šiuo atveju praskleiskime 
uždangą ir pasižiūrėkime, kas tie 

žemaičių meno kolektyvai, kurie 
yra gavę minėtas kategorijas. Pa-
teikiame jų sąrašą pagal savivaldy-
bes (tokius sąrašus pagal nustatytą 
tvarką po įvykusios respublikinės 
dainų šventės paskelbia Lietu-
vos nacionalinis kultūros centras 
(LNKC) savo interneto svetai-
nėje. Mūsų pateikiamas sąrašas 
parengtas pagal LNKC 2021 m. 
paviešintus duomenis, kurie skel-
biami adresu https://www.lnkc.
lt/go.php/lit/Kolektyvai/25).

GERIAUSI ŽEMAITIJOS
MĖGĖJŲ TEATRAI
Akmenės rajonas: kategori-

jos suteiktos 4 mėgėjų teatrams, 
aktorių trupėse – 58 dalyviai:

1. Akmenės rajono savivaldy-
bės kultūros centro suaugusiųjų 
liaudies teatras, kategorija II, da-
lyvių 12, vadovė ir režisierė An-
drėja Gričiutė;

2. Akmenės rajono savival-
dybės kultūros centro Akme-
nės kultūros namų suaugusiųjų     

Telšių Žemaitės dramos teatre vykusių kūrybinių dirbtuvių, kurias vedė 
šio teatro Vaikų ir jaunimo studijos „SAVI“ (vadovė ir režisierė Laimutė 
Pocevičienė) bičiulis Michael Woodwood. L. Pocevičienės nuotrauka

teatras, kategorija II, dalyvių 
22, vadovė ir režisierė Reda      
Butnorienė; 

3. Akmenės kultūros namų 
vaikų dramos būrelis, kategorija 
III, dalyvių 10, vadovė ir režisierė 
Reda Butnorienė.

4. Akmenės rajono savivaldy-
bės kultūros centro Papilės kul-
tūros namų vaikų teatras „Jura-
kalnis“, kategorija III, dalyvių 14, 
vadovė ir režisierė Nijolė Gru-
džinskienė.

Jurbarko rajonas: mėgėjų 
teatrai 5, dalyvių 81, iš jų Žemai-
tijos etnografinio regiono terito-
rijoje veikia 4, dalyvių 68: 

1. Jurbarko kultūros centro 
Konstantino Glinskio teatras, 
kategorija I, dalyviai 25, vadovė 
ir režisierė Danutė Samienė (ji 
papildomai dar vadovauja ir Jur-
barko rajono Mažosios Lietuvos 
Jurbarko krašto kultūros centro 
mėgėjų teatrui „Ąžuolynė“, ku-
ris veikia Smalininkuose), re-
žisieriaus padėjėjas Raimondas 
Buitkus, pastatymo dalies vadovė 
Aida Navikaitė Bagušauskienė. 

2. Jurbarko kultūros centro vai-
kų ir jaunimo teatras „Vaivorykš-
tė“, kategorija I, dalyvių 20, vadovė 
ir režisierė Birutė Šneiderienė.

3. Jurbarko kultūros centro 
Skirsnemunės skyriaus suaugu-
siųjų teatras, kategorija II, daly-
vių 15, vadovė ir režisierė Birutė 
Šneiderienė. 

4. Jurbarko kultūros centro 
Girdžių skyriaus suaugusiųjų klo-
jimo teatras „Mituvis“, kategorija 
III, dalyvių 8, vadovė ir režisierė 
Loreta Zdanavičienė.

Kelmės rajonas: mėgėjų       
teatras 1, dalyvių 15:

1. Kelmės rajono Užvenčio 
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kultūros centro vaikų ir jaunimo 
dramos kolektyvas „Pepinukas“,  
kategorija II, dalyvių 15, vadovė 
ir režisierė Ona Granickienė.

Palangos miestas: mėgėjų   
teatras 1, dalyvių 9:

1. Palangos kultūros ir jauni-
mo centro suaugusiųjų „Grubu-
sis“ teatras, kategorija I, dalyvių 
9, vadovas ir režisierius Virgini-
jus Milinis.

Klaipėdos rajonas: mėgėjų 
teatrai 5 (du iš jų veikia Žemaiti-
jos etnografinio regiono teritori-
joje, juos lanko 24 dalyviai):

1. Klaipėdos r. Gargždų mies-
to suaugusiųjų teatras, kategorija 
II, dalyvių 12, vadovas ir režisie-
rius Vaidas Kvedaras. 

2. Klaipėdos rajono Veiviržė-
nų kultūros centro vaikų ir jauni-
mo teatras „Netikras teatras“,  ka-
tegorija III, vadovas ir režisierius 
Karolis Pronckus.

Kretingos rajonas:  mėgėjų 
teatrai 5, dalyvių 82:

1. Kretingos rajono kultū-
ros centro Egidijaus Radžiaus 
suaugusiųjų teatras, kategorija I, 
dalyvių 23, vadovas ir režisierius 
Nerijus Gedminas. 

2. Kretingos rajono kultūros 
centro vaikų ir jaunimo teatras 
„Atžalynas“, kategorija I, dalyvių 
39, vadovė ir režisierė Auksė An-
tulienė, režisierė Karolina Mon-
cevičienė. 

3. Kretingos rajono kultūros 
centro Kurmaičių skyriaus suau-
gusiųjų dramos kolektyvas, ka-
tegorija I, dalyvių 11, vadovas ir 
režisierius Donatas Žilinskas.

4. Kretingos rajono kultū-
ros centro Budrių skyriaus vaikų 
dramos kolektyvas, kategorija IV, 

dalyvių 10, vadovė ir režisierė Ja-
nina Lukauskienė 

5. Kretingos rajono kultūros 
centro Jokūbavo skyriaus vaikų 
dramos būrelis „Arlekinas“, kate-
gorija IV, dalyvių 9, vadovė ir reži-
sierė Albina Buntinienė.

Mažeikių rajonas: mėgėjų 
teatrai 3, dalyvių 64:

1. Mažeikių rajono savival-
dybės kultūros centro Juozo         
Vaičkaus „Skrajojamasis“ teatras, 
kategorija I, dalyvių 34, vadovas 
ir režisierius Martynas Januška. 

2. Mažeikių rajono savival-
dybės kultūros centro mėgėjų 
teatro trupė „Visavi“, kategorija 
I, dalyvių 20, vadovė ir režisierė 
Daiva Gedvilienė. 

3. Mažeikių rajono Viekšnių 
kultūros centro suaugusiųjų mėgė-
jų teatras, kategorija I, dalyvių 10, 
vadovė ir režisierė Birutė Švažienė.

Plungės rajonas: mėgėjų     
teatrai  4, dalyvių 86:

1. Plungės kultūros centro 
vaikų ir jaunimo teatro studija 
„Saula“, kategorija I, dalyvių 50, 

2022 m. Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklio „Žaidimų aikštė, arba 
Visi nori gyventi“ (rež. D. Žilinskas), pastatyto pagal H.Levino pjesę,akto-
riai (iš kairės): Vaclovas Bartkus, Rasa Stanevičiūtė, Vaclovas Butkus, 
Rasa Birkantaitė, Monika Vaurė, Rolandas Normantas, Aistė Korkadi-
novaitė-Šiaudkulienė, Julija Kneitienė, Antanas Nekrašius, Remigijus 
Macas, Kristina Sutkienė. Sigos Gailiuvienės nuotrauka

vadovai ir režisieriai Sigita Matu-
lienė ir Romas Matulis.

2. Plungės rajono Žemaičių 
Kalvarijos kultūros centro jauni-
mo teatras „Vyturys“ , kategorija 
II, dalyvių 16, vadovė ir režisierė 
Rima Jokubauskienė. 

Jurbarko Konstantino Glinskio 
teatro vėliava

(Nukelta į 8 p.)
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3. Plungės rajono Kulių kultūros centro Stalgė-
nų sodžiaus teatras „Trauklapis“, kategorija IV, da-
lyvių 12, vadovė ir režisierė Jurgita Latakienė.

4. Plungės rajono Šateikių kultūros centro 
Aleksandravo skyriaus mėgėjų teatras „Rīšolīs“, ka-
tegorija IV, dalyvių 8, vadovė ir režisierė Virginija 
Pokvytienė.

Raseinių rajonas: mėgėjų teatras 1, dalyvių 14:
1. Raseinių rajono kultūros centro suaugusiųjų 

teatras „Braižas“, kategorija I, dalyvių 14, vadovė ir 
režisierė Jolanta Šimaitienė.

Rietavo savivaldybė: mėgėjų teatrai 2, dalyvių 21:
1. Rietavo savivaldybės kultūros centro suaugu-

siųjų mėgėjų teatras, kategorija II, dalyvių 7, vado-
vas ir režisierius Vincas Andriuška.

2. Rietavo kultūros centro vaikų ir jaunimo dra-
mos studija, kategorija II, dalyvių 14, vadovė ir re-
žisierė Birutė Gedminaitė.

Skuodo rajonas: mėgėjų teatras 1, dalyvių 12:
1. Skuodo rajono kultūros centro Žemaičių     

teatras, kategorija I, dalyvių 12, vadovas ir režisie-
rius Edmundas Untulis.

Šiaulių miestas: mėgėjų teatras 1, dalyvių 15.
1. Šiaulių kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų 

teatras „Durys“, kategorija  II, dalyvių 15, vadovas 
ir režisierius Virginijus Dargis.

Šiaulių rajonas: mėgėjų teatrai 5, dalyvių 85:
1. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro 

vaikų teatras „Ikaras“, kategorija I, dalyvių 30, vado-

vai ir režisieriai Leontina Valskienė ir  Petras Valskys.
2. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros cen-

tro Gruzdžių filialo šeimos lėlių teatras „Abra ka-        
dabra“, kategorija I, dalyvių 4, vadovė ir režisierė 
Jurgita Jasiškytė.

3. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro 
Bazilionų suaugusiųjų teatras, kategorija I, dalyvių 
20, vadovė ir režisierė Birutė Sinkevičienė.

4. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro 
suaugusiųjų dramos studija „Mozaika“, kategorija 
II, dalyvių 15,  vadovas ir režisierius Petras Valskys.

5. Šiaulių rajono Kurtuvėnų suaugusiųjų mėgė-
jų teatras, kategorija III, dalyvių 16, vadovė ir reži-
sierė Ramunė Mikėnienė.

Šilalės rajonas: 2021 m. rajone nebuvo katego-
rijas turėjusių teatrų, tačiau: 

2019 m. Šilalės kultūros centre buvo  pastatytas 
ir spalio 18 d. parodytas miuziklas (spektaklis-mu-
zikinė improvizacija „Eliza“, sukurta pagal George 
Bernard Shaw „Pigmalionas“, muzika Frederick 
Loewe), kuriame dalyvavo keletas šio kultūros cen-
tro meno mėgėjų kolektyvų ir solistų. Šiandien Ši-
lalės kultūros centro Muzikinis teatras, kuriame da-
lyvauja solistai ir aktoriai mėgėjai, šokių kolektyvas 
„Mainytinis“ (vad. L. Andrejauskienė), Šilalės kraš-
to mišrus choras (vad. Sandra Rimkutė-Jankuvienė 
ir Rasa Ramanauskienė), moterų vokalinis ansam-
blis „Aušrinė“ (vad. Laima Petkuvienė) jau plačiai 
žinomas ne tik Žemaitijoje, bet ir už jos ribų, yra 
laukiamas teatro šventėse, festivaliuose.

B to, 2018 m. Šilalės kultūros centre susibūrė 
Šokio teatras (vadovė  –  choreografė Aušra Dani-
sevičienė). Šilalės kultūros centras skelbia, kad „Tai 

Scena iš Skuodo 
kultūros centro 
Žemaičių teatre 
pastatyto Edmun-
do Untulio spek-
taklio „Smūgis 
į paširdžius“ 
(rež. E. Untulis). 
Fotografas 
Mindaugas Drimba
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šiuolaikinio bei modernaus šokio teatras, atliekan-
tis įvairaus žanro šokio technikas. Teatre šoka jau-
nimas nuo 12 iki 18 metų, šokio trupę sudaro dvi-
dešimt šokėjų. Šokio teatro tikslas – kad kiekvienas, 
repeticijų metu  jaustųsi gerai, visapusiškai pažintų 
šiuolaikinio šokio judėjimą, išlaisvėtų ir šokyje at-
rastų save. Teatre labai daug improvizacijos ir vaidy-
bos. Šokio teatras jau yra sukūręs ir pastatęs spekta-
klius, kuriuos gali rodyti įvairiuose renginiuose [...]“. 

Šilalės rajono kultūros namuose dar veikia ir ke-
turi dramos bei vienas muzikinis kolektyvas. 2021 
m. jiems kategorijų dar nebuvo suteikta.

Šilutės rajonas: rajono teritorijoje, kuri priklau-
so Žemaitijos etnografiniam regionui, mėgėjų teatrų, 
kuriems būtų suteiktos kategorijos, 2021 m. nebuvo.

 
Tauragės rajonas: mėgėjų teatrai 2, dalyvių 21:
1. Tauragės kultūros centro suaugusiųjų liaudies 

teatras, kategorija II, dalyvių 13, vadovė ir režisierė 
Genovaitė Urmonaitė.

2. Tauragės kultūros centro Skaudvilės skyriaus 

Skaudvilės bendruomenės teatras, kategorija III, 
dalyvių 8, vadovas ir režisierius Sigitas Kancevyčius. 

Telšių rajonas: mėgėjų teatrai 3, dalyvių 53:
1. Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos 

teatras, kategorija I, dalyvių 18, režisierius Donatas 
Žilinskas. 

2. Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos 
teatro vaikų ir jaunimo studija „Savi“, kategorija I, 
dalyvių 21, vadovė ir režisierė Laimutė Pocevičienė.

3. Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros 
centro mėgėjų teatras „Žibintas“, kategorija II, da-
lyvių 14, vadovė ir režisierė Alvyda Kniurienė.

KAS TIE ŽEMAITIJOS „SCENOS 
VILKAI“?
Kaip jau rašyta, šioje publikacijoje paskelbta-

me Žemaitijos mėgėjų teatrų sąraše paminėti tik 
aukščiausio meninio lygio ir geriausių rezultatų 
iki 2022 m. pasiekę kolektyvai. Mėgėjų teatrų Že-
maitijoje kur kas daugiau. Štai Akmenės rajone, be 
paminėtųjų, dar veikia ir Kruopių kultūros namų 

Scena iš Šilalės kultūros centro muzikinio teatro kolektyvo dviejų dalių muzikinės inscenizacijos (miuziklo) 
„Intrigų miestas“, pastatyto pagal V. Šekspyro kūrybą (rež. A. Kazlauskas). Fotografas Mindaugas Drimba 
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vaikų dramos būrelis, Alkiškių kultūros namų Hu-
moro grupė „Kaimynai“, Kruopių kultūros namų 
suaugusiųjų teatro grupė, Kruopių kultūros namų 
vaikų dramos būrelis, Ventės kultūros namų neį-
galiųjų teatro kolektyvas bei Ventos kultūros namų 
vaikų ir jaunimo teatrinės raiškos kolektyvas. O kur 
dar ne tik Akmenės, bet ir kitų Žemaitijos rajonų 
mokyklose veikiantys dramos kolektyvai. Pasitaiko, 
kad nedidelis spektakliukai statomi ir ikimokykli-
nio ugdymo įstaigose. Tad nebus per daug, jei pasa-
kysime, kad septyniolikoje Žemaitijos savivaldybių 
kultūros ir švietimo įstaigų veikia vidutiniškai po 
10, o kartais net ir daugiau įvairaus meninio lygio 
mėgėjų teatrų.  Jie dažniausiai gyvuoja tol, kol yra 
vadovas, režisierius. Jam išvykus ar dėl kitų priežas-
čių nebeturint galimybės scenos mylėtojams vado-
vauti, ieškoma naujo. Jei pasiseka rasti, kolektyvas 
tęsia savo veiklą, jei ne... Tų „ne“ pasitaiko gana 
dažnai, nes, nepaisant to, kad režisieriai Lietuvoje 
jau daug metų rengiami ne tik aukštosiose moky-
klose, ne visi jų, baigę studijas, ryžtasi dirbti pagal 
specialybę, pritampa kolektyvuose, pateisina lūkes-
čius. Kūrybingų, gerų rezultatų gebančių pasiekti 
šios specialybės žmonių Žemaitijoje trūksta. Tai 
liudija ir tas faktas, kad dalis talentingų, autoritetą 
tarp teatralų turinčių, puikius spektaklius statančių 
režisierių savivaldybėse vadovauja keliems kolek-
tyvams, kurie kartais veikia net skirtinguose rajo-
nuose. Tais atvejais, kai kuris nors teatras visai lieka 
be režisieriaus, to darbo kartais imasi net kuris nors 

aktorių trupės narys, kad ir neturintis tokiam darbui 
specialaus pasirengimo. Dažniausiai tai būna ilgesnį 
laiką viename ar kitame mėgėjų teatre vaidinęs sce-
nos mylėtojas, lituanistas. Tokios tendencijos būdin-
gos ne tik paskutiniais metais. Daug tokių faktų būta 
ir seniau. Be abejo, neturint specialus pasirengimo, 
didelio meistriškumo nepasieksi, bet kartais ir tokiais 
atvejais nedidelėje gyvenvietėje ar švietimo įstaigoje 
atsiradusią kultūrinio gyvenimo tuštumą pasiseka 
užpildyti visai neblogais spektakliais. Gana dažnai 
kolektyvuose spektaklius stato ir aukštųjų mokyklų 
diplomantai. Dalis jų po sėkmingo starto net įsilie-
ja į kolektyvus, kuriuose  jie tuos spektaklius statė. 
Tarp tokių – šiandien jau vyr. režisieriumi Telšių 
Žemaitės dramos teatre dirbantis D. Žilinskas, Kre-
tingos Egidijaus Radžiaus teatro vadovas ir režisie-
rius N. Gedminas bei būrelis kitų. Pasitaiko atvejų, 
kai vieną ar kitą spektaklį pastatyti patikima kuriam 
nors galimybę pastatyti gero meninio lygio spek- 
taklį jaučiančiam specialaus režisūrinio išsilavinimo 
neturinčiam teatro trupės aktoriui ir tuo atveju, kai 
teatre dirba režisierius. Dažnai statant spektaklį jam 
padeda, jį konsultuoja teatro režisieriaus pareigas 
einantis specialistas. 

Šiandien bet ko net ir periferijoje gyvenančiam 
žmogui jau nebepasiūlysi, nes ne tik mėgėjų, bet ir 
profesionalų kūryba ir nuošaliausias gyvenvietes jau 
pasiekia, o kur dar televizija, profesionalų teatruose 
pamatyti spektakliai! Bet kuriuo atveju reikia siekti 
tobulėti, lygiuotis į geriausius. Jų Žemaitijoje turi-
me nemažai. Neatsitiktinai ir prie kategorijas turin-
čių mėgėjų teatrų nurodėme jų vadovus ir režisie-
rius. Didelė jų dalis – tikri „scenos vilkai“, turintys  
specialų teatrinį išsilavinimą. Dažnai jie ne tik ko-
lektyvams vadovauja, spektaklius režisuoja, bet ir 
rašo pjeses, scenarijus spektakliams, rajonuose ir 
miestuose vykstantiems renginiams, juos režisuoja, 
o esant poreikiui, ir veda. Einant laikui kai kas iš jų 
net į profesionalius teatrus įsijungia, pradeda jiems 
vadovauti. Vienas tokių – Kelmės mažojo teatro di-
rektorius, režisierius ir aktorius Algimantas Armo-
nas. Kai rajone veikia toks teatras, nenuostabu, kad 
rajone ir kategorijas turinčių teatrų nedaug – visa, 
ką įmanoma geriausio tokiame rajone pasiekti tea-
tro srityje, kaupiasi profesionaliame teatre.

Aktualu pažymėti ir tai, kad kai kurie Žemaiti-
jos mėgėjų teatrai šiandien jau džiugina ne mažes-

Scena iš Kretingos rajono kultūros centro Egidijaus 
Radžiaus teatro pastatyto J. Tumo-Vaižganto spek-
taklio „Žemės ar moteries“ (rež. Nerijus Gedminas). 
Fotografas Mindaugas Drimba
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nės meninės vertės spektakliais, kaip profesionalūs 
teatrai. Tarp tokių – Telšių Žemaitės, Palangos 
„Grubusis“, Jurbarko Konstantino Glinskio, Rasei-
nių „Braižas“ ir keletas kitų teatrų.

Kai kalbame apie geriausius Žemaitijos mėgė-
jų teatrų režisierius, pirmiausia tariame Danutės 
Budrytės-Samienės, Auksės Antulienės, Laimutės 
Pocevičienės, Daivos Gedvilienės, Birutės Švažie-
nės, Jolantos Šimaitienės, Jurgitos Jasiškytės, Biru-
tės Sinkevičienės, Sigitos ir Vlado Matulų, Leonti-
nos ir  Petras Valskių, Virginijaus Milinio, Nerijaus 
Gedmino, Edmundo Untulio, Donato Žilinsko, 
Martyno Januškos pavardes. Tarp jų nemažai jau-
nų žmonių, jau taip pat gebančių ne tik režisuoti 
spektaklius, bet ir kurti pjeses, rašyti spektakliams 
scenarijus, aktyviai dalyvaujančių Lietuvos teatro 
bendruomenės gyvenime.

KAIP TAPTI REŽISIERIUMI?
Be abejo, pirmiausia tam reikia turėti pašauki-

mą, meninę prigimtį, būti kūrybingam darbščiam 
ir atsakingam, suprasti, koks tas režisieriaus dar-
bas yra tikrovėje. Reikia žinoti, kad studijos – tik 
pasirinkto kelio pradžia. Rezultatai ateina dirbant 
ir priklauso nuo to, kokį kolektyvą subursi, kaip 
sugebėsi su juo dirbti, kokius kūrinius pasirinksi, 
kaip kritiškai sugebėsi vertinti tai, ką kuri, kiek 
domėsies tuo, kas šalyje, pasaulyje vyksta mėgėjų 
ir profesionalų teatrų scenose.

Labiausiai mūsų teatrų gyvastis, masiškumas, 
kūrybinis potencialas atsiskleidžia tradiciniais ta-
pusiuose teatrų organizuojamuose festivaliuose, 
šventėse, apžiūrose. Jau yra tapę tradicija, kad tokių 
renginių metu vyksta ir seminarai, praktiniai užsiė-
mimai, kūrybinės dirbtuvės, skaitomos paskaitos. Jų 
metu mokosi, vieni iš kitų patirtį, naujausias žinias 
apie teatrą perima ne tik aktoriai, bet ir režisieriai, 
kiti           teatrų darbuotojai, savanoriai. Juose laukia-
mi ir tie, kurie svajoja tapti teatralais. Na o kaip tapti  
režisieriumi, kur įmanoma įsigyti tokią specialybę? 
Pasižvalgykime po Lietuvos aukštąsias mokyklas.

Daugelį metų pagrindinė Žemaitijos režisie-
rių kalvė buvo Klaipėdos universitetas. Ką jis siūlo 
šiandien?

Humanitarinius mokslus besirenkantiems būsi-
miems bakalaurams atviros Lietuvių filologijos stu-
dijos, kurių metu studentai gali pasirinkti teatrolo-

gijos specializaciją. Kaip skelbia šis universitetas, po 
kelerių metų pertraukos jis vėl kviečia „studijuoti 
Lietuvių filologiją su papildoma teatro specializa-
cija (teatrologija). Atnaujintoje lietuvių filologijos 
programoje [...] dėstomos ir interaktyvios vaidybos 
ir režisūros, scenos kalbos, kūrybinio rašymo, teatro 
edukacijos bei taikomojo teatro disciplinos. Baigę šią 
unikalią studijų programą įgysite dvigubą specialy-
bę ir ateityje galėsite dirbti lietuvių kalbos ir teatro 
mokytoju, redaktoriumi, viešųjų ryšių specialistu, 
televizijos ir radijo laidų vedėju.“ Beje, universitetas 
pažymi, kad teatrologijos specializacija vykdoma, 
jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė. Jai 
susidarius, tuo pat metu galima studijuoti ir dar vie-
ną programą – pedagogiką.

Didžiausia Lietuvos menininkų „kalvė“ – Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademija. Joje yra patvir-
tinta  Teatro meno programa, o ją pasirinkę studen-
tai gali rinktis ir režisūros specializaciją. Mokslas 
vyksta nuo 1991 m. veikiančiame Teatro ir kino 
fakultete. Jame vienas iš penkių padalinių – Vai-
dybos ir režisūros. Čia yra Teatro cechas. Balkono 
teatre studentai turi galimybę rodyti savo sukurtus 
spektaklius. Fakultete vyksta mažieji dramaturgijos 
ir šiuolaikinių scenos menų festivaliai bei kiti ren-
giniai.

Kaip skelbia akademija,       Teatro režisūros stu-
dijų bakalauro programos tikslas – „parengti profe-
sionalius ir visuomeniškai aktyvius teatro režisierius, 
tenkinančius šalies meninius ir kultūrinius poreikius, 

Scena iš Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus 
Skrajojamojo teatro spektaklio „Medėja“, pastatyto 
pagal Ž. Anujį ir Euripidą (rež. Martynas Januška). 
Vaidina Ingrida Jestromskienė ir Paulius Mylė. Fo-
tografas Mindaugas Drimba
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puoselėjančius kultūros tradicijų 
tęstinumą, skatinančius atsinauji-
nimą ir kūrybiškumą.

Bakalauro studijų programos 
pagrindą sudaro praktinių meni-
nių įgūdžių lavinimas, teatro re-
žisūros įgūdžių kaupimas. 

Integruotai dėstomi teatro re-
žisūros teorijos ir praktikos dalykai 
skatina skirtingai analizuoti ir 
vertinti meno reiškinius, kritiškai 
mąstyti ir dirbti savarankiškai. 

Bendrųjų universitetinių da-
lykų studijomis ugdoma erudicija, 
komunikaciniai, režisūriniai, kū-
rybiniai ir kiti gebėjimai.

Teatro režisūros studijų pro-
gramai būdinga dinamika, kurią 
lemia teatro meno raida, kursui 
vadovaujančio režisieriaus meto-
dika, nuolatinė geresnio studijų 
modelio paieška, tokiu būdu sie-
kiant gerinti rengiamų specialistų 
kvalifikaciją.“

Antrosios pakopos (magis-
tro) studijų programos „Teatro 
menas“ tikslas šioje aukštojoje 
mokykloje yra parengti aukštos 
kvalifikacijos teatro meno kūrė-
ją (aktorių, režisierių) ir tyrėją, 
gebantį savarankiškai ir (ar) ko-
legialiai realizuoti savo paties ini-
cijuotą kūrybinį meno projektą, 
paremtą individualiu aktualios ir 
novatoriškos problemos tyrimu, 

ir susikurti kūrybinės veiklos nišą.
Žemaičiams Kaunas arčiau 

negu Vilnius. Ar čia yra galimybė 
įsigyti režisieriaus kvalifikaciją? 

Kauno Vytauto Didžiojo 
universitet studentai, pradėdami 
magistro studijas, turi galimybę 
pasirinkti teatrologiją ir scenos 
menų vadybą. Universitetas skel-
bia, kad  „Šių studijų programos 
tikslas – parengti aukščiausios 
kvalifikacijos teatrologijos spe-
cialistus, gebančius savarankiškai 
vykdyti tyrimus, inicijuoti, or-
ganizuoti ir valdyti scenos meno 
procesus, sekti ir įvertinti mokslo 
ir praktikos -naujoves, analizuo-
ti, interpretuoti ir vertinti teatro 
reiškinius plačiame kultūriniame 
kontekste, įvertinti jų institucines 
priklausomybes, sociokultūrines 
bei ekonomines prielaidas. Baigę 
programą magistrai gali savaran-
kiškai identifikuoti ir spręsti įvai-
rias teatrologines  problemas bei 
analizuoti ir valdyti įvairius scenos 
meno aspektus dinamiškos kultūri-
nės infrastruktūros kontekste.“ [...] 

Studentai supažindinami su 
teatro meno pagrindais: teatro 
raidos procesais, spektaklių kūrimo 
strategijomis, menų sintezės feno-
meno sklaida teatre. Kurse pristato-
mos klasikinio ir šiuolaikinio teatro 
teorijos, teatro terminija, supažin-
dinama su dramaturgijos raida, 

režisieriaus, aktoriaus, dailininko, 
kompozitoriaus, choreografo kūry-
bos teatre specifika, ugdomi teatro 
kritiko įgūdžiai. Sėkmingai baigę 
kursą studentai atpažins spektaklio 
kūrybos strategijas ir gebės anali-
zuoti ir vertinti kūrybos procesus 
šiuolaikiniame teatre.“ 

Toks tas teorinis ir šiek tiek 
praktinis pradžios kelias į teatro 
sceną, žiūrovų širdis. Teatrai lau-
kia gerų ir kūrybingų specialistų. 
Tad pabandyti verta... Tikėtina, 
kad taip šiandien tiems, kas sva-
joja apie režisieriaus darbą, pasa-
kys ir jų būsimi kolegos – Žemai-
tijos „scenos vilkai“.

Naudota literatūra:
1. Lietuvos nacionalinis kultū-

ros centras: https://www.lnkc.lt/
go.php/lit/Kolektyvai/25.

2. Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija: https://lmta.lt/lt/baka-
lauro-studiju-programos/,  https://
lmta.lt/lt/magistranturos-studi-
ju-programos/.

3. Klaipėdos universitetas 
https://www.ku.lt/lt/bakalau-
ro-studijos-2, https://www.ku.lt/
lt/magistranturos-studijos-3. 

4. Vytauto Didžiojo univer-
sitetas https://www.vdu.lt/lt/
studijos/bakalauro-studijos/, 
https://www.vdu.lt/lt/studijos/
magistranturos-studijos/

Klaipėdos universiteto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Vytauto Didžiojo universiteto logotipai
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TELŠIUOSE rugsėjo 29–spalio 6 dienomis 
vykęs tarptautinis teatrų festivalis 
„TEATRadimai“ kvietė atrasti teatrą, o jį 
radus – ieškoti naujų jo formų

– „TEATRadimus“ 2018 m. 
inicijavote Jūs ir Jūs esate pagrin-
dinis šio projekto kuratorius. Ko-
dėl toks festivalis Telšiuose atsirado 
ir kokie buvo pirminiai tokio pro-
jekto tikslai bei uždaviniai? 

– Telšių Žemaitės dramos 
teatre režisierė Laimutė Pocevi-
čienė jau daug metų organizuoja 
vaikų ir jaunimo teatrų festivalį 
„Teatras – Tautos sparnai“. Man 
pradėjus dirbti šiame teatre, natū-
raliai susidėliojo poreikis rengti 

ir suaugusiųjų teatro festivalį, tuo 
labiau, kad buvome kviečiami 
dalyvauti kitų teatrų organizuo-
jamuose festivaliuose, kuriuose 
spektaklius rodydavo suaugusieji. 
Tad... Bendru teatro specialistų ir 
vadovų sutarimu nusprendėme 
kas du metai Telšiuose organi-

zuoti suaugusiųjų teatro festiva-
lį. Dabar vienais metais pas mus 
vyksta vaikų ir jaunimo teatrų 
festivalis „Teatras – Tautos spar-
nai“, o kitais – suaugusiųjų teatrų 
festivalis „TEATRadimai“.

Šių metų rugsėjo 29–
spalio 6 d. Telšiuose vyko 
trečiasis čia veikiančio 
Žemaitės dramos teatro 
organizuojamas teatrų 
festivalis „TEATRadimai 
2022“. Šį kartą jis jau buvo 
tarptautinis. Pasidalinti 
mintimis apie festivalį pa-
kvietėme Telšių Žemaitės 
dramos teatro vyr. režisie-
rių Donatą ŽILINSKĄ.

Scena iš festivalyje parodyto K. Harding spektaklio „Dvi seserys“ 
premjeros (rež. D. Žilinskas). Vaidina (iš kairės): Rasa Stankevičiūtė ir 
Julija Kneitienė
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Galbūt skambės pragmatiškai, bet 2018 m. su-
dalyvauti pirmajame „TEATRadimų“ festivalyje 
buvome pasikvietę tuos teatrus, kurie paskutiniais 
metais į panašius renginius buvo kvietęsi mus, t. y. 
Skuodo kultūros centro Žemaičių teatrą, Anykščių 
kultūros centro teatrą bei Priekulės Ernsto Vilcher-
to teatrą. Be abejo, tąsyk teatro mėgėjai pamatė ir 
mūsų teatro spektaklį.

Šio festivalio tikslas ir šūkis – „Atrasti teatrą, o 

jį radus – ieškoti naujų jo formų“. Organizuodami jį 
siekiame Telšiuose plėtoti suaugusiųjų teatrų tradi-
cijas, skatinti vietos gyventojus domėtis ne tik mūsų 
miesto, bet ir kitų teatrų veikla.

– Ar rengdami antrąjį ir šių metų festivalį, jo pa-
grindinius tikslus, uždavinius koregavote, jei taip, ką 
konkrečiai? Kuo šis, trečiasis festivalis, savo koncepci-
ja buvo naujas?

– Po sėkmę lydėjusio ir pasiteisinusio pirmojo 
festivalio pradėjome ruoštis antrajam. Jautėme po-
reikį išplėsti festivalio programą ir taip žiūrovams 
sudaryti galimybę pamatyti kuo daugiau savo žan-
rais skirtingų spektaklių. Planavome pasikviesti ir 
užsienio teatrų kolektyvų. Pagrindinio festivalio 
tikslo nekeitėme, tačiau atsirado siekis apjungti mė-
gėjišką ir profesionalų teatrą, kad festivalio metu 
žiūrovai pamatytų ir profesionalių teatrų spektaklių.

Ruošdamiesi 2020 m. festivaliui parengėme 
projektą, paraišką dėl dalinio finansavimo pateikė-
me Lietuvos kultūros tarybai. Jos ekspertai teigia-
mai įvertino mūsų projektą, jo įgyvendinimui skyrė 
dalį reikalingų lėšų. Gavę jų, jau turėjome galimybę 
į festivalį pasikviesti ne tik Lietuvos mėgėjų ir pro-
fesionalų, bet ir užsienio teatrų kolektyvų. Tačiau... 
Prasidėjo COVID-19 pandemija ir sumanymo su-
laukti kolektyvų iš užsienio šalių teko atsisakyti. 
Bet tada išplėtėme festivalio programą iki aštuonių 
dienų (pirmasis festivalis truko penkias dienas) ir 
į festivalio programą įtraukėme ne tik scenos mė-
gėjų, bet ir dviejų profesionalių teatrų spektaklius. 
Taip pirminė festivalio koncepcija – kviesti į festi-
valį tik teatrus, su kuriais glaudžiai bendradarbiau-
jame, peraugo į kokybiškesnio kūrybinio produkto 
pristatymą festivalio metu.

Kadangi norėjome, kad festivalis taptų tradici-
niu, labiau išskleistų sparnus, šiais metais surengė-
me trečiąjį, jau tarptautinį, teatrų festivalį. Šį kartą 
jis vyko dešimt dienų, buvo  parodyta net trylika 
spektaklių. Džiaugiuosi, kad, be mėgėjų teatrų, su 
kuriais glaudžiai bendradarbiaujame, savo spek-
taklius parodė ir valstybiniai Šiaulių bei Panevėžio 
Juozo Miltinio dramos teatrai (taip festivalis išaugo 
iki respublikinio lygio). Na o renginyje sudalyvavus 
teatrams iš užsienio šalių (Sakartvelo ir kaimyninės 
Latvijos), „TEATRadimai 2022“ tapo tarptautiniu 
teatrų festivaliu.

Scena iš Klaipėdos Jaunimo teatro jaunimo kūrybinės 
grupės spektaklio „Graži ir ta galinga: mimozos ir 
sirenos“ 

Scena iš Telšių Žemaitės dramos teatro premjerinio 
spektaklio – M. Faure „Velniškas pasiūlymas“ (rež. 
B.Tserediani)
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– Kokie dabar yra kolektyvų, kuriuos kviečiate 
dalyvauti festivalyje, atrankos principai?

– Kalbant apie mėgėjiškus teatrus, kaip minė-
jau ankščiau, kviečiame tuos kolektyvus, kuriuos 
geriausiai pažįstame. Lietuvos mėgėjų teatrų re-
žisieriai tarpusavyje bendrauja, lankosi vieni kitų 
renginiuose, spektakliuose, tad žino, ką kiekvienas 
teatras kuria. Pamatę mus sudominusius spektaklius, 
kviečiame kolektyvus juos parodyti Telšių Žemai-
tės dramos teatre.

Tokiuose festivaliuose, kokius organizuojame 
mes, svarbu, kad jų metu būtų rodomi skirtingų žan-
rų, vienas į kitą nepanašūs spektakliai. Tai suponuo-
ja jau pats mūsų renginio tikslas, kaip jau minėjau,– 
„Atrasti teatrą, o jį radus – ieškoti naujų jo formų“. 

Su profesionaliais teatrais yra truputį sudėtingiau. 
Mes bet kuriuo atveju, norėdami realizuoti 

savo idėjas, sumanymus, esame priklausomi nuo 
lėšų, kurias teatras turi pritraukti papildomai, t. y. 
planai ir sėkmė dažnai priklauso nuo mūsų projek-
tų finansavimo, kurį skiria Lietuvos kultūros tary-
ba, Telšių rajono savivaldybė ir kiti rėmėjai. Daug 
ką lemia ir teatro turimos techninės galimybės; kai 
kurie profesionalių teatrų spektakliai mūsų teatro 
scenoje negali būti parodyti, nes scena per maža. 

– Kokie kolektyvai šio festivalio metu buvo atvykę 
į Telšius, kiek spektaklių bei kokius jie parodė, kurie 
iš jų sulaukė didžiausio žiūrovų dėmesio, geriausių 
Jūsų paties vertinimų bei kodėl?

– Šiemet festivalyje Mažeikių kultūros centro 

J. Vaičkaus Skrajojamasis teatras parodė spektaklį 
„Medėja“ pagal Ž. Anujį ir Euripidą (rež. M. Ja-
nuška), Skuodo kultūros centro Žemaičių teatras 
– E. Untulio „Smūgis į paširdžius“ (rež. E. Untu-
lis), Kretingos rajono kultūros centro Egidijaus 
Radžiaus teatras – J. Tumo-Vaižganto „Žemės ar 
moteries“ (rež. N. Gedminas), Šilalės kultūros 
centro muzikinio teatro kolektyvas – dviejų dalių 

Scena iš Priekulės 
kultūros centro 
Ernsto Vilcherto 
teatro spektaklio 
„Urtė“, pastatyto 
pagal Ievos 
Simonaitytės 
romaną „Aukštujų 
Šimonių likimas“ 
(rež. D. Savickis)

Scena iš Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus 
Skrajojamojo teatro spektaklio „Medėja“, pastatyto 
pagal Ž. Anujį ir Euripidą (rež. Martynas Januška)
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muzikinę inscenizaciją (miuziklą) 
„Intrigų miestas“, pastatytą pagal 
V. Šekspyro kūrybą (rež. A.Kaz-
lauskas), Priekulės kultūros centro 
Ernsto Vilcherto teatras– „Urtė“, 
pastatytą pagal I.Simonaitytės 
romaną „Aukštujų Šimonių li-
kimas“ (rež. D. Savickis), Klai-
pėdos Pilies teatras– T. Viliamso 
„Sebastianas“ (rež. A. Vizgirda), 

Valstybinis Šiaulių dramos teat- 
ras– A. Špilevoj „Bagadelnia“ 
(rež. A. Špilevoj), Klaipėdos 
Jaunimo teatras – „Graži ir ta 
galinga: mimozos ir sirenos“ 
(jaunimo teatro kūrybinė gru-
pė), Panevėžio Juozo Miltinio 
teatras – W. Russello „Moterims 
ir jų vyrams“ (rež. L. Kondrotai-
tė), Verkalės kultūros centro AT 

Scena iš Kretingos Egidijaus Radžiaus teatro spektaklio – J. Tumo-
Vaižganto „Žemės ar moteries“ (rež. N. Gedminas)

teatras (Latvija) – „Rizikingas 
atvirumas prieš pusryčius“, pasta-
tytą pagal M. P Mervį, E. Vulfą, 
ir E. de Filipo (rež. I. Cerina), 
Mestijos kultūros ir meno centro 
teatras (Sakartvelas) – spektaklį 
„Betkili“, pastatytą pagal Svane-
tijos krašto mitologiją (rež. K.
Bakuradze). Mūsų pačių, Telšių 
Žemaitės dramos teatras, paro-
dė du premjerinius spektaklius: 
M. Faure „Velniškas pasiūlymas“ 
(rež. B. Tserediani) ir K. Harding 
„Dvi seserys“ (rež. D. Žilinskas). 

Daugiausiai žiūrovų sulaukė 
Valstybinio Šiaulių dramos teatro 
spektaklis – A. Špilevoj „Baga-
delnia“. Nors jis Telšių Žemaitės 
dramos teatre buvo rodomas jau 
ne pirmą kartą, žiūrovų atėjo 
daug ir tai gerokai nustebino.

Manau, kad festivalio progra-
ma turėjo atliepti kiekvieno mūsų 
teatrą lankančio žiūrovo, scenos 
mylėtojo poreikius. Kiekvienas 
jų turėjo galimybę spektalius 

Scena iš Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklio – A. Špilevojaus „Bagadelnia“ (rež. A. Špilevoj)
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rinktis pagal jų žanrą, tematiką, 
ten vaidinančius jiems žinomus 
aktorius ar spektaklių režisie-
rius.  Spektakliai buvo skirtingi, 
kiekvienas turėjo savito žavesio, 
todėl manau, kad žiūrovui atėjus 
pažiūrėti vieno pastatymo, viduje 
dažnai kildavo noras pamatyti ir 
kitus spektaklius. 

– Kaip jau minėjote, festivalio 
metu Jūsų teatras žiūrovus pakvie-
tė į du premjerinius spektaklius – 
M. Faure „Velniškas pasiūlymas“ 
(rež. B.Tserediani“) ir K. Harding 
„Dvi seserys“, kurį režisavote Jūs 
pats. Ar šie spektakliai sulaukė 
tokio žiūrovų dėmesio, kokio ti-
kėjotės, ir kaip šiuos pastatymus 
vertinate Jūs (kas pavyko, kas ne, 
kokių aktorių sukurtus vaidmenis 
vertinate geriausiai ir kodėl)? 

– Spektaklis M. Faure „Vel-
niškas pasiūlymas“ (rež. B. Tse-
rediani) Telšių Žemaitės dramos 
teatre šį kartą buvo rodomas jau 
ne pirmą kartą, tačiau jis buvo 
premjerinis. Aktuali šio spek-

taklio tematika. Iki festivalio dar 
ne visiems mūsų teatro gerbėjams 
buvo pavykę jį pamatyti, tad šį 
kartą žiūrovų atėjo daug (parteris 
buvo pilnas). Spektaklį žiūrėjo ir iš 
Sakartvelo atvykusi teatro trupė. 

Mano paties režisuotas spek-
taklis (K. Harding „Dvi seserys“) 
buvo rodomas pirmą kartą, tad 
sulaukė didelio žiūrovų dėme-
sio (įprasta, kad Telšių Žemaitės 
dramos teatre vykstant premje-
riniams spektakliams susirenka 

gausus būrys mūsų bičiulių).
Spektaklį K. Harding „Dvi 

seserys“ pradėjome repetuoti dar 
prieš pandeminį laikotarpį. Šio 
spektaklio dramaturgija reika-
lauja didelio aktorinio meistriš-
kumo, kurį bandėme pasiekti. 
Manau, kad aktorės Julija Knei-
tienė ir Rasa Stanevičiūtė sukūrė 
įdomius dviejų seserų – Anios ir 
Sonios – vaidmenis. Didžiulis iš-

Scena iš Šilalės 
kultūros centro 
muzikinio teatro 
kolektyvo dviejų 
dalių muzikinės 
inscenizacijos 
(miuziklo) „Intrigų 
miestas“, pastatyto 
pagal V. Šekspyro 
kūrybą (rež. A. Kaz-
lauskas)

Scena iš Skuodo kultūros centro Žemaičių teatro spektaklio – E. Untulio 
„Smūgis į paširdžius“ (rež. E. Untulis) 
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šūkis dviem aktorėm viso spektaklio metu išlaikyti 
žiūrovų dėmesį. Manau, kad Julija ir Rasa su tuo 
susitvarkė gana neblogai. Džiaugiuosi šiomis akto-
rėmis. Jos, negailėdamos savo laiko, kūrė vaidmenis, 
daug kuo prisidėjo prie jo pastatymo. Taigi, spek-
taklį vertinu teigiamai. Žinoma, premjerinis spek-
taklis – visada didžiulis išbandymas, prideda papil-
domo jaudulio, tačiau net neabejoju, kad ateityje 
rodant šį spektaklį aktorės scenoje jausis drąsiau ir 
pamatysime daugiau jų aktorinės laisvės. 

Manau, kad ilgametės mūsų teatro aktorės Ju-
lijos Kneitienės aktoriniai gebėjimai, talentas jau 
seniai nieko nestebina. Malonu, kad su kiekvienu 
naujai pastatytu spektakliu, kuriame vaidina Rasa 

Stanevičiūtė, matomas ryškus šios aktorės tobulėji-
mas. Pirmieji vaidmenys teatre dažniausiai būna epi-
zodiniai. Šis spektaklis jai, kad ir ne pirmas, tačiau 
pirmas toks reikšmingas jos vaidmuo spektaklyje. 
Kūrybinis procesas, kurio metu ši aktorė kūrė So-
nios vaidmenį, jai buvo nauja ir svarbi sceninė patir-
tis, kuri  pasitarnaus kuriant naujus vaidmenis.

Šis spektaklis svarbus ir tuo, kad jis didikuotas 
aktorės J. Kneitienės garbingam jubiliejui, kurį mi-
nime šiemet. 

– Ar tokius festivalius kaip „TEATRadimai“ ga-
lima pavadinti gera teatro mokykla tuose miestuose, 
rajonuose, kuriuose jie vyksta, gyvenantiems, kurian-
tiems teatralams? Ar po tokių festivalių praktikuojate 
jų aptarimus kolektyvuose, su kuriais dirbate?

– Tokie festivaliai – puiki galimybė mūsų akto-
riams, mums patiems, režisieriams, pasižiūrėti, ką 
ir kaip kuria kiti teatrai, kaip mes atrodome visame 
festivalio kontekste. Po kiekvieno spektaklio susibu-
riame teatro fojė ir trumpai aptariame tai, kas vyko 
scenoje. Manau, jog labai svarbu, kad tampame ver-
tintojais to, ką pamatėme, kad diskutuojame apie tai, 
kas buvo gerai, o kas ne. Teatro žmogui tai dėkingas 
edukacinis momentas. Aš savo trupės nariams pata-
riu pirmiausia pasistengti pamatyti tai, kas  spek-
taklyje buvo gerai. Diskusijas dažniausiai pradedame 
vieni kitų klausdami, ar spektaklis įtraukia, ar ne, ak-
torinė vaidyba jaudina ar ne, kaip spektaklio kūrėjai  
panaudojo esamas technines galimybes ir t. t.

Šio festivalio metu surengėme dvi kūrybines 
dirbtuves, skirtas mūsų aktoriams. Jas vedė režisie-
rius Alvydas Vizgirda ir aktorė Margarita Bladže-
nauskaitė. Tikiuosi, kad jų metu aktorių žinių ba-
gažas padidėjo, kad užsiėmimai padėjo suprasti, kas 
yra teatras ir koks jis gali būti įvairus.

– Analizuojant Telšių Žemaitės dramos teatro 
renginių kalendorių, į akis krenta tai, kad Telšių 
scenoje gana dažnai vaidina gastroliuojantys profe-
sionalūs teatrai ir kad jų rodomi spektakliai beveik 
visada stipriai komerciniai, t. y. pagal savo žanrą, 
tematiką galintys pritraukti daug žiūrovų. Kiek tai 
daro įtaką Jūsų teatrui ir Jums pačiam planuojant 
būsimų, teatre statomų spektaklių, repertuarą? 

– Toks renginių kalendorius turbūt susidėlioja 
natūraliai. Žiūrovas pats atsirenka į kuriuos spek-

Scena iš Panevėžio Juozo Miltinio teatro spektaklio– 
W. Russello „Moterims ir jų vyrams“ (rež. L. Kondro-
taitė)

Scena iš Verkalės kultūros centro AT teatro (Latvija) 
spektaklio „Rizikingas atvirumas prieš pusryčius“, 
pastatytą pagal M. P Mervį, E. Vulfą ir E. de Filipo 
(rež. I. Cerina)
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taklius eiti, o gastroliuojantys teatrai, manau, žino 
Telšių žiūrovą, koks žanras juos imponuoja ir kokį 
produktą čia galima atvežti. Esu pastebėjęs, kad į 
Telšių tetrą ateinantys žiūrovai yra daug kam imlūs.

Mes, planuodami naujų spektaklių pastatymus, 
žiūrime, kad į repertuarą traukiami spektakliai būtų 
skirtingų žanrų, temų, kad netaptume komedijas 
arba tik dramas kuriantis teatras. Peržiūrime teatro 
repertuare esančius spektaklius ir aiškinamės, kokių 
spektaklių poreikis žiūrovui yra didžiausias. Manau, 
kad toks požiūris neleidžia mums užmigti kūrybine 
prasme. Siekiame, kad teatro repertuaras būtų kiek 
tai įmanoma įvairesnis, kad žiūrovas kiekviename 
spektaklyje pamatytų kažką tai naujo. 

– Festivaliai prasideda ir baigiasi, o darbas teatre 
tęsiasi. Kokie artimiausi Jūsų teatro ir konkrečiai Jūsų 
paties, Telšių Žemaitės dramos teatro vyriausiojo re-
žisieriaus, planai? 

– Festivalis baigiasi ir natūraliai grįžtama į įpras-
tinį darbo ritmą – ruošiamės gastrolėms, repetuoja-
me, tobuliname jau pastatytus spektaklius, kuriuos 
planuojame rodyti išvykose ar Telšių Žemaitės dra-
mos teatre, apžiūrose. Iki šių metų pabaigos naujo 
spektaklio repetuoti nenumatyta, nes dar turime 
nebaigtų šių metų darbų: lapkričio mėnesį planuo-
jama surengti  aktoriaus Antano Nekrašiaus 50-ties 

Scena iš Klaipėdos Pilies teatro spektaklio –
T. Viliamso „Sebastianas“ (rež. A. Vizgirda)

Sakartvelo Mestijos kultūros ir meno centro teatro spektaklio „Betkili“, pastatyto pagal Svanetijos krašto 
mitologiją (rež. K. Bakuradze) kūrybinė grupė

metų kūrybinės veiklos Telšių Žemaitės dramos 
teatre vakarą-minėjimą, daug laiko atima ir įvai-
rios ataskaitos, kurias po festivalių, metų pabaigoje 
turime parengti rėmėjams, institucijoms, kurioms 
įstaiga yra atskaitinga. Užbaigsime tuos darbus, 
praversime duris į būsimus metus ir... prasidės nau-
jo kūrybinio darbo etapas – imsimės statyti naują 
spektaklį. Koks jis bus, kol kas – paslaptis.

Dėkojame už pokalbį. Sėkmės Jums! 

Kalbėjosi ir interviu parengė Danutė Mukienė
Publikacijoje panaudotų nuotraukų autorius –
Mindaugas Drimba
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Telšių Žemaitės dramos teatro aktorė, choreografė
JULIJA KNEITIENĖ: „Teatras – mano  vaikystės
svajonė ir gyvenimo meilė“

– Pirmiausia norime pasveikinti Jus su gražiu 
gyvenimo jubiliejumi! Jūs scenoje – nuo vaikystės. 
Kūrėte ne tik vaidmenis, bet ir pati juos režisavote, 
dainavote, šokote spektakliuose, koncertuose, buvote 
spektaklių choreografė, dirbote su meno saviveiklos 
kolektyvais.  Esate sakiusi, kad scenai skiriate apie du 
trečdalius savo laiko. Kam paskutiniais metais teikia-
te prioritetą: spektakliuose kuriamiems vaidmenims 
ar choreografijai ir kodėl?

– Dėkoju už pasveikinimą.
Choreografija – mano profesija. Iki pat už-

tarnauto poilsio dirbau choreografijos mokytoja. 
Trisdešimt aštuonerius metus, pradedant Kultūros 
mokykla ir baigiant Žemaitijos kolegija, šio meno 
mokiau studentus. Dabar jau esu senjorė, tad prio-
ritetas, žinoma, skiriamas teatrinei veiklai: vaidinu 
Žemaitės dramos teatre ir kuriu režisūrines kompo-
zicijas, statau nedidelės apimties spektaklius kartu 
su bendraamžiais. Šią savanorišką veiklą  pradėjau 
Telšių trečiojo amžiaus universitete ir tęsiu rajono 
pensininkų sąjungos „Bočiai“ bendrijoje.

Kodėl? Teatras – mano  vaikystės svajonė ir gy-
venimo meilė. Esu ne kartą sakiusi, kad teatras – tai 
gėrio ir grožio sala, į kurią vis norisi sugrįžti, kai pa-
vargsti nuo gyvenimo.

 
– Telšių Žemaitės dramos teatras skelbia, kad 

pirmuosius vaidmenis šiame teatre sukūrėte 1975-ai-
siais. Nuo to laiko tame vaidmenų aruode jų susikau-
pė apie 50. Kas iš jų labiausiai įsiminė Jums pačiai ir 

Šiemet sukanka 115 metų, kaip Tel-
šiuose viešo lietuviško vakaro metu buvo 
parodyti pirmieji lietuviški spektakliai. 
Jubiliejų pažymi ir viena žymiausių Telšių 
Žemaitės dramos teatro aktorių – chore-
ografė  Julija KNEITIENĖ. Ją pokalbiui 
pakvietė Danutė MUKIENĖ.

kodėl, kokius vaidmenis kurti Jums labiausiai patiko, 
kokius kurdama, Jūsų supratimu, geriausiai galėjote 
realizuoti save kaip scenos žmogus, aktorė?

– Kiekvienas vaidmuo, kurį kurdama atrasdavau 
kažką tai naujo savyje kaip aktorė, buvo įsimintinas. 
Apykvailė ir apykurtė Akulina (spektaklis „Tamsos 
galybė“, rež. A. Vilimas, 1976 m.) padėjo pagrindus 
komedijinio personažo kūrimui. Žanos vaidmuo 
(„Sudie ir sveiks, kalėjime“ rež. K. Brazauskas, 
1992 m.) buvo artimas tuo, kad nereikėjo stengtis 
atrodyti „gražiai ir protingai“. Amelikė („Piršlybos“ 
rež. L. Pocevičienė, 1993–2003 m.) padėjo patirti 

Vizijos vaidmuo 1999 m. Keturakio komedijoje 
„Amerika pirtyje“ (rež. L. Pocevičienė). Vaidina J. Knei- 
tienė. 1999 m. Fotografas nežinomas. Nuotrauka iš 
Žemaitės draamos teatro archyvo
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„amžinos jaunystės“ pojūtį; šis spektaklis buvo ro-
domas net 20 metų. Misis Preston („Pasmerkti na-
mai“, rež. Adomaitienė, 1995 m.) ir Vizija („Ame-
rika pirtyje“, rež. L. Pocevičienė, 1999 m.) sudarė 
galimybę pademonstruoti choreografinius sugebė-
jimus, o Advokatė („Šventųjų gyvenimas“, rež. D. 
Žilinskas, 2018m.)– vokalinius. Na o paskutiniuoju 
vaidmeniu – Anios („Dvi seserys“, rež. D. Žilinskas, 
2022m.), manau, galėjau geriausiai realizuoti save 
kaip scenos žmogus: šiame spektaklyje man teko 
daug teksto ir fizinio krūvio, lydimo emocijų. Kie-
kvienas sukurtas vaidmuo man artimas ir brangus, 
kiekviename slypi mano savasties dalelė.

 
– Spektaklio gimimas – kūrybinis darbas. Jūs Tel-

šių Žemaitės dramos teatre esate dirbusi su daugeliu 
režisierių. Su kuriais iš jų profesine prasme Jums kurti 
buvo maloniausia?

– Būtų neetiška išskirti atskirus režisierius (ben-
dradarbiauti teko net su 14). Kiekvienas jų turėjo 
savo privalumų ir trūkumų, tiek asmenine, tiek ir 
profesine prasme. Iš vienų galėjau pasimokyti reži-
sūrinio darbo patirties, kiti stebino savo kūrybine 

Scena iš 2015 m. Telšių Žemaitės dramos teatre pa-
statytos Žemaitės komedijos „Trys mylimos“ (rež. Jo-
nas Buziliauskas). Vaidina (iš kairės): Julija Kneitienė
ir Artūras Butkus

Scena iš Telšių Žemaitės dramos teatre 1993 m. pastatytos Žemaitės komedijos „Piršlybos“ (rež. Laimutė Po-
cevičienė). Vaidina (iš kairės): Albinas Bytautas, Vaclovas Butkus, Jonas Lukauskas, Rasa Bytautienė,  Rimas 
Martinavičius, Julija Kneitienė ir Liuda Lėverienė. Fotografas nežinomas. Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo 

išmone. Šiuo metu mane ypač žavi teatro vyr. reži-
sieriaus Donato Žilinsko nuoširdumas, precizišku-
mas ir tolerancija.

 
– Jei šiandien Jums pasiūlytų statyti spektaklį ir 

turėtumėt galimybę jame sukurti vaidmenį, koks tai 
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būtų spektaklis ir vaidmuo? Koks iš viso yra vaidmuo, 
kurį paskutiniais metais svajojate sukurti ir kurį su-
kūrusi galėtumėt pasakyti, kad didžiausia Jūsų svajo-
nė išsipildė?

 – Į šį klausimą atsakyti sudėtinga. Sakoma: 
„Žmogus planuoja, o Dievas juokiasi“. Tikiu tuo. 
Priimsiu visus gyvenimo iššūkius, jei tokie dar pasi-
taikys. Vilties turiu, tad viliuosiu ir laukiu.

 
– Kokiuose Telšių Žemaitės dramos teatro reper-

tuare šiais metais esančiuose spektakliuose dalyvauja-
te, kokius vaidmenis juose esate sukūrusi?

 – Vaidinu Bekampienę Keturakio komedijoje 

„Amerika pirtyje“ (rež. Jonas Buziliauskas), Digmą 
Kazio Sajos pjesėje „Anapilin, arba Kavailybės gra-
vitacija“ (rež. D. Žilinskas), Advokatę spektaklyje 
„Šventųjų gyvenimas“, pastatytame pagal Petro 
Cvirkos romaną „Frank Kruk“ (rež. D. Žilinskas), 
Šeimininkę Bronę pagal K. Ostrausko pjesę pasta-
tytame spektaklyje „Vaižgantas“ (rež. D. Žilinskas), 
Senstančią motiną H. Levino dramoje „Žaidimų 
aikštė, arba Visi nori gyventi“ (rež. D. Žilinskas) 
bei Anią K. Harding pjesėje „Dvi seserys“ (rež. 
D.Žilinskas).

 
– Ką Jūs iš paskutiniais metais Telšių Žemaitės 

dramos teatre vykstančių pokyčių galėtumėt išskirti ir 
kaip Jūs juos vertinate?

– Pastaruoju metu aktyviai diskutuojama, ar 
Telšiams reikalingas profesionalus teatras. Viziją 
mėgėjų teatrą paversti profesionaliu palaiko dabarti-

J. Kneitienė vaidina Bekampienę J. Buziliausko 2017 m. 
Telšių Žemaitės dramos teatre režisuotoje Keturakio 
komedijoje „Amerika pirtyje“.  Fotografė Siga 
Gailiuvienė

J. Kneitienė (Šeimininkė Bronė) K. Ostrausko spek-
taklyje „Vaižgantas“ (rež. Donatas Žilinskas). 2019 m. 
Fotografė Siga Gailiuvienė 

J. Kneitienė 2022 m. Telšių Žemaitės dramos teatre 
D. Žilinsko režisuotame K. Harding spektaklyje „Dvi 
seserys“. Fotografas L. Kulikauskas
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nis teatro direktorius, tam iš dalies pritaria ir rajono 
vadovybė. Jau yra paskirta keletas naujų etatų, vie-
nas režisierius stato spektaklius tik su profesionaliais 
aktoriais. Mes, aktoriai mėgėjai,  pradedame jaustis 
esantys tarsi antrarūšiai, žemesnės „kastos“ ir baimi-
namės, kad jei ši vizija bus įgyvendinta, mums teatre 
gali nebelikti vietos. Manau, kad reikėtų siekti pro-
fesionalumo menine, kūrybine, o ne statuso prasme.

 
– Jubiliejaus proga linkime Jums sveikatos, daug 

kūrybingų metų, naujų ir puikių, įsimintinų vaidmenų. 
Na o ką Jūs šiemet, taip pat svarbaus jubiliejaus proga 
(sukanka 115 metų kaip Telšiuose lietuviško vakaro 
metu buvo suvaidinti pirmieji lietuviški spektakliai) 
palinkėtumėt Telšių Žemaitės dramos teatrui, čia ku-
riantiems savo kolegoms?

– Tegyvuoja Telšių Žemaitės dramos teatras dar 
115 metų! Na o kuriantiems savo kolegoms norė-
čiau pasakyti: „Su Jumis teatras yra šviesus, spalvo-
tas, kūrybiškas, kupinas meilės, pagarbos, toleran-
cijos ir harmonijos. Teesie tai šiandien, tebūna tai 
rytoj ir visada.“

Dėkojame už pokalbį! Dar kartą sėkmės Jums!

JULIJOS KNEITIENĖS SUKURTI 
VAIDMENYS TELŠIŲ ŽEMAITĖS 
DRAMOS TEATRE
1975 m. Pjereta. „Aštuonios mylinčios mote-

rys“, rež. Regina Ročiūtė-Beresnevičienė.
1975 m. Mėta. „Tėvuko žaislai“, rež. Albertas 

Vilimas.
1976 m. Akulina. „Tamsos galybė“, rež.  Alber-

tas Vilimas.
1976 m. Liuda. „Akvariumas“,  rež. Stefa Gal-

kauskaitė.
1977 m. Pjereta. „Aštuonios mylinčios mote-

rys“, rež. Regina Ročiūtė-Beresnevičienė.
1983 m. Rozalija. „Nusikaltėlio šeima“, rež. An-

tanas Milinis.
1983 m. Skaitovė. „Rekviem beprasmiškai žu-

vusiems“, rež. Laimutė Pocevičienė.
1984 m. Žmogus. „Mano širdis kalnuose“, rež. 

Virginijus Vyšniauskas.
1984 m. Ievutė. „Žaldokynė“, rež. Antanas Milinis.
1986 m. Elvyra. „Pijus nebuvo protingas“, rež. 

Albertas Vilimas.

Iš kairės: Vaclovas Bartkus ir Julija Kneitienė 
2017m. Telšių Žemaitės dramos teatre J. Buziliausko 
režisuotoje Keturakio komedijoje „Amerika pirtyje“

Priekyje – Julija Kneitienė H. Levino spektaklyje „Žai-
dimų aikštė, arba Visi nori gyventi“ (rež. Donatas Ži-
linskas). 2022 m.
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1988 m. Skruzdėlienė. „Dobilėlis penkialapis“, 
rež. Gintaras Norkus.

1990 m.  Ji (Žana). „Sudie ir sveiks, kalėjime“, 
rež. Raimondas Šilanskas.

1990 m. Židikų gyventoja. „Kilti ir kelti“, rež. 
Laimutė Pocevičienė.

1991 m. Lili-Bel. „Keistuolė misis Sevidž“, rež. 
Kastytis Brazauskas.

1991 m. Mona. „Mona“, rež. Laimutė Pocevičienė.
1992 m. Maša. „Savižudis“, rež. Kastytis Bra-

zauskas.
1993 m. Amelikė. „Piršlybos“, rež. Laimutė Po-

cevičienė.
1993 m. Magužė. „Numanė“, rež. Raimondas 

Šilanskas.
1993 m. Pelytė. „Pifo nuotykiai“, rež. Kastytis 

Brazauskas.
1994 m. Popova. „Meška“, rež.: Gintautas Ba-

benskas, Laima Adomaitienė.
1994 m. Antosė. „Inkilai balkone“, rež. Rai-

mondas Šilanskas.
1995 m. Dženi . „Reikia melagio“, rež. Kastytis 

Brazauskas.
1995 m. Misis Preston. „Pasmerkti namai“, rež. 

Laima Adomaitienė.
1995 m. Popova. „Meška“, rež. Laima Adomaitienė.
1998 m. Matilda. „Netikėkite savo akimis“, rež. 

Vidmantas  Beržinis.
1999 m. Stefanija. „Keturiese vidurnakty“, rež. 

Ramūnas Kulikauskas.

1999 m. Vizija. Keturakis „Amerika pirtyje“, 
rež. Laimutė Pocevičienė.

2000 m. Fernivel. „Tamsioji komedija“, rež. 
Kastytis Brazauskas.

2011 m. Kudlikienė. „Piršlybos“, rež. Laimutė 
Pocevičienė.

2011 m. Pamela. „Orkestras“, rež. Laimutė Po-
cevičienė.

2012 m. Keraitienė. „Pinigėliai“, rež. Jonas Bu-
ziliauskas.

2014 m. Stefanija. „Keturiese vidurnakty“, rež. 
Ramūnas Kulikauskas.

2015 m. Kyverienė. „Trys mylimos“, rež. Jonas 
Buziliauskas.

2017 m. Bekampienė . Keturakis „Amerika pir-
tyje“, rež. Jonas Buziliauskas.

2018 m. Digma. K. Saja „Anapilin, arba Kvaily-
bės gravitacija, rež. Donatas Žilinskas.

2018 m. Skaitovė.  „Žemaitės Lietuva“, pastatyta 
pagal Žemaitės raštus, rež. Donatas Žilinskas. (Dai-
nų šventės Teatro dienos publicistinis vaidinimas).

2019 m. Advokatė . Pagal P. cvirkos romaną 
„Frank Kruk“ pastatytas spektaklis „Šventųjų gyve-
nimas“, rež. Donatas Žilinskas.

2019 m. Bronė. K. Ostrauskas „Vaižgantas“, rež. 
Donatas Žilinskas.

2022 m. Senstanti motina. H. Levinas „Žaidimų 
aikštė, arba Visi nori gyventi“, rež. Donatas Žilinskas.

2022 m. Ania. K. Harding „Dvi seserys“, rež. 
Donatas Žilinskas.

Pirma iš kairės – Julija Kneitienė (Advokatė) ir kiti aktoriai 2019 m. Telšių Žemaitės dramos teatre D. Žilinsko 
režisuotame pagal Petro Cvirkos romaną „Frank Kruk“ pastatytame spektaklyje „Šventųjų gyvenimas“.  Foto-
grafė Siga Gailiuvienė
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Kretingos Lurdo grota ir prie jo esantis malūno namelis 
(dešinėje) dabar. Danutės Mukienės nuotrauka

– Kokios yra dabar Raseiniuose veikiančio teatro iš-
takos, kodėl 1996 m. prireikė jį atkurti?

1906 m. sausio 6 d. Raseiniuose viešo vakaro metu 
pirmą kartą buvo parodytas lietuviškas spektaklis. Vė-
liau mieste buvo pastatyta ir daugiau spektaklių, bet 
nuolat veikiančio teatro kolektyvo Raseiniai neturėjo. 
Po Antrojo pasaulinio karo mieste spektaklius režisuo-
davo mokytojas Z. Marcinkevičius, vėliau – A. Radze-
vičius. 1952 m. pastačius rajoninius kultūros namus, 
čia kurį laiką repetavo ir scenos mėgėjai. Su jais dirbo 
I.Stravinskienė. 1966 m.  susibūrė naujas scenos mėgėjų 
kolektyvas, kuriam 1966–1972 m. vadovavo režisierius 
G. Šimkus. 1972 m. birželio 24 d. kolektyvui buvo su-
teiktas Liaudies teatro vardas. Nuo 1973m. tetrui vado-
vavo Z. Volungis. 1983 m. jį pakeitė A. Damašauskienė. 
Nuo 1988-ųjų spektaklius režisuodavo V. Butkus. Po 
1990-ųjų kurį laiką scenos mėgėjai neberepetuodavo. 
1996-aisiais buvo nutarta teatrinę veiklą mieste pratęsti. 

– Kokie buvo pirmieji 1996 m. Raseiniuose atkurto 
teatro tikslai ir kaip jų kolektyvas siekė? Kokie kūrybinės 
veiklos principai Jums svarbiausi dabar? 

– Pagrindinis atkurto teatro tikslas buvo atgaivin-
ti teatro meną Raseinių krašte, burti ir auginti teatro 
kolektyvą, teatro bendruomenę, ieškoti kelio į žiūro-
vų širdis. Tada lengva tikrai kad nebuvo, nes tiek man, 
tada dar jaunai specialistei, tiek pradėtai burti aktorių 
trupei viskas buvo nauja, nežinoma, trūko patirties, 
įgūdžių, taip pat ir finansų, reikalingų spektakliams 
statyti. Šiuo laikotarpiu mus labai palaikė tuometinis 
Raseinių rajono kultūros centro direktorius Alfredas 

JOLANTA ŠIMAITIENĖ: „Auginame teatro 
kolektyvą, teatro bendruomenę, ieškome kelio 
į žiūrovų širdis...“

Praėjusiais metais Raseinių rajono kul-
tūros centro mėgėjų teatras „Braižas“ pažy-
mėjo savo teatro 25-metį. Šiandien tai vie-
nas pajėgiausių, geriausiai teatro ekspertų 
vertinamo mėgėjų meno  kolektyvų Lietu-
voje. Jame kuriamus spektaklius režisuoja 
specialų teatrinį pasirengimą turinti teatro 
vadovė Jolanta Šimaitienė. Ją pokalbiui pa-
kvietė Danutė MUKIENĖ.

Brauklys. Jis drąsino mus, skatino nepasiduoti sunku-
mams, eiti pirmyn, ieškoti įvairių sprendimų ir tikėti 
sėkme. 

Kokie mūsų pagrindiniai kūrybos principai da-
bar? Pirmiausia, tai aktyvi teatro raiška meninėje ir 
sociokultūrinėje erdvėje, teatrinės kultūros kūrimas 
ir sklaida Raseinių krašte, Lietuvoje ir užsienyje, ak-
torių ir kitų kolektyvo narių kūrybinės motyvacijos 
skatinimas, tinkamų sąlygų sudarymas,jų saviraiškai, 
bendravimo džiaugsmui, naujų gebėjimų atskleidi-
mui, kritiškam mąstymui teatro. Aktualu ir skatinti ir 
bendruomenės kūrybinę partnerystę.

– Kokie režisieriai teatre „Braižas“ yra kūrę spekta-
klius? 

– Didžiąją dalį spektaklių teko režisuoti man pa-
čiai. Čia juos yra kūrusi ir režisierė Laimona Liauš-
kienė. Ji – Raseinių rajono kultūros centro renginių 

Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatro „Braižas“ 
vadovė ir režisierė Jolanta Šimaitienė 2021 m.  „Aukso 
paukštės“ nominacijos ir skulptūrėlės įteikimo metu. 
Fotografas Andrius Norkus
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režisierė. Laimonos režisuotos šventės, įgyvendinti 
projektai puikūs, ilgam išlieka žiūrovų atmintyje, ge-
rai vertinami kolegų. Ji ir aktyvi visuomenininkė, įvai-
rių konkursų komisijos narė, nestokojanti originalių 
idėjų bei sprendimų. Džiaugiamės ja ir kaip puikia 
mūsų teatro aktore – jos sukurti vaidmenys nepalieka 
abejingų.

– Kokie Jūsų kolektyvo pastatyti spektakliai yra su-

laukę geriausio žiūrovų ir specialistų įvertinimo?
– Aš pati vis prisimenu 2009 m. Raseinių rajono 

kultūros centre vykusioje regioninėje šventėje-apžiū-
roje „Atspindžiai“ mūsų parodytą pagal M. Čechovo 
pjesę „Jubiliejus“ pastatytą spektaklį „Jubiliejus kultū-
ros centre“ (rež. L. Liauškienė). Jis tada sulaukė dide-
lio žiūrovų, vertinimo komisijos susidomėjimo ir buvo 
apdovanotas minėtos šventės diplomu. Iš paskutiniai-
siais metais pastatytų spektaklių daugiausiai dėmesio ir 
aukšto įvertinimo sulaukė muzikinis-literatūrinis spek-
taklis „Rauda“, pastatytas pagal to paties pavadinimo 
Birutės Pūkelevičiūtės sukurtą draminę poemą, Karo-
linos Karpavičiūtės „Mylėk savo artimą“, Floriano Kalo 
„Keturiese vidurnakty“, Antano Škėmos „Pabudimas“, 
Kristijono Donelaičio „Žiemos rūpesčiai“, pagal Vydū-
ną, Marcelijų Martinaitį ir Maironį pastatytas spekta-
klis „Tautos atsilukštinimas“. Juos teko režisuoti man 
pačiai.

– Paskutiniais dešimtmečiais mėgėjų teatrai ypač 
daug dėmesio skiria savo organizuojamiems teatrų fes-
tivaliams, patys gana aktyviai dalyvauja kitų teatralų 
organizuojamuose renginiuose. Taip mezgasi kolektyvų 
bendrystė, pamatoma, kas, ką ir kaip kuria, kokios yra 
šiuolaikinės teatrų kūrybinės veiklos tendencijos.  Ar 
Jūsų kolektyve tai prioritetas?

Teatro „Braižas“ kūrybinė grupė po muzikinio-literatūrinio spektaklio „Rauda“ (rež. J. Šimaitienė) premjeros. Iš kairės: spek-
taklio kompozitorius Raimundas Tarvydas, Sandra Maslauskienė, garso operatorius Domantas Valinčius, Zita Giedraitienė, 
Daiva Papreckienė, šviesos operatorius Nerijus Guntarskis, Sandra Pocienė, Laimonas Stoškus, Lina Urniežiūtė, Nijolė Kava-
liauskienė, režisierė Jolanta Šimaitienė, Kultūros centro direktorė Inga Šatkauskienė, Edgaras Juška, scenografė Renata 
Lauraitytė (priekyje). 2020 m. Fotografas A. Norkus

Scena spektaklio „Žiemos rūpesčiai“, pastatyto pagal Kristi-
jono Donelaičio poemą „Metai“ (rež. J. Šimaitienė). Iš kairės: 
Inga Šatkausklienė, Vilma Pocienė, Sandra Maslauskienė, 
Laimonas Stoškus, Svajūnas Klemantavičius, Edgaras Juška. 
2014 m. Foto grafas A. Norkus
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Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatras 
„Braižas“ įkurtas 1996 metais. Aktorių trupę dažniau-
siai sudaro apie 12–14 įvairaus amžiaus scenos mėgė-
jų, tarp kurių, kaip tai įprasta ir kituose Lietuvos mė-
gėjų teatruose, yra ir moterų, ir vyrų. 

Kolektyvo vadovė ir režisierė – Jolanta Šimaitienė, 
teatrui vadovaujanti nuo teatro įkūrimo pradžios.  Jos 
gyvenimo moto: „Džiaukis tuo, ką darai, ir tą džiaugs-
mą dovanok kitiems“.

Šis teatras stato ne tik spektaklius, bet ir  literatū-
rines-muzikines kompozicijas, organizuoja įvairias visuo-
menei ir teatro bendruomenei skirtas šventes, teatro fes-
tivalius, kūrybines laboratorijas, seminarus, įgyvendina 
kitus kūrybinius projektus, tarp kurių svarbiausi buvo  
„Vakar diena gyva“, „Tūkstantis žingsnių iki Tavęs“, „Pa-
sitikiu aš šia žeme“, „Tarp amžių prašnek“. Kolektyvas 
aktyviai dalyvauja ir kituose Lietuvos rajonuose organi-
zuojamose teatro šventėse, apžiūrose, festivaliuose. 

Per savo gyvavimo laikotarpį kolektyvas scenos 
gerbėjus jau yra pakvietęs daugiau kaip į 10 spektaklių 

– Mūsų teatras nuo 2004 m. organizuoja tarp-
tautinį mėgėjų teatrų festivalį „Braižas“. Kelis pas-
kutiniuosius metus Raseinių rajono kultūros centro 
pastatas renovuojamas, ten organizuoti renginių nėra 
galimybės, todėl teko padaryti laikiną šio festivalio 
pertrauką.  Prisitaikius prie esamos situacijos, du kar-
tus vasaros laikotarpiu organizavome respublikinį tea-
trų festivalį „Vidurvasario teatras“, kuriame dalyvauja, 
spektaklius rodo tiek profesionalūs, tiek ir mėgėjų tea-
trai. Festivalis vyksta Raseinių miesto turgaus teritori-
joje. Tokie renginiai išties skatina gražią teatro kolekty-
vų draugystę ir bendrystę. 

– Kokie spektakliai dažniausiai būna  Jūsų teatro 
repertuare? 

– Didžiąją mūsų teatro repertuaro dalį dabar su-
daro nacionalinė dramaturgija. Spektakliuose daž-
niausiai kalbame apie savo kraštą, jo žmones, jų indėlį 
į tautos kultūrą, stengiamės atskleisti savo krašto uni-
kalumą ir grožį. Šiuo metu teatras repetuoja spektaklį, 
statomą pagal mūsų kraštiečio Marcelijaus Martinai-
čio poemą „Kukučio baladės“.  

– Kokias kolektyvo veiklos tradicijas, susiformavu-
sias teatro gyvavimo laikotarpiu, tęsiate, plėtojate, ko-
kios naujos pradeda formuotis paskutiniais metais?

– Mūsų kolektyve yra tradicija paminėti čia ku-
riančių žmonių gimtadienius, stengiamės gražiai pa-
žymėti kūrybinio sezono pradžią ir pabaigą. Kartu 
vykstame į įvairias šventes, profesionalių teatrų spek-
taklius, organizuojame išvykas į gamtą. Šį pavasarį 
plaukiojome laivu po Kauno marias.

– Kuo Jūsų kolektyvui labiausiai buvo įsimintini 
paskutinieji metai?

– 2021-aisiais teatrui buvo įteikta „Aukso paukš-
tė“ (nominacija „Geriausias suaugusiųjų teatras ir vado-
vas“) – mūsų kolektyvas buvo pripažintas geriausiu 
2020-ųjų metų Lietuvos mėgėjų teatru.  2022-ieji 
man pačiai liks įsimintini tuo, kad buvau apdovanota 
Raseinių rajono savivaldybės Garbės ženklu už nuo-
pelnus Raseinių kraštui ir už Raseinių vardo garsini-
mą Lietuvoje ir užsienyje.

– Kokia yra Jūsų kolektyvo sėkmės paslaptis?
– Mūsų sėkmės kalviai – darbštūs, kūrybingi ir 

nuoširdūs aktoriai, taip pat ilgus metus teatro sceno-
grafiją, reklamą, kostiumus kurianti dailininkė Renata 
Lauraitytė, su mumis bendradarbiaujantis kompozi-
torius Raimondas Tarvydas.

Dėkojame už pokalbį.
Sėkmės Jums ir Jūsų kolektyvui! 

Raseinių rajono kultūros 
centro mėgėjų teatras  
„BRAIŽAS“
Gediminas JURKŪNAS

Teatro „Braižas“ aktoriai, vaidinę Žemaitės komedijoje „Trys mylimos“ 
(rež. L. Liauškienė). Iš kairės: Vilma Pocienė, Edgaras Juška, Jolanta 
Šimaitienė, Inga Šatkauskienė, Albinas Stakauskas. 2012 m. Fotografas 
A. Norkus
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premjeras, kasmet žiūrovus nudžiugi-
na gražiais ir turiningais Tarptautinės 
teatro dienos renginiais. 

Atsakingai ir kūrybingai for-
muojamas šio teatro repertuaras, 
daug dėmesio skiriama informacijos 
apie kolektyvo veiklą sklaidai rajone 
bei visoje Lietuvoje. 

Kolektyvo vadovė ir režisierė J. 
Šimaitienė turi teatrinį išsilavinimą 
(1992 m. ji baigė Vilniaus aukštes-
niąją kultūros mokyklą, kur jai buvo 
suteikta teatrinio kolektyvo vadovo 
kvalifikacija, o 2009 m.–  Vilniaus 
pedagoginio universiteto Kultūros 
ir meno edukologijos instituto ba-
kalauro studijas, kurių metu įsigijo 
mokytojo ir teatro edukologijos spe-
cialybę. Tad, turėdama dar ir didelę 
režisūrinio bei vadovavimo teatrui 

patirtį, ji dažnai kaip kompetentin-
ga specialistė yra kitų savo kolegų 
kviečiama į pagalbą ir konsultuoja 
kultūros centruose, švietimo įstai-
gose dirbančius dramos kolektyvų 
vadovus repertuaro pasirinkimo ir 
kitais teatrų veiklos klausimais.

J. Šimaitienė žinoma ir kaip ak-
tyvi visuomenininkė. Ji bendradar-
biauja su daugeliu kūrybinių sąjun-
gų, organizacijų, dalyvauja meninio 
skaitymo, dainuojamosios poezijos 
konkursų vertinimo komisijų darbe, 
teikia rajono valdžios institucijoms 
siūlymus dėl kultūrinių renginių 
planavimo ir organizavimo, pati pri-
sideda organizuojant įvairias rajono 
kultūros centro rengiamas šventes, 
vykdant projektus, veda renginius. 
Jos darbo sėkmę lemia didelis parei-

gos ir atsakomybės už savo ir kolek-
tyvo darbus jausmas, puikūs komu-
nikaciniai gebėjimai, kūrybingumas, 
žingeidumas, atvirumas naujovėms. 

1996 metai
• Teatras įkuriamas ir pradeda 

plėtoti savo veiklą.

2004 metai
• Kolektyvas pradėjo organi-

zuoti tarptautinį mėgėjų teatrų 
festivalį „Braižas“, kuris vyksta kas 
du metai. Šiame festivalyje kartu su 
Lietuvos kolektyvais jau yra dalyva-
vę mėgėjų teatrai iš Lenkijos, Latvi-
jos, Estijos ir Rusijos. 

2005 metai
• Raseinių rajono kultūros cen-

tro Alfredo Brauklio iniciatyva tea-
tras kartu su kutais Kultūros centro 
darbuotojais pradėjo įgyvendinti 
projektą, kurį vykdant Molavėnų 
piliakalnių komplekse bei Rasei-
nių mieste organizuojami teatro 
renginiai, skirti Valstybės (Lietuvos 
karaliaus Mindaugo karūnavimo) 
dienai paminėti. Juose dalyvauja 
Lietuvos nacionalinio dramos tea-
tro (LNDT) aktoriai ir režisierius 
Vytautas Rumšas. Įgyvendinant šį 
projektą LNDT žiūrovams jau yra 
padovanojęs tokius spektaklius kaip 
Balio Sruogos „Kazimieras Sapie-
ga“, „Milžino paunksmė“, Justino 
Marcinkevičiaus „Katedra“, „Min-
daugas“, „Mažvydas“, Eugenijaus 
Remigijaus „Donelaitis“, Maironio 
„Didysis Vytautas – karalius“, Juozo 
Grušo „Barbora Radvilaitė“. 

2006 metai
• Teatras inicijavo ir organizavo 

šventę „100 metų pirmajam lietu-

Scena iš spektaklio „Žiemos rūpesčiai“, pastatyto pagal K. Donelaičio poemą „Me-
tai“ (rež. J. Šimaitienė). Iš kairės: Inga Šatkauskienė, Laimona Liauškienė, Sandra 
Maslauskienė, Svajūnas Klemantavičius, Edgaras Juška, Laimonas Stoškus. 2014 m. 
Fotografas A. Norkus

RASEINIŲ RAJONO
KULTŪROS CENTRO
MĖGĖJŲ TEATRO
„BRAIŽAS“ ISTORIJOS 
FRAGMENTAI

2021 m. liepos 24–25 d. Kurtuvėnuose vykusiame XXI teatrų festivalyje-konkurse
 „Kartu“. Pirmoje eilėje (iš kairės): režisierius, prof. Gytis Padegimas, neidentifi-
kuota moteris, režisierius Rimantas Venckus, teatro „Braižas“ kolektyvo nariai 
Daiva Papreckienė, Lina Urniežiūtė, Zita Giedraitienė. Antroje eilėje (iš kairės): 
Nijolė Kavaliauskienė, Edgaras Juška, Sandra Pocienė, Laimonas Stoškus, San-
dra Maslauskienė, režisierė Jolanta Šimaitienė 2021 m. Fotografas nežinomas. 
Nuotrauka iš teatro „Braižas“ archyvo
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viškam vaidinimui Raseiniuose“.

2007 metai
• Kolektyvo iniciatyva Rasei-

niuose buvo surengta Kauno aps-
krities mėgėjų teatrų šventė „Tau-
tos sparnas šiandieniniame teatre“.

• Įgyvendinant projektą „Vakar 
diena gyva“, Molavėnų piliakalnių 
komplekse buvo surengta šventė, 
kurioje dalyvavo Lietuvos naciona-
linis simfoninis orkestras ir jo diri-
gentas Gintaras Rinkevičius.

2010 metai
• Dvidešimtojoje mėgėjų teatrų 

šventėje-apžiūroje„Atspindžiai“ 
teatras „Braižas“ apdovanotas Lie-
tuvos liaudies kultūros centro diplo-
mu už pastatytą spektaklį – A. Škė-
mos „Pabudimas“ (rež. J. Šimaitienė). 

2011 metai
• Respublikinėje mėgėjų teatrų 

šventėje „Tegyvuoja teatras“ ko-
lektyvui už spektaklį „Pabudimas“ 
įteiktas nominacijos „Ryškiausia 
nacionalinės dramaturgijos inter-
pretacija“ diplomas. Šiame rengi-
nyje kolektyvas buvo apdovanotas 
ir Kazimieros Kymantaitės Prizu 
už nacionalinės dramaturgijos 
puoselėjimą, o spektaklyje „Pabu-
dimas“ vaidinęs aktorius Edgaras 
Juška nominuotas kaip ryškiausias 
metų aktorius.

• Kolektyvas dalyvavo Tauragė-
je vykusiame festivalyje „Kvartetas“.

2012 metai
• Gegužės 19 d. kolektyvo va-

dovės ir režisierės J. Šimaitienės 
iniciatyva Maironio gimtinėje Ber-
notuose buvo suorganizuota Mai-
ronio 150-osioms gimimo meti-
nėms paminėti skirta šventė „Sielų 
žydėjimai“. Joje savo pačių ir Mai-
ronio kūrybą pristatė į šią šventę 
pakviesti ir į ją iš Lietuvos regionų 
atvykę kuriantys dvasininkijos at-

stovai. Šventę pagerbė ir tuome-
tinis Lietuvos kultūros ministras 
Arūnas Gelūnas. 

• Liepos 5-ąją kolektyvas buvo 
Maironio tėviškėje Bernotuose 
(Raseinių r.) vykusios Lietuvos klo-
jimo teatrų XXIV krivūlės organi-
zatorius ir šeimininkas. Tai buvo 
kolektyvo įgyvendinto projekto 
„Tarp amžių prašnek“ renginys.

2014 metai
• LNKC direktoriaus įsakymu 

teatrui „Braižas“ suteikta pirma 
mėgėjų kolektyvo meninio lygio 
kategorija. 

• Iš pavasarį vykusios šventės 
„Tegyvuoja teatras“ kolektyvas 
parsivežė nominacijos „Ryškiau-
sias miesto, rajono centro suaugu-
siųjų teatrinės kultūros skleidėjas“ 
diplomą.

• Kolektyvas dalyvavo Vil-
niuje vykusioje Dainų šventės 
„Čia– mano namai“ Teatro dieno-
je „Dyvų dyvai“ ir jos metu parodė 
spektaklį „Žiemos rūpesčiai“ 9rež. 
J. Šimaitienė) bei pasirodė finali-
niame šventės renginyje.

• „Braižas“ antrą kartą dalyva-
vo ir spektaklį rodė Tauragėje vy-
kusiame festivalyje „Kvartetas“.

• Raseinių teatralų buvo su-
laukta  Zarasuose K. Donelaičio 
gimimo 300-osioms metinėms ir 
Teatro metams paminėti skirtoje 
šventėje, Varėnoje vykusioje šven-
tėje „Grybų tiltai – tarmių metai“, 
Palėvenėje (Kupiškio r.) surengto-
je tarptautinėje teatro ir muzikos 
šventėje „Kultūros vasara. Palėvenė 
2014“. Kolektyvas buvo įsijungęs ir 
į uostamiesčio kultūros darbuoto-
jų vykdytą projektą „Klaipėdos se-
namiesčio turgaus naktis“. 

• Lapkričio 1–2 dienomis ko-
lektyvas dalyvavo tarptautiniame 
mėgėjų teatrų festivalyje „Ryga žai-
džia teatrą“ ir jo metu parodė pa-
gal K. Donelaičio poemą „Metai“ 
pastatytą spektaklį „Žiemos rūpes-
čiai“, kuris sulaukė didelio žiūrovų 
ir teatro ekspertų įvertinimo. 

2015 metai
• Kolektyvas buvo nominuotas 

Lietuvos liaudies kultūros centro 
apdovanojimui „Aukso paukštė“. 

• Vasario 16 d. už Raseinių 
krašto garsinimą kultūros ir meno 
srityse teatrui „Braižas“ ir jo va-
dovei bei režisierei J. Šimaitienei 
įteiktas Raseinių rajono savivaldy-

E. Labišo spektaklio „Pono Montoduano 37 sū” (rež. J. Šimaitienė) kūrybinė gru- 
pė. Sėdi (iš kairės) Svajūnas Klemantavičius, Vilma Pocienė, Inga Šatkauskienė, 
Laimonas Stoškus, Albinas Stakauskas. Stovi: garso operatorius Vytautas Vasi-
liauskas, scenografės padėjėja Daiva Razienė, scenografė Renata Lauraitytė, 
režisierė Jolanta Šimaitienė, Edgaras Juška, šviesos operatorius Nerijus Guntar-
skis, Laimona Liauškienė. 2014 m. Fotografas A. Norkus



rovų balsų ir buvo apdovanotas pa-
grindiniais prizais.

• Teatras „Braižas“ pradėjo ben-
dradarbiauti su Baltijos baleto teatru.

2019 metai
• Liepos mėn. 6 d. teatro 

„Braižas“ partneris Baltijos baleto 
teatras Molavėnų piliakalnių kom-
plekse susirinkusius žiūrovus  nu-
džiugino šokio spektakliu, pasta-
tytu pagal Justino Marcinkevičiaus 
dramą-poemą „Mindaugas“ (reži-
sierė ir choreografė Marija Simona 
Šimulynaitė).

• Iš respublikinės šventės „Tegy-
vuoja teatras“ kolektyvas parsivežė  
nominacijos „Ryškiausio vyro epi-
zodinio vaidmens atlikėjo“ diplomą, 
skirtą už „Likimo“ vaidmens sukūri-
mą „Braižo“ pastatytame Karolino 
Karpavičiūtės spektaklyje „Mylėk 
savo artimą“ (rež. J. Šimaitienė).

• Kolektyvas dalyvavo Ma-
žeikių teatralų organizuotame 
respublikiniame mėgėjų teatrų fes-
tivalyje „Meno invazija“, respubli-
kiniame mėgėjų teatrų festivalyje, 
vykusiame Paįstryje (Šakių r.),  o 
pagal Vydūną, Marcelijų Marti-

 Ž E M A I T I J O S  T E A T R A I

bės mero Algimanto Mielinio ap-
dovanojimas „Žemaitis“. 

• Šventėje „Tegyvuoja teatras“ 
kolektyvas apdovanotas nomina-
cijos „Ryškiausias aktorių ansam-
blis“ diplomu.

2016 metai
• Teatro kolektyvas surengė 

šventę, skirtą pirmojo Raseiniuo-
se parodyto  lietuviško vaidinimo 
110 metų sukakčiai ir teatro „Brai-
žas“ 20-mečiui. Jos metu buvo pa-
gerbti anksčiau teatre kūrę bei da-
bar kuriantys aktoriai ir režisieriai. 
Minint šias sukaktis  kolektyvo 
vadovės ir režisierės J. Šimaitienės  
iniciatyva buvo  surengta teatrinį 
judėjimą Raseiniuose iliustruo-
janti paroda, bendradarbiaujant 
su operatoriumi Audriu Norkumi 
sukurtas 1 valandos trukmės filmas 
apie Raseinių mėgėjų teatro istoriją. 

• „Braižas“ vaidino Paįstryje (Pa-
nevėžio r.) vykusiame tarptautinia-
me mėgėjų teatrų festivalyje „Tiltai“.

2017 metai
• Šventėje „Tegyvuoja teatras“ 

kolektyvui už spektaklį – Floriano 

Kalo „Keturiese vidurnakty“ (rež. 
J. Šimaitienė) – teatrui „Braižas“ 
įteikta nominacija „Ryškiausia už-
sienio dramaturgijos interpretacija“. 

2018 metai
• Kolektyvas dalyvavo Vilniuje 

vykusioje Lietuvos šimtmečio dai-
nų šventės „Vardan tos…“  Teatro 
dienoje „Sau, tautai, žmonijai“ ir 
jos metu parodė spektaklį „Tautos 
atsilukštinimas“, vaidino  finalinia-
me šventės renginyje.

• Teatras dalyvavo ir spektaklius 
rodė Skirsnemunėje ( Jurbarko r.) 
vykusiame tradiciniame respubli-
kiniame mėgėjų teatrų festivalyje 
„Laurų vainikas“ bei respublikinia-
me mėgėjų teatrų festivalyje „Šilu-
vos devyndienis“ (Raseinių r.). 

• Lapkričio 8 d. Lietuvos na-
cionalinis kultūros centras teatrui 
„Braižas“ įteikė mėgėjų meno ko-
lektyvo I kategorijos sertifikatą.

• Kolektyvas noriai įsijungė į 
Swedbanko organizuotus projek-
tus, skirtus Dainų šventėms. Vyk-
dant juos „Braižas“ tarp projektuose 
dalyvavusių Raseinių rajono meno 
kolektyvų surinko daugiausiai žiū-

30

Scena iš spektaklio „Tautos atsilukštinimas“ (rež. J. Šimaitienė), pastatyto pagal Vydūną, Maironį, Marcelijų Martinaitį apie 
Betygalos šviesuolį, mokytoją Antaną Jušką. Iš kairės: Zita Giedraitienė, Pranas Laurinavičius, Nijolė Kavaliauskienė, Ed-
garas Juška, Sandra Maslauskienė, Lina Urniežiūtė, Daiva Papreckienė, Vytautė Garbaliauskaitė, Justas Dargevičius. 
2018 m. Fotografas S. Juzikis
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naitį ir Maironį pastatytą spektaklį 
„Tautos atsilukštinimas“ lapkričio 
10 d. parodė Šiaulių kultūros cen-
tro Rėkyvos kultūros namuose, kur 
vyko XI respublikinis mėgėjų teatrų 
festivalis „Pulsas 2019“.

• Lapkričio mėn. 16 d. kolek-
tyvas dalyvavo Jurbarko kultūros 
centro Skirsnemunės kultūros na-
muose vykusioje antrojoje respubli-
kinėje mėgėjų teatrų šventėje „Lau-
ro vainikas“

• Kolektyvas dalyvavo Krakėse, 
Surviliškėse (Kėdainių r.) ir keliose 
kitose Lietuvos vietose surengtose 
teatrų šventėse. 

2020 metai
• Liepos 6 d. Raseinių Žemai-

čio aikštėje teatras „Braižas“ suren-
gė Valstybės dienos šventę, kurioje 
dalyvavo Kauno valstybinio muzi-
kinio teatro solistai, o vakarinėje 
šventės dalyje visuomenei buvo 
pristatytas projektas „Nebylus 
kinas su gyva muzika“ (idėjos au-
torius Artūras Jevdokimovas, pro-
diuseris Arkadijus Gotesmanas).

• Kolektyvas antrą kartą da-
lyvavo Mažeikių teatralų organi-
zuotame respublikiniame mėgėjų 
teatrų festivalyje „Meno invazija“. 

• Rugpjūčio 23 d. teatras žiūro-
vus pakvietė į J. Šimaitienės režisuoto 
literatūrinio-muzikinio spektaklio 
„Rauda“, pastatyto  pagal to paties 
pavadinimo Birutės Pūkelevičiūtės 
sukurtą draminę poemą, premjerą. 
Spektaklyje įsimintinus vaidmenis 
sukūrė Nijolė Kavaliauskienė, Zita 
Giedraitienė, Daiva Papreckienė, 
Sandra Pocienė,  Lina Urniežiūtė, 
Sandra Maslauskienė) monologai. 
aktorius Edgaras Juška ir Laimonas 
Stoškus. Statant spektaklį teatro 
trupei talkino šviesos operatorius  
Nerijus Guntarskis, garso opera-
torius Domantas Valinčius, sce-
nografė Renata Lauraitytė, kom-
pozitorius Raimundas Tarvydas. 

Šis spektaklis paskutiniais metais 
sulaukė aukšto teatro ekspertų 
įvertinimo. 

• Rugpjūčio–gruodžio mėne-
siais teatrui įgyvendinant projektą 
„Kultūros lauko plėtra virtualioje 
erdvėje“ (jį iš dalies finansavo Lie-
tuvos kultūros ministerija) kolek-
tyvo vadovė ir režisierė J. Šimaitie-
nė buvo laidų ciklo „Kultūra gyva 
tik su Jumis“, kuriame pasakojama 
apie žmones, kūrusius ir kuriančius  
Raseinių krašto kultūrą, bendraau-
torė ir vedėja.

2021 metai
• Kolektyvui įteikta „Aukso 

paukštė“ kaip geriausiam 2020-
ųjų metų Lietuvos mėgėjų teatrui. 
Nuo 1999 m. teikiama statulėlė 
„Aukso paukštė“ yra aukščiausias 
mėgėjų meno apdovanojimas Lie-
tuvoje. Raseinių rajone ta proga 
vykusio renginio metu už aukštus 
pasiekimus ir teatrinės kultūros 
plėtojimą Raseinių krašte Raseinių 
rajono mero padėkomis apdova-
nota teatro vadovė ir režisierė J.Ši-
maitienė bei garso įrašų studijos 
vadovas Raimundas Tarvydis.

• Teatrui „Braižas“ paskir-
ta valstybės teatro solisto Vlado 

Baltrušaičio nominacija „Veidu 
į Lietuvą“ už geriausią muzikinį 
spektaklio apipavidalinimą (taip 
įvertintas muzikinis-literatūrinis 
spektaklis „Rauda“).

• Liepos 24–25 d. kolektyvas 
dalyvavo Kurtuvėnuose vykusiame 
XXI teatrų festivalyje-konkurse 
„Kartu“ ir jo metu parodė muziki-
nį-literatūrinį spektaklį „Rauda“, 
kuris buvo pripažintas vienas ryš-
kiausių festivalio-konkurso spek-
taklių ir apdovanotas „Valstiečių 
laikraščio“ prenumerata.

2022 metai
• Tarptautinės teatro dienos 

proga kolektyvas visuomenę  pa-
kvietė į Raseinių miesto turgų, kur 
buvo surengta spalvinga šventė, 
teatras parodė nuotaikingą muzi-
kinę programą, parengtą pagal Ni-
jolės Narmontaitės kūrybą. 

• Liepos 6 d. teatro iniciatyva 
Raseiniuose svečiavosi Kauno na-
cionalinis dramos teatras. kuris pa-
rodė pagal Vydūną pastatytą spek-
taklį „Ne sau žmonės“ (rež. Jonas 
Vaitkus, dail. Jonas Arčikauskas, 
komp. Tomas Kutavičius). 

• Liepos mėn. 6–10 d. Rasei-
niuose vyko respublikinė teatrų 
šventė „Vidurvasario teatras“.

Scena iš muzikinio-literatūrinio spektaklio „Rauda“ (rež. J. Šimaitienė), pastatyto 
pagal to paties pavadinimo B. Pūkelevičiūtės sukurtą draminę poemą. „Rauda“: 
Edgaras Juška, Sandra Pocienė, Sandra Maslauskienė, Zita Giedraitienė, Lina Ur-
niežiūtė, Laimonas Stoškus, Daiva Papreckienė, Nijolė Kavaliauskienė 2020 m. 
Fotografas A. Norkus
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32 Vengalė Bonifaca portėgrapėjės

Kasmet spalio 25-ąją Lietuvoje minime Konsti-
tucijos dieną. Šiemet ji originaliai buvo švenčiama 
ir simboliniu ženklu įprasminta  Tauragės mieste. 
Čia, šlaite prie tilto per Jūros upę, greta istorinės 
vėliavos atidengta Aretos Didžionienės  sukurta 
skulptūra „Gyvybės ratas“. Šiame iš Rustic plieno 
pagamintame kūrinyje  įamžinti gyvenimo tėkmės 
ir ramybės, išminties, istorijos ir iš amžių glūdumos 
atplaukę simboliai, pasak senolių,  suteikiantys žmo-
nėms stiprybės, jėgų, drąsos ir telkiantys pergalėms.

  Skulptūros atidengimui skirtoje ceremonijoje 
įžvalgomis apie Konstituciją pasidalino Tauragės 
krašto muziejaus „Santaka“ direktorės pavaduoto-

KONSTITUCIJOS
DIENĄ TAURAGĖ 
pasipuošė skulptūra
„Gyvybės ratas“
Inesa VAIGAUSKIENĖ
Nuotraukos Linos LAUCIUVIENĖS

jas, storikas Darius Kiniulis. Renginio metu kalbė-
jo, autorę pasveikino Kultūros centro direktorius 
Virginijus Bartušis, savivaldybės administracijos 
direktorė Gintarė Rakauskienė, administracijos 
direktorės pavaduotojas Tomas Raulinavičius, Lie-
tuvos Respublikos Seimo nariai Aušrinė Norkienė 
ir Romualdas Vaitkus. Dainomis atidarymo šventę 
papuošė Marija Kuperskytė ir Jogailė Tutlytė (mo-
kytoja Gitana Venckaitienė), dainų ir šokių ansam-
blio „Jūra“ šokėjai (vad. Vilija Krugelienė).

A. Didžionienė – tauragiškė. Čia ji užaugo ir 
subrendo kaip kūrėja, dailininkė, dizainerė. Studi-
juodama įsigijo vizualinio dizaino magistro laipsnį. 
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raštai sukuria tam tikrą pavidalą – pasaulį, kuriame 
gimsta iliuzinis reginys. Dienos šviesoje iš skirtingų 
taškų žiūrint į tūrinę skulptūrą, matyti, kaip ji įgau-
na vis kitą raštą, o vakare, sušvitusi trijomis spalvo-
mis, tampa lietuviškos tapatybės ženklu.

Plazdanti istorinė vėliava ir šalia jos esanti „Gyvy-
bės rato“ skulptūra papildo viena kitą ir jau tapo išskir-
tiniu lietuviškos tapatybės akcentu Tauragėje.

Skulptūra sukurta įgyvendinant Lietuvos kul-
tūros tarybos ir Tauragės rajono savivaldybės finan-
suojamą projektą „Trilogija Laisvės spalvos“. Pro-
jekto vadovė Algima Juščiuvienė.

Aktyviai dalyvauja parodinėje veikloje, yra Žemai-
tijos dailininkų sąjungos narė. 

Ji skulptūroje pavaizdavo gyvybės ratą, kuriame 
išryškintos augmenijos ir gyvūnijos formos, tauro 
profilio ir žmogaus atspindžiai. Gyvybės ratas – tai 
harmonijos pasaulis, kur tėkmė ir ramybė, išmintis 
ir tvirtybė, šviesa ir vienybė. Baltų kultūros ženklai 
čia – simbolinė nuoroda į gilią tautos istoriją. Per 
banguojančias linijas viskas susilieja į visumą. 

Šventės metu dailininkė kalbėjo, kad šis „Gyvybės 
ratas liudija apie giliausius tautos istorijos klodus ir 
neša laisvės žinią, kaip tikėjo mūsų protėviai. Mąstant 
apie tai, kas esame, kur einame, ką paliko mums pro-
tėviai ir ką paliksime mes, gimė idėja apie kūrinį, kuris 
būtų etno dvasios, gamtos ir modernumo junginys“.

  Prie „Gyvybės rato“ yra pridėtas QR kodas, ku-
ris sudaro galimybę kiekvienam apie kūrinį sužinoti 
daugiau, tai, kad ši apskritimo forma yra skulptūros 
dominantė, įkūnijanti visa, kas gyva. Visa randasi iš 
taško, viskas prasideda nuo centro ir į jį grįžta. Ratas 
yra ir branduolio, pasaulio, saulės vaizdinys. Būtent 
todėl skulptūrai parinkta apskritimo formos. Visa, 
kas pasaulyje yra, apšvietus saulei, sušvinta, tampa 
matoma  – taip neregima tampa regima.

 Pagrindinę meninio objekto dalį sudaro du 
apskritimo formos diskai, sudėti lygiagrečiai vienas 
kitam, o pjedestalas – kito nupjauto apskritimo da-
lis. Jie dekoruoti išpjaustytais baltų kultūros simbo-
liais, figūromis, kurios yra minkštų linijų ir atrodo 
amorfiškos, tekančios, primena tapytą abstraktų 
piešinį plokštumoje. Į ažūrinį paveikslą sujungti 

Kalba skulptūros „Gyvybės ratas“ autorė A. Didžionienė
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PAVASARIS

Vasario pabaigoje nudžiuginęs ankstyva šilu-
ma, pavasaris neskuba… Beria pavienius šykštokus 
saulės spindulius, retkarčiais pažeria saują šlapių 
snaigių, pagąsdina šaltuku. Dažnai dulksnoja, klos-
to žemę ilgai užsigulinčiais rūkais… Dauguma gan-
dralizdžių dar laukia sugrįžtančių savo šeimininkų, 
kai kur jau daugiau kaip savaitė savo antrųjų pusių 
laukia pavieniai gandrai… Juoduoja, aižėja ežerus 
kaustęs ledas, ant jo tupia vis gausiau sugrįžtantys 
vandens paukščiai. Pavasaris jau čia, peržengėme 
balandžio slenkstį! Atidžiau pasižvalgę pamatysi-
me daugybę atgijimo ženklų, kasdien jų vis gausiau. 

Apie GAMTOS virsmą, vyksmą, apie 
šios akimirkos žavesį ir trapumą...
Marija VYŠNIAUSKAITĖ-JANKAUSKIENĖ

Šių metų žurnalo „Žemaičių žemė“ keturio-
liktame numeryje atidavėme pagarbą rugsėjo 
28 d. Anapilin išėjusiai iškiliai Žemaitijos gam-
tininkei Marijai Vyšniauskaitei-Jankauskienei 
(1954–2022). Marija gamtą ne tik stebėdavo, 

tyrinėdavo, bet ir fotografuodavo. Turėjo 
talentą rašyti. Džiaugiamės, kad jos dukters 
Lauros ir brolio Stanislovo dėka šiandien turime 
galimybę pluoštelį jos tekstų bei nuotraukų 
paskelbti mūsų žurnale. 

Žemė bunda, rąžosi iš po žiemos miego…. Norisi vis 
daugiau būti lauke, džiaugtis žengiančiu pavasariu, 
pirmais žiedais, paukščių čiulbesiu, permainingu 
dangumi, sutiktu kaimynu, bendradarbiu, artimuo-
ju… Su Prisikėlimu!!!

*** 
Kovo mėnuo lėkte pralėkė... Negailėjo kaitrios 

saulės, dienomis džiugino neįprasta šiam mėnesiui 
šiluma... Ir skania, saldžia klevų sula... Pirmais gėlių 
žiedais ir spalvingais peržiemojusiais drugiais... Jei 
vasaris negailėjo kritulių, tai kovo mėnesį jų prak-
tiškai nebuvo... Išdžiūvo potvynių užlietos vietos, 
migruojantys paukščiai ieško kur nutūpti, pasimai-
tinti, atsigerti... Giedrios, mėnesienos nutviekstos 
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naktys dar sukausto žemę šaltuku... Dar gali vaikš-
čioti po miškuose telkšančias nedideles aukštapel-
kes, paskanauti ten užsilikusių spanguolių... Sugrį-
žusios, nuošalesnių perimviečių ieškančios gulbės 
giesmininkės turi tenkintis nedideliais lopiniais 
atitirpusių bebraviečių, pelkių... Šalia jų ir pilkųjų 
gervių porelė, kurios pabėgėjusios ledu stengiasi 
užsimaskuoti nendryno ar išdžiūvusių beržų fone... 

*** 
Vos pasibaigus už keliasdešimt metrų nuo liz-

do vykusiems miško kirtimams, paprastieji suopiai 
skubiai ėmėsi tvarkyti pernykštį lizdą – padidino jį, 
apkaišė keliomis žaliomis eglių šakomis ir jau šildo 
gūžtą. Būriais traukia kikiliai, įvairūs strazdai, var-
nėnai, kiti sparnuočiai… Tai vienur, tai kitur sau-
lės atokaitoje girdisi balandžių keršulių ūbavimas, 
giesmininkų, baltabruvių ir juodųjų strazdų įman-
trios giesmės, karetaitės aštroka ir liepsnelės švelni 
vinguriuojanti giesmė…

*** 
Dar nedygsta pavasariniai bobausiai, bet įsižiū-

rėjus galima pamatyti tikrą grybų įvairovę: įvairios 
kempinės, pernykščių žvaigždinų likučiai, miegan-
čiosios rievės, austriškosios plačiataurės ir kiti.

*** 
Lapuotynų atšlaitėse melsvomis akutėmis į 

dangaus žydrynę sužiūro triskiautės žibuoklės, ne-
drąsiai kai kur baltuoja pirmi plukių žiedai. Šalti-
niuotose saulėtose vietose gelsvuoja pražangialapės 
blužnutės, šalia pirmuosius žiedelius išskleidė pa-
vasarinis švitriešis. Apleistoje, mišku pavirtusioje 
sodybvietėje dar bando išlikti ir gan gausiai žydi 
baltosios snieguolės... Žiūri į jas ir susimąstai apie 

Gamtos virsmą, vyksmą, apie šios akimirkos žavesį 
ir trapumą...

Gėrėkimės, grožėkimės, pavasaris šalia mūsų!

VASARA

Štai jau birželis … Barsto takus baigiančių per-
žydėti obelų žiedlapiais, vilioja melsvais neužmirš-
tuolių žiedais, svaigina dar vis naujai besiskleidžian-
čių žolynų kvapais.

PlukėsGulbė

Trolio gėlė, auksagalvis
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*** 
Vasara kaip daugiaspalvė plaštakė džiugina 

mūsų širdis, vilioja ją pavyti, pasidžiaugti nepakar-
tojama jos dienų įvairove. Ilgai užtrukusią kaitrą 
gausiu lietumi palaistė rugpjūtis. Pakastuvos užže-
liantis ežeras nebeklega paukščių balsais, balseliais. 
Bet jų čia dar yra ir gana įvairių. Tvarkosi po išsišėri-
mo atželiančias plunksnas, maitinasi, šildosi saulės 
atokaitoje. Sultekio tvenkinys dunkso miškų apsup-
tyje, o įrengtu Paplatelės pažintiniu taku pasigro-
žėti juo į apžvalgos bokštą vis skuba poilsiautojai. 
Gal gausesnis lietus papildys požeminius vandens 
klodus ir atgaivins pirmą kartą visiškai išdžiūvusias 
Pilelio šaltinio ištakas. Sumintas takas, suvažinėtas 
keliukas liudija, kad pasisemti čia vandens yra daug 
norinčių. Didžioji šaltinio akis net sklidina iki kraš-
tų. Čia ir augalija vešlesnė, plazdena įvairiaspalviai 
drugiai. Bet vanduo čia jau kitoks, nerekomenduo-

jama naudoti gėrimui. Miškuose dar galima paska-
nauti mėlynių, katuogių, aviečių, laukinių serbentų. 
Gamta visada gyva, tik įsižiūrėkime, gėrėkimės ir 
tausokime.

RUDUO

Rugsėjo mėnesio antrojoje pusėje, spalio pra-
džioje matome didžiulius pulkus migruojančių 
žąsų, gervių, gulbių, pempių … Girdint jų liūdnas 
giesmes, girgsėjimą, į širdį braunasi artėjančių dar-
ganų, ilgėjančių naktų nuojauta. Nors paukščių 
migracija vyksta didžiąją metų dalį, bet ryškiausiai 
ji matoma rudenį. Rugpjūčio gale ilgesingai atsi-
sveikinome su šalia mūsų perėjusiais baltaisiais gan-
drais… Ruduo žengia atversdamas spalvingas dažų 
paletes… Vis dažniau pakeliame žvilgsnį į rudenė-

Juodasis Apolonas Liepijų dilgėlinukas

Nendrės prie ežero
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jančios saulės nutviekstą dangaus mėlynę, vis labiau 
suklūstame išgirdę vienokį ar kitokį gamtos garsą. 
Stebėkime, grožėkimės įvairiaplunksniais sparnuo-
čiais, stenkimės juos pažinti ir branginti! Ne tik 
išskrendančius, bet ir pasiliekančius mūsų gyvena-
mojoje aplinkoje.

*** 
Po kelias dienas trukusio įkyraus rudeninio lie-

taus šiandien savo spinduliais pradžiugino saulė. 
Žemė pažliugusi, vandens srautai nuo kalvų upe-
liais, griovomis, per pelkes ritasi link Platelių eže-
ro... Ežere dar galima pamatyti didžiųjų dančiasna-
pių, klykuolių, gulbių būrelius ar poreles... Pušyje 
barbena didysis margasis genys, čirpena nykštukai, 
lipučiai, zylutės. Gaudupio nušienautoje pelkėje ant 

Ežeras rudenį

kupstų dar raudonuoja spanguolių vitamingi karo-
liai... O ant kankorėžio sudygę trapūs grybai ir gar-
banotosios alvytės džiaugiasi lapkričio aštuntosios 
šiluma...

ŽIEMA

Kai ežeras groja ledo instrumentais, neišgirsti jo 
negali. Tik reikia stabtelti ir įsiklausyti… Kiekvieno-
je įlankoje, užutekyje, užuolankoje vis kita muzika, 
vis kiti garsai… Gros tol, kol ežerą visiškai sukaus-

Beržai rudenį

Česnakas Godeliuose

(Nukelta į 36 p.)
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tys ledas. Paskui poškės, aidės, dejuos, lyg norėda-
mas išsivaduoti iš jį sukausčiusių ledo grandinių. 
Bet tai bus vėliau, spustelėjus dar stipresniems 
šalčiams. Kol kas ledu užtraukta tik vadinamoji 
„gintališkėnų“ ežero dalis iki Šončelio salos, pie-
tinė Laumalenkų ežero dalis apie Gaidsalę bei kai 
kurie mažesni užutekiai, kur vėjas taip neįsiūbuoja 
ežero vandens galybės. 

*** 
Ežero viduryje būriais kyla ir leidžiasi kuoduo-

tosios, didžiosios ir kitos antys. Nendryne tarp ledų 
sangrūdų slepiasi paprastųjų laukių grupelė. Virš jų 
ratus vis prasklendžia, žvalgosi nuo Plokštinės miš-
kų atskridę du ar net trys didingi jūriniai ereliai. Jei, 
pajutę šalčius, pietuosna vis dar skuba paprastieji 
suopiai, gulbės giesmininkės, tai jūriniai ereliai iš-
lieka ištikimi savo perimvietei, niekur toli nuo jos 
nesitraukia ir turi kažkaip išgyventi šaltąjį laikotar-
pį. Gulbės nebylės susitikusios džiaugiasi viena kita 
ir suplaukusios greta išlenktais kaklais padaro gra-
žią baltą ištikimybės širdelę. 

*** 
Keliaujant pravalytais ar pramintais Šeirės miš-

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

*** 
Šaltukas gražiais ornamentais išpuošė verandos 

langus, pro kuriuos vis ryškiau skverbiasi ryškėjan-
tys, ilgėjantys saulės spinduliai. Per naktį sustirę 
paukščiai skuba pasisotinti ir pasišildyti iš vidaus bei 
išorės. Kelias pavilioja link Pamedlinčių, kur dunk-
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Gulbės nebylės su jaunikliais

Ąžuolas
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so daug didelių pusapvalių kalvų. O nuo vienos iš 
aukščiausios, per kurį prasiraito keliukas, atsiveria 
nuostabūs vaizdai link Liepijų, Pamedlinčių vien-
kiemių, Beržoro ir net giliame duburyje telkšančio 
Platelių ežero...

***
Sekmadienis... Už lango spaudžia beveik dvide-

šimties laipsnių šaltukas. Bet saulė kviečia, vilioja... 
ir jau šildo... Vėjo nėra, o vos vos juntamas dvelks-
mas pažeria tik sniego krištolą nuo baltu aprėdu 

Skrenda pempės ir varnėnai
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pasipuošusių medžių... Pasidabruotos šakos, nenu-
sakomais kristalais sužvilgusios žolės... Tolumoje 
puriu sniegu brendanti vieniša stirna... Kalnelis, 
posūkis, vingis... Koplyčios, koplytėlės medžiuose... 
ir pietuosna kviečianti saulė... Stirbaičių vienkiemi-
nis kaimas... Negyvenamos ir dar gyvybingos sody-
bos... Gyva šio kaimo dvasia, kurią čia pajunti...

PASKUTINYSIS MARIJOS 
PAVASARIS – 2022-IEJI

Vis labiau artėjame prie pavasario lygiadienio... 
Daug saulės, kuri vis anksčiau beldžiasi į mūsų langus. 
Neramios dienos dėl karo siaubo mums broliškoje ša-
lyje... Naktimis šaltis dar stingdo žemę, stengiasi savo 
gniaužtuose išlaikyti didesnius vandens telkinius, pa-
skutinius sniego lopinius miškuose... Nedrąsiai kalasi 
pirmieji žiedų daigai... Širdį virpinanti juodojo straz-
do giesmė saulei leidžiantis ir nepakartojamas sugrį-
žusio varnėno plakimas sparneliais, atradus senąjį ar 
naujai iškeltą inkilą... Stebėkime ir džiaukimės 
kiekviena akimirka, nes ji nepasikartoja!

Kikilio patelė

(Nukelta į 38 p.)
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*** 
Šiandien Vieversio diena... Sujaukdamas pava-

sario laukimą suriaumojo karas Ukrainoje... Ieško-
dama nusiraminimo išskubėjau link Pamedlinčiuo-
se stūksančios kalvos... Kadangi ant jos ilgus metus 
stovėjo tranguliacijos bokštas, vietiniai jį dar vadina 
Bokšto kalnu. Šalia jo buvo Staricos – ilga, ozą pri-
menanti kalva, kuri kaip ir Pamedlinčių kalnas so-
vietmečiu nukentėjo nuo žvyro kasybos. Nuo šitos 
aukštumos atsiveria puiki panorama link Beržoro 
bažnytkaimio, Platelių ežero, link tolumon nuban-
guojančių Ubagų ir Švitrės bei kitų kalvų kalvelių... 

 
*** 
Visur dar sniegas, tik nedideli lopinėliai plikos 

žvyringos žemės... Dar lipant kalvon išgirstu pirmą 
cyrulio, vieversėlio giesmelę, po to antrą, trečią, vė-
liau dar vieną... Link Liepijų miškų pratirpusiame 
griovyje maisto ieško porelė gulbių giesmininkių. 
Padange praskrenda dvi gervės, ratus suka pavienis 
suopis... Pavasaris jau mūsų žemėje... Reikia taikos, 
reikia vienybės...

PRIESAKAI: „Būkime draugiški 
aplinkai, tiems, kuriuos netikėtai 
aptinkame, pastebime...“

Grožėkimės, keliaukime, stebėkime ir stebėki-
mės mažais gamtos stebuklais. Jų pilna aplink, jie 
draugiški mums, o mes būkime draugiški aplinkai, 
tiems kuriuos netikėtai aptinkame, pastebime. Ne-
lieskime, neglostykime, nesineškime namo radę jau-
ną dar pūkuotą paukštuką ar mamų laikinai paliktą 
kiškutį, stirniuką, kitą jauniklį. Jais rūpinasi tėvai, 
o mes, imdamiesi juos globoti, juos vis tiek vienaip 
ar kitaip pražudome. Radę ant tako, perkelkime į 
kitą saugesnę vietą – ant medžio šakos ar šalia tako 
esantį žolyną.

*** 
Prieš pradėdami pjauti žolę skirkime nors pus-

valandį ploto apžiūrai, nes lizde tupinti kurapka, 
griežlė ar pempė nesitrauks nuo lizdo, o stirniukas 
ramiai miegos iki tol, kol jo mama grįš ir švelniai 
lyžtelės per margą, su aplinka susiliejantį jauniklio Stirna

Žinginys

kailiuką. Arba sumals žolės smulkintuvas, šiena-
pjovė… Šienapjūtės metu pražudoma daug jaunų 
gyvūnų, pasigailėkime jų, palikime geriau ruožą 
nenušienautą, jei ten stebime besilankančią stirną 
ar girdime vakarais kreksinčią griežlę. Tokiame 
paliktame nešienautame pievos gabalėlyje sau-
giai išsives jauniklius pievų paukščiai, pasislėps 
jauniklius auginantys kiti gyvūnai, sėklas pabers 
žydintys pievų augalai.

*** 
Pjaudami veją kieme ar sode palikime lopinėlį 

žydinčių augalų. Ten galės nutūpti bitės, kamanės, 
drugeliai, ropinės vis labiau nykstančios boružėlės, 
kiti vabzdžiai. Pagalvokime apie savo vaikus ir anū-
kus, kur jie, jei ne savo sodyboje, pažins rasakilas, 
gysločius, veronikas, neužmirštuoles, raktažoles, 
žiognages ir kitus augalus, ant jų ropojančius va-
baliukus, medų renkančias bitutes ir išmoks juos 
branginti bei saugoti. Tik visų mūsų dėmesys su-
pančiai gyvenamajai aplinkai gali būti perduota iš 
kartos į kartą.



I S T U O R Ė J ĖŽ E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   1 5

41

Prof. ŽEBRAUSKS Algėrds ,
Žemaitiu kultūras draugėjės 
pėrmininks, Lietuvuos naciuonalėnės 
kultūras ėr mena premėjės laurets 

Kuo narondam muokīkluoms skėrtūs 
Lietuvuos istuorėjės vaduoveliūs, 
arba 
Kas bova itvirtinta valduovu 
privėlegėjuos Žemaitėjē

Pluokštė „Žemaitėjės konėgaikštīstė“, dail. Inčirausks 
Romualds (Dėdiuosės Žemaitiu sėinas pluokštė). Sėi-
nas idiejės autuorios – Žebrausks Algėrds. Vėngalė 
Bonifaca portrėgrapėjė

Tėi, katrėi iduomaujės Žemaitėjės istuorėjė, 
paskaitė šēs laikās Lietuvuos istuorėku parašīta Lie-
tuvuos istuorėjė, skėrta mokīkluoms, nasunkē matīs 
keista laisvuo valstībie švėitėma tėndėncėjė – če nie 
vėitas gīvā istuorėnē Euruopas žemē ŽEMAITĖJĒ...

Sonerėmuom sožėnuojė, ka Lietuvuo leidamūs 
rusu kalbuos vaduoveliūs pateikta „inpormacėjė“ 
mūsa vākams plaun smegėnis – kėš i anū galvas 
Putlerė „Novarosėjės“ klėidesius... Sojoduom... 
Rusu kalbuos vaduovelius pataisīsem... 

 Bet, ar pajodiesem diel Lietuvuos istuorėjės 
vaduovieliu, ar sogronžinsem i anus garbinga IS-
TUORĖNĖS ŽEMĖS ŽEMAITĖJĖS istuorėjė? 
Ar toriesem dronsuos atsėprašitė? Atsėprašītė ož 
giedinga užmaršti žemės, ont katruos žmuoniū 
aukū (200 metu vīka Žemaitėjės kars so križeivēs– 
1236–1422), darba ėr pasiaukuojėma stuov Lietu-
vuos valstībėngoms, formavuos anuos identitets. 

 Naabejuoju, ka givendamė Euruopas Sājunguo,  
kor īr gerbama ėr sauguoma kultūrėnė ivairuovė, 
par 30 metu givendamė laisvuo valstībie, kor Kons-
titucėjė garantoun laisva tautuos valė, pilietiu lais-
vės ėr teisės, būdamė NATO sodietie, torem vėsas 
galėmībės kortė ateiti, brongindami ėr sauguodami 
sava šaknis, nasėdairīdamė ėr nieka nabėjuodamė. 

 Torem vėsas galėmībės ... Bet... 
Lietuvuos istuorėjės vaduoveliūs vės dar ma-

tuom smarkē pritėmpta, unitarėnē valstībės puoli-
tikā tarnaujėntė, paturbinta „Lietuvuos istuorėjė“, 
katruo ni so žvakė nagal rastė  garbingas 800 m. (!) 

ISTUORĖNĖS EURUOPAS ŽEMĖS ŽEMAI-
TĖJĖS istuorėjės, unikaliuos dualistinės (istuo-
rėnė Žemaitėjė, istuorėnė Lietuva) mūsa valstībės 

(Nukelta i 42 p.)

Dėdiuosės Žemaitiu sėinas (Telšē) fragmėnts. 
Puotuograps Žebrausks Algėrds
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prigimtėis, pamatėniu valstībė-
ngoma diemėnū na tik valsībės 
kūrėmuos, bet ėr vielesnēs vals-
tībės laikuotarpēs.... Ožtėksi tik 
išbarstītus Žemaitėjės istuorėjės 
tropėnius ėr apgailietėnas is-
tuorėnės interpretacėjės (Saulės 
mūši laimiejė lietovē???,  katrū ni 
vėina tėn nabova, arba baltā, ka-
trėi atejė karto so krīžeivēs...???), 
katruos demonstrou tėkslėnė is-
tuorėnės Žemaitėjės „užmaršti“, 
anuos esmėnė indielė šiuos dėi-
nuos valstiībē trīnėma, na sava 
pasėsavėnėma ar kėtėms padalė-
nėma... 

 Dėltuo nabūs par rėibē pa-
sakīta: dabar istuorėku „kepama“  
unitariuos Lietuvuos istuorė-
jė, skėrta mokīkluoms, torinti 
vākus mokītė pagarbuos sava iš-
takuoms, sava žemē, istuorjėjē, 
kalbā, ogdītė meilė sava kraštou 
diel svarbiuos Lietuvuos istuorė-
jės dalėis – Žemaitėjės istuorėjės 
ignoravėma – īr natinkama ėr tor 

postmodernistėnės vėsuomenės 
klīstkelius ėr naatsakinga tautuos 
jodiejėma ė batapatībėnė erdvė īr 
pasakės pasaulie žėnuoms māstī-
tuos, semiuotėkas tievs Greims 
Algėrds Julijus (parfrazoujo že-
maitėškā): „jē dėdėlės tautas gal 
lēstė sau ekspėrėmėntoutė – ma-
žuoms tautuoms tapatībės prara-
dėms – savėžodībė.“ Narēk daug 
nuovuokas, ka soprastomi – mes, 
pasauliou tapė baveidē, nieka 
nabdousem, nes ba savastėis tap-
sem mažo, pėlko, nareikšmingo 
ekonuomėnio vėineto ėr papras-
tiausē ėšnīksēm. Tik būdamė kė-
tokėi – ėšsauguojė savasti, mes, 
naveizont mūsa mažoma, pasau-
liou išlėksem iduomė, galiesem 
tou savėtomo dalintėis, būtė at-
vėrė. Mūsa  kaimīnā lėnkā, latvē 
tou naabejuo...

Tad senē laiks bėngtė ton pa-
ranuojėška kinkadrebi prīš gīva 
istuorėnė Euruopas žemė ŽE-
MAITĖJĖ. Raskem anā garbinga 
vėita mūsa valstībie, anuos istuo-
rėjuo, mokīklu muokīma pruogra-
muos.... Jug tou, kou dėdioujės Že-
maitėjė, gal dėdioutėis ėr Lietova.

 Tēsdams Žemaitėjės istuorė-
jės populerėnėma šėndėin kvėito 
stabtelietė pri Žemaitėjės suostė-

Epitafėjė „Simonas Daukantas 
(1793–1864)“ Vėlniaus Šv. Juona 

Krėkštītuojė ėr Šv. Juono apaštala 
(Šv. Juonū) bažnīčiuo. Skulptuorios 

G. Jokūbuonis

būtė esmėnē papėldīta istuorėnės 
Žemaitėjės naratīvo. Narēk daug 
išmanīma, ka soprastomem, ka 
savasti gerbous žemaitis, katros 
iduomaujės Žemaitėjės istuorėjė, 
ar istuorėjė gerbous muokītuos 
Lietuvuos istuorėjės ba Žemaitė-
jės nagal prijimtė kap sava. 

Dar daugiau. Žemaitėjės is-
tuorėjės tėkslėnis ignuoravėms 
mokīklas vaduoveliūs demons-
troun apgailietėna fakta, ka mūsa 
valstībės švėitėma ėr kultūras for-
moutuojē, mūsa valstībės puo-
litikā tabklaidiuo XX omžiaus 
pradiuos paranuojėškūs kaimīnu 
baimės ūkūs, ka vėsā nasovuok 
šėndėinuos euruopėnės kultūrė-
nės erdvies aktualėju, naėšsėva-
dou ėš Smetuonas, Voldemara, 
katrėi „vėinuos Lietuvuos dėdĪ-
bė ėr gīvasti“ matė tik ištrīnos 
Žemaitėjė, kliedesiū. Gieda, ka 
naeuropietėška, proautoritarė-
nė dabartėis Lietuvuos kultūras 
puolitika (gīvuos istuorėnės že-
mės tėkslėnis naikėnėms) tabie 
gīvs mūsa istuorėku, kultūras 
žmoniū ėr dėdėlies dalėis puoliti-
ku galvuos... Gieda ėr liūdna. 

Nieks nagal paneigtė fakta, 
ka meilė Tievīnē prasėded nu 
pagarbuos vėitā, koriuo  augā. 
Dėltuo, je gėmē Žemaitėjuo, 
būdams Lietuvuos pilietis, pė-
rmiausē esi žemaitis. Šėndėin 
kultūras mažaraštē, tonkē ėš 
aukšta žemaitėms, katrėi bene 
labiausē saug savasti, puorėn, ka 
švėisi Lietuvuos ateitės – tėn, 
kor ištrėnama tapatībė, tėn, kor 
vėskas sokas api ekonuomėka, 
api piningus ar gerbūvi... Gėrdo: 
„Nakorkem tautėniu getu...“, nes 
atsėlėksem, nes nabūsēm šiuolai-
kėškė, nes ėš mūsa jouksės vėsos 
pasaulis... Kāp taiklē api tuokius 

Vītauta Dėdiuojė portretinis 
ontspauds. Vītauts Dėdiesis 

Žemaitems privilegėjė soteikė 
1413 m.
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nie Telšiūs menininku sokortuos 
Dėdiuosės Žemaitiu sėinas vėi-
nuos menėnės pluokštės – „Val-
duovu privėlegėjės Žemaitėjē“. 
Če rēk sostuotė, nes valduo-
vu privėlegėju Žemaitėjē fakta 
muokīkluos skėrtuo „Lietuvuos 
istuorėjuo“, kap ėr daug kėtū 
svarbiū Žemaitėjės istuorėjės fak-
tu, tēp pat naraseem. Ožmėrša… 
Mieginso primintė.

 2010 m. Lietuvuos istuorė-
jės instituts išlēda Antanavīčiaus 
Dariaus ėr Saviščeva Eugėnijaus 
parėngta kninga „ŽEMAITI-
JOS ŽEMĖS PRIVILEGIJOS 
XV–XVII a. [...]“ (išspausdints 
rėbuoto tėražo).  Ona dedėkouta 
dėdem Žemaitėjės vīrou Sėmuo-
nou Daukontou (1793–1864), 
XIX omžiaus vėdorie parėngo-
sem Žemaitėjės žemės privėle-
gėju rinkini, bet diel napalonkiū 
aplėnkībiu (Žemaitėjės istuorė-
juo tėik daug tū „napalonkiū“!) 
nagaliejosem anuo ėšlēstė. Pa-
mėnavuotas kningas autuorē 
daugiau kap po 150 metu S. Dau-
konta surinkuos medžeguos pa-

grindo pėrma karta tēp platē ėr 
ėšsamē nagrėnie Valduovu privė-
legėju Žemaitėjē pruoblematika. 
Anū nuomuonė, regėjuonėnės 
privėlegėjės Žemaitėjē atsėrada 
koramuos Lietuvuos valstībės ėr 
karinga, savistuovė, laisvė bron-
gėnontė Žemaitėjės regėjuona 
sodietingu tarposavė santīkiu 
pasekuo ėr sėik dā Midauga lai-
kus… Laikus, ka Mindauga Lie-
tuva ginklo nuoriejė pavergtė 
anam napriklausontė Žemaitėjė. 
Žemaitē, kāp paruodė tuoles-
nė istuorėjės eiga, ipatingā po 
1255m. sokortuos ŽEMAITIU 
ŽEMIU KONFEDERACĖJĖS, 
sodariosės galėmībė žemaitems 
sojungtė vėsuos Žemaitėjės gėn-
tiū pajiegas, gebiejė tvėrtā at-
sėspėrtė na tik Mindaugou, bet 
ėr atlaikītė krīžininku ordėnu 
galībē do šimtus metu trokosemė 
(dešimtės kartū!) Žemaitėjės ėr 
krīžeiviu karė. Tuo ipatinga Eu-
ruopas istuorėnė fakta Lietuvuos 
istuorėjės vaduoveliūs tēp pat na-
rasem, nuors būtėnt Žemaitėjė iš 
esmies vėina dėdėliū Žemaitėjės 
žmuoniū aukū ėr krašta geruovės 
sāskaita nešė svarbiausė (vakarū) 
našta, formoujėntīs Lietuvuos 
valstībē. Siaubinga tuo kara kaina 
Žemaitėjē (rīškos krīžeiviu ordė-
nu veiksnīs) pastumiejė abėdvė 
posės ėiškuotė politinė kom-
pruomisa ėr galiausē 1422 m., po 
Melna taikuos, Žemaitėjė pėrma 
karta tapa integrali Lėnkėjės ka-
ralīstės Lietuvuos Dėdiuosės Ko-
nėgaikštīstės (LDK) sodietėnė 
dalim so rīškė autonuomėjė (is-
tuorėnė Euruopas žemė), itvėr-
tinta Valduovu privėlegėjuom. 

S.Daukonts pėrmāsis pradie-
jė sistemintė istuorėnė medžega 
api privėlegėjės Žemaitėjē. Ons (Nukelta i 44 p.)

Lietuvuos istuorėjės instituta 
2010 m. išleistuos kningas „Že-
maitijos žemės privilegijos XV–
XVII a. [...]“ viršielis

diel tuo, ka bova ėšbarstītė ėr 
rėbuotė istuorėnē šaltėnē, ap-
gailestava, ka anam tēp ėr napa-
vīka sorastė onkstīvūju ketoriū 
Lietuvuos valduovu – Vītauta, 
Švitrėgailas, Žigīmanta Kēstotā-
tė ėr Kazimiera Juogailātė – že-
maitems doutū privėlegėju. Bet, 
praējos geram šimtou metu, bova 
atrastė net do Kazimiera Jogailā-
tė privėlegėju Žemaitėjē nuorašā. 
Autuorē pastebiejė svarbė pri-
vilegėjės ipatībė – iki Kazimiera 
Jogalātė privilegėjės Žemaitėjės 
žemē juoki kėta regėuonėnė pri-
vėlegėjė LDK nabova soteikta. 
Tad mumis, kad ėr par nuorašus 
pasėikės Kazimiera Juogailā-
tė 1441 m. privėlegėjės teksts, 
palīgėnos anon su vielesniu val-
duovu patvėrtintuom privėlegė-
juom, īr pėrma Žemaitėjē (na tik 
Žemaitėjės bajuorams) platiuos 
autonuomėjės istuorėnės žemės 
privėlegėjė. Rēk pažīmietė, ka 
svarbiausė privėlegėjė istuorė-

1457 m. gėmės, 1492 m. mėrės 
Lietuvuos dėdiesis konėgākštis  
(1440–1492), Lėnkėjės karalios 
(1447–1492) Kazimiers Juogailātis. 
Dailininks nežėnuoms privėlegėjė 
patvėrtėna 1441 m. 
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nem regiuonou Žemaitėjē at-
sėrada po LDK ėr Žemaitėjės 
kariuomėniu sosėriemėma pri 
istuorėnės Žemaitėjės rėbuos –  
Neviežė, kor Žemaitėjės kariuo-

menė na tik tvėrtā laimiejė, bet 
ėr paruodė, ka naapsėlēs ėr gins 
sava prigėmtėnės laisvuos žemės 
teisės, kuovuos so vėsās, katrėi i 
anas kiesinsės. Vielesnė valduo-

vā pagal aplinkībės Kazimiera 
Jogailātė privėlegėjės Žemaitėjē 
teksta liuob kėik pakeistė ėr pa-
pildītė. Pavīzdiou, teisė laisvā 
nauduotėis Žemaitėjės opiu, eže-
rū ar mėškū giėrībiem vėinū val-
duovu bova atėmama, kad anėi 
galietom muokestēs papėldītė 
vės kiaura valstībės ėžda, kėtū 
gronžėnama, kad isėteiktė žemai-
tems. Privėlegėjuo patvėrtintu 
pagrindėniu Žemaitėjės teisiu 
valduovā nakeitė. Pamėnavuoso 
tik kelis svarbiausius valduovu 
privėlegėju Žemaitėjē punktus:

- „Nieks anims (žemaitems) 
nator prikėštė, kad anėi kada  
nuors bova nogalietė, pajungtė 
ar priverstė mums (valduovou) 
paklostė kardo ar jiego, ėr kad 
geroujo pri mūsa prisėjungė [...]“;

- „Laikīdamies senuovėnė 
papruotė, mūsa, valduova, pa-
siuntėniū i Žemaitėjės žemė, ož 
Neviežė nasiūsēm [...]“;

- „Tēp pat naskėrsem anėms 
(žemaitems) juokiū vaivadu ar 
tėjūnu, išskīrus tus, katrus anėi 
patis išsėrinks [...]“;

Iš kairies: 1467 m. gėmės, 1548 m. mėrės Lietuvuos dėdiesis konėgākštis, Lėnkėjės karalios (1506–1548) Žīgi-
mants Senasis. Dail. L. Cranachs. Žemaitiems privėlegėjė soteikė 1507 m.; 1520 m. gėmės, 1572 m. mėrės 
Lietuvuos dėdiesis konėgākštis (1544–1572), Lėnkėjės karalios (1548–1572) Žīgimants Augosts. Dail. L. Cranachs. 
Žemaitems privilegėjė soteikė 1545 m.; 1461 m. gėmės, 1506 m. mėrės Lietuvuos dėdiesis konėgākštis (1492–1506), 
Lėnkėjės karalios (1501–1506) Aleksandrs. Dail. Jan Matejko. Žematiu privėlegėjė soteikė 1492 m.

Žemaitėjė. Fragmėnts iš Olausa Magnusa žemielapė Carta marina,  1539 m.
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- „Seniūno žemaitems skėr-
sem tou, katrou anėi patis nuo-
ries, bet so mūsa pritarėmo […]“;

- „Kad anėi nabūs dėdiuojė 
etmuona atskėrtė ėr sava seniūna 
vaduovaujamė vėsė karto rinksės 
po Žemaitėjės vieliavo […]“;

- „Jokiū naujuoviu Žemaitė-
juo naivedėnieso ėr nanustatė-
nieso […]; 

Kāp matuom, net tėi kelė ėš 
valduovu privėlegėju Žemaitėjē 
pajiimtė punktā dėdėlē aiškē pa-
ruoda, ka Žemaitėjė na tik LDK, 
bet ėr Karalīstie toriejė ipatinga 
statusa, platės autonuomėnės tei-
sės, ka iki pat III Žečpospuolitas 
(Abėjū Tautū Respublikas) pa-
dalėnėma ėšlėka kap sava varda ėr 
vėita torėnti istuorėnė Euruopas 
žemė. Gal dėltuo Žemaitėjuo kap 
ni vėinuo kėtuo LDK istuorėnie 
žemie iki dabā ėšlėka stėpri, par 
šimtus metu išogdīta pagarba is-
tuorėnės LDK žemės tradicėjē, 
stėpri istuorėnės žemės savėvuo-
ka ėr pagarba istuorėjē, Gal dėl-
tuo žemaitems īr nasoprontams 
jauna lietovėška naciuonalizma 
nosėsokėms nu LDK tradicėju, 
kaimietėškas kultūras idealiza-
vėms ėr soteikėms anā absoliu-
tėnė nakvestionoujema „lieto-
vėškoma“ teisės. Žemaitems īr 
nasoprontams nu 1918 m. puo-
litėku tabvīkduoms krīptings ėr 
tėkslėnis Žemaitėjės tapatībės 
naikėnėms, „pudroujems“ skom-
bio šūkio – „Vardan Lietuvos“. 
Nasoprontams īr nuors, ka Že-
maitėjė, tėik atėdavosi Lietuvā, 
dar tor atsėsakītė ėr sava savastėis, 
tor išnīktė ėr taptė bateisio, nīks-
tontio etnograpėnio regejuono… 

Pruofesuorios Bėržėška Mī-
kuols, gerā matīdams „ėšpruosī-
tas“ vėinuodas (ba Žemaitėjės) 

Lietuvuos griesmės, soprasdams 
Tautuos šaknū praradėma pa-
vuojo, oponoudams Smetuonā ėr 
Voldemarou, pateikdams Euruo-
pas pavīzdio sakė: „kāp Bavarėjės 
bavarėškoms natrokda augtė ėr 
klestietė Vokietėjē, tēp Žemaitėjės 
žemaitėškoms nagal trokdītė ėr 
natrokda Lietuvā […]“. Nagėrdiejė 
puolitėkā tumet, nagėrd ėr dabā. 

Kinkadrebis priš Žemaitėjė, 
poikiū Euruopas istuorėniu re-
gėjuonu plietruos pavizdiū na-
matīms, istatīmās itvėrtėnams 
kultūrėnis, ekonuomėnis ėr puo-
litėnis trumparegėškoms (admi-
nistracėnė reforma, atsėsakont 
regėjuonėnės puolitėkas, navīks 
etnokultūrėnio princėpo) ėr tuo-
talos nanuors ėš Vėlniaus ronku 
palēstė bėnt dalėis Euruopas Sā-
jungas liešū – liūdna Lietuvuos 
puolitėkas tėkruovė. 

Pripažinkem, ka šėndėina vės 
dar esam tik trumpū distancė-
ju biegėkā, ka namastuom tuo-
lėmuom, ėlgalaikiem valstībės 
augėma, anuos stabėloma itvėr-
tėnėma, vėsuomenės atsparoma 
stėprėnėma, tapatībės ėšsauguo-
jėma kateguorėjuom. Prėpažėnė 
tou, galiesem keistėis. Nieks ton 
darītė mums šėndėin natrokda. 
Vėskon, kuo tam rēk, torem patīs. 
Torem ėr gera pavīzdi – kaimīnė 
Lėnkėjė. Jē lėnkā gal – galem ėr 
mes. Pripažindamė, ka dabā re-
gėjuonās vadėnamas bovosės 
apskritis īr Euruopas regėuonė-
nės puolitėkas paruodėjė, gron-
žinkem i mokīklu vaduovelius 
tėkroujė Lietuvuos istuorėjė so 
istuorėnė Euruopas žemė Žemai-
tėjė, įteisėnkem Žemaitėjė kap 
vienineli ėšlėkosi, gīva Lietuvuos 
istuorėni-etnuograpėni regėjuo-
na, lēskem anam, kap  ka dara kė-

1551 m. gėmės, 1589 m. mėrės 
Lietuvuos dėdiesis konėgākštis, 
Lėnkėjės karalios (1573–1575), 
Prancūzėjės karalios Henrėks III 
(1575–1589) Henrėks Valua. Dail. M. 
Bocciarelli. Žematems privėlegėjė 
soteikė 1569 m.

1566 m. gėmės, 1632 m. mėrės 
Lietuvuos dėdiesis konėgākštis 
(1588–1632), Lėnkėjės karalios 
(1587–1632) Žīgimants Vaza. 
Dail. M. Bocciarelli. Žematems 
privėlegėjė soteikė 1588 m.

tas Euruopas valstībės, dalīvautė 
Euruopas regėjuonėnie puolitė-
kuo ėr gautė poikius ekonuomė-
nius ėr kultūrėnius divėdėndus 
vėsā Lietuvā. 
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2022 m. išleista Šilalės Gar-
bės pilietės, Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
(LPKTS) Šilalės filialo valdy-
bos pirmininkės, Vyčio Kry-
žiaus ordino Riterio kryžiaus 
kavalierės, poetės, pedagogės, 
politinės kalinės, visuomenės 
veikėjos Teresės Rubšytės-Ūk-
sienės sudarytos knygos „Erš-
kėčiu keliu“ devintoji dalis.
Spalio 13 d. leidinio sutiktuvės 
vyko Šilalės rajono savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje, o spa-
lio 26-ąją – Vilniuje, Lietuvos 
Respublikos Seimo bibliote-
koje-skaitykloje. Šį renginį 
globojo Seimo pirmininko I 
pavaduotojas Jurgis Razma.
Sutiktuvių metu grojo ban-
donininkas, kelių knygų 
apie Žemaitiją ir Tauragės 
kraštą autorius, kraštotyrin-
inkas, Tauragės rajono Gar-
bės pilietis Albinas Batavičius.

Teresė Rubšytė-
Ūksienė „Erškėčių 
keliu“ IX dalis

Teresė Rubšytė-Ūksienė gimė 
1931 m. birželio 14 d. Bučių kai-
me, Laukuvos valsčiuje. Ji – poetė, 
pedagogė, politinė kalinė, visuo-
menės veikėja, Šilalės rajono Gar-
bės pilietė, apdovanota Vyčio Kry-
žiaus ordino Riterio kryžiumi.

Teresės tėvų šeimoje augo 8 
vaikai: 5 sūnūs ir 3 dukterys. Du 
(Emilija ir Juozas) buvo iš pirmo-
sios mamos santuokos su Pranciš-
kumi Šlepavičiumi, o Stanislovas 
Kostas, Petras, Antanas Leonardas, 
Apolonija, Matas ir Teresė gimė jai 
esant santuokoje su antru vyru – 
Matu Rubšiu, Domo sūnumi. 

Pasak T. Ūksienės, du vyriau-
sieji broliai – Stanislovas Kostas 
(Konstantinas) ir Petras – savo pa-
vardę rašė su p raide, todėl to ne-
žinantys juos gali painioti su Rup-
šiais, gyvenančiais Dirkintuose ar 
Alkupyje. Visi likusieji jų šeimos 
nariai pavardę rašė su b raide. 

Pirmasis Barboros Meš-
kauskaitės-Šlepavičienės-Rubšie-
nės, Antano dukters, vyras P.Šlepa-
vičius anksti mirė, nes gesindamas 
degančią jaują (pastatas, skirtas 
grūdams džiovinti – aut. pastaba) 
nepasisaugojo, po gaisro apsirgo 
plaučių uždegimu ir jau antrą die-

Istorinės ir gyvenimo 
tiesos mokytoja Teresė 
Rubšytė-Ūksienė
Algirdas AUŠRA
Fotografė Viktorija CHORNA

Fragmentas iš A. Aušros 
straipsnio, išspausdinto knygo-
je „Erškėčių keliu IX“, parengto 
pagal archyvinę medžiagą knygai 
„Albinas Kentra-Aušra“

ną, kaip žmonės sako, buvo ant 
lentos. Barbora liko našlė. Ją ap-
lankydavo ir tvarkytis ūkyje padė-
davo mirusio vyro draugas Matas 
Rubšys, kuris gyveno už poros ki-
lometrų – Lapkalnio kaime. Matas 
pagal tuos laikus buvo apsišvietęs 
žmogus – buvo baigęs caro laikų 
progimnaziją, gerai kalbėjo rusiš-
kai, o kadangi ilgokai gyveno Ame-
rikoje, mokėjo ir angliškai, garsėjo 
kaip geras pasakotojas. Po penke-
rių metų Matas pasipiršo Barborai. 
Ji, suprasdama, kad vienai su dviem 
vaikais bus sunku pragyventi, kad 
reikia prižiūrėti ūkį ir kad augan-
tiems vaikams reikalingas tėvas, 
sutiko už M. Rubšio tekėti. 

M. Rubšys našlaičiams atstojo 
tėvą, augino juos kartu su 6 vaikais, 
kurie gimė jam esant santuokoje su 
Barbora.. Visi jie veržėsi į mokslą, 
nors šeima gyveno gana vargingai. 
Penki Rubšio vaikai tapo mokyto-
jais, įgijo aukštojo mokslo diplomus, 
o Antanas tapo kunigu. 

Teresė mokėsi Šiauduvos, vė-
liau tris mėnesius – nuo rudens iki 
Naujųjų metų – Nevočių pradinės 
mokyklos penktoje klasėje kartu 
su Elena Kentraite. Šilalėje gyveno 
ir mokėsi Teresės sesuo Apolonija. 
Ji turėjo kambarį, kurį išlaikė vais-
tininkas (provizorius), šviesuolis, 
visuomenininkas, filantropas Si-
monas Gaudėšius, kilęs iš Viekšnių 
valsčiaus Lėlaičių kaimo. Teresė 
mokslus tęsė Šilalės gimnazijoje, 
prisiglaudusi butelyje pas seserį. Ka-
dangi S. Gaudėšius buvo Šilalės 
ugniagesių draugijos ir Šilalės smul-

Knygos „Erškėčių keliu IX“ 
viršelis
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kaus kredito banko valdybos pirmi-
ninkas bei Šilalės valsčiaus tarybos 
ir vartotojų bendrovės valdybos na-
rys, 1941 m. birželio 14 d. sovietų 
valdžia jį ištrėmė į Terebėjų (Komi-
jos ATSR Kortkeroso rajonas). 

Moksleiviais, kuriuos rėmė Si-
monas Gaudėšius, tarp jų ir Apo-
lonija Rubšyte, po tėvo tremties 
rūpinosi jo sūnus. 

Teresės Šeimos finansinė padė-
tis tada buvo sunki, tad Teresė, bai-
gusi penkias klases, mokslą laikinai 
turėjo nutraukė ir kurį laiką ganė 
karves savo šeimos ūkyje. 1944 m. 
rudenį brolis Antanas, išvažiuoda-
mas į kunigų seminariją, palydėjo 
Teresę iki Laukuvos, kur ji turėjo 
išlaikyti egzaminus ir stoti į gimna-
zijos antrąją klasę. Išlaikiusi stoja-
muosius egzaminus, Teresė 1944m. 
rudenį pradėjo lankyti Laukuvos 
gimnaziją. Tuo pat metu sesuo 
Apolonija, baigusi Šilalės gimnazi-
jos 8 klases, pradėjo dirbti moky-
toja Kaštaunalių pradinėje moky-
kloje. Abi seserys gyveno pas mamą 
Bučių kaime ir kiekvieną rytą išei-
davo: Teresė – į mokyklą, Apoloni-
ja – į darbą Kaštaunaliuose, kurie 
buvo pusiaukelėje į Laukuvą. 

Baigusi gimanzijos antrąją kla-
sę, Teresė eksternu išlaikė aukštes-
nės klasės įskaitas ir tokiu būdu 
peršoko trečiąją klasę. Kaštauna-
liuose vienerius metus išdirbusią 
Apoloniją Rubšytę 1945 m. rudenį 
paskyrė dirbti Skaudvilės gimnazi-
joje geografijos mokytoja. Kartu su 
ja tęsti mokslų ten išvažiavo Tere-
sė ir jų brolis Matas. Metus jie visi 
kartu Skaudvilėje ir gyveno. Teresė 
miestelyje veikusioje gimnazijoje 
mokėsi IV klasėje kartu su Apoloni-
ja Liekyte, kurią ji, kaip ir savo seserį 
mokytoją Apoloniją. vadino Polyte, 

1946 m. rudenį tęsti mokslų 
Teresė išvažiavo į Šilalę, nes sesuo 
Apolonija gavo naują paskyri-

mą– dirbti gimnazijos mokytoja. 
A.Rubšytė, dirbdama Skaudvilėje, 
įsitraukė į pogrindinę veiklą, tapo 
moksleivių ir partizanų ryšininke. 
Apie tai žinojo tik labai siauras po-
grindininkų ratas. 

1947 m. rudenį Apolonija iš-
važiavo studijuoti į Vilniaus pe-
dagoginį institutą. Teresė mokslus 
tęsė Laukuvos gimnazijoje.

1950 m. Laukuvos vidurinę mo-
kyklą baigusią Teresę rašyti prašymą, 
kad ją paskirtų dirbti į Varnių rajone 
buvusią Jaunodavos septynmetę  mo-
kyklą  paskatino tada šios mokyklos 
direktore dirbusi, kaip ir  Teresė iš 
Bučių kaimo, kilusi Bronė Rupšytė. 
Teresės prašymas buvo patenkintas 
ir ji išvyko mokytojauti į Jaunodavą. 
Vėliau Bronė ištekėjo už Teresės pus-
brolio Antano Rupšio. Atvykusi į 
paskyrimo vietą T. Rubšytė apsisto-
jo pas savo geriausią draugę Stefutę 
Galminaitę, kurios tėvų namuose  
veikė septynmetė mokykla. 

Pačią pirmąją naktį ją išbu-
dino kilęs šurmulys. Po kambarį 
vaikščiojo lietuviškomis unifor-
momis apsirengusių ginkluotų 
nepažįstamų vyrų būrys. Teresė 
suprato– tai partizanai. Ji nudžiu-
go. Pirmoji mintis, kuri jai atėjo į 
galvą,  – bus galima užmegzti ryšį 
su pogrindžiu. Dar mokykloje 
jos bendraminčių bendramokslių 
moto buvo: „Kas ne miške, kas 
nepadeda partizanams, nepatyrė 
kalėjimo, lagerių, kas nepabuvojo 
tremtyje – ne lietuvis.“

Tą vakarą į Jaunodavą atvyku-
sią mokytoją aplankė Žemaičių 
apygardos vadas Vladas Montvy-
das-Žemaitis kartu su būreliu ko-
votojų. Tarp jų buvo ir aukštas, 
lieknas, mėlynakis, malonių veido 
bruožų, kaštoniniais plaukais, sva-
jingų akių žvilgsniu Teresės dėmė-
sį atkreipęs partizanų būrio vado 
adjutantas Ignas Čėsna-Benamis. 

Prieš porą metų jis buvo dirbęs 
pradinių klasių mokytoju netolie-
se esančioje Pašilėje, o partizanų 
būryje jam buvo patikėta rūpin-
tis apygardos pogrindžio spauda. 
Nuo jo sklindanti šiluma, drąsa, 
meilė Tėvynei palietė Teresės širdį. 
Tarp jų užsimezgė dvasinis ryšys.

1948 m. birželio mėnėsį I.Čės-
na-Benamis buvo paskirtas Žemai-
čių apygardos štabo viršininku, 
1949m. lapkritį jam suteikė parti-
zanų viršilos laipsnį. 

Pirmojo susitikimo metu, Ignas, 
pats būdamas talentingas literatas, 
poetas, menininkas, pakvietė Teresę 
bendradarbiauti pogrindžio spau-
doje ir paprašė jos surasti daugiau 
talkininkų, turinčių kūrybinių su-
gebėjimų, nes žinojo, kad Laukuvos 
gimnazijoje yra  gabių literatų.

1950-ųjų vasarą Teresė įsijungė 
į pogrindžio spaudą. Leidiniuose 
„Malda girioje“, „Laisvės balsas“, 
„Kovos keliu žengiant“, „Laisvės 
kovų aidai“ buvo paskelbti pirmie-
ji jos eilėraščiai. Prasidėjus mokslo 
metams, ji apsilankė Laukuvos vi-
durinėje mokykloje ir pasikalbėjo  

Teresė Rubšytė-Ūksienė 2022 m. 
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su dešimtoke Irena Petkute, kilusia iš Gulbių kaimo, esančio netoli Laukuvos.
Teresei pakvietus (paprašius), Irena mielai sutiko bendradarbiauti. Jos 

pirmieji eilėraščiai, perduoti per T. Rubšytę, pasiekė pogrindžio spaudą. Vė-
liau partizanai su Irena užmezgė tiesioginį ryšį. 

I. Čėsna-Benamis Teresę aplankydavo jos namuose. Ateidavo čia slap-
ta naktimis kartu su kitais būrio vyrais ir pabelsdavo į langą sutartu ženklu 
„Tam, ta-ta, tam, ta-ta“. Mergina atėjusius vyrus pavaišindavo gardžiu maistu, 
perduodavo Ignui parašytus laiškus, savo kūrinėlius ir ryšininkų siuntas. Tie 
susitimai būdavo trumpi, nes tiek Teresė, tiek ir partizanai žinojo, kad namas, 
kuriame ji gyvena, yra sekamas. Teresė vis stebėdavosi, kaip partizanai sugeba 
praslįsti pro užsimaskavusius stribus, kurie sekdavo vietinius mokytojus. 

1950 m. pabaigoje I. Čėsna-Benamis  buvo paskirtas aukštesnėms pareigoms, 
gruodžio 13 d. apygardos tarybos posėdyje dalyvavo kaip Šatrijos rinktinės vadas.

Paskutinis Igno ir Teresės pasimatymas įvyko 1951-ųjų vasario pabaigoje. 
Jis pažadėjo mylimajai atnešti pirmųjų žibučių. Vėliau Teresė gavo paštu at-
siųstą laišką, kuriame Ignas jos prašė saugotis, būti atsargiai, nes visi jos rašyti 
laiškai ir eilėraščiai, taip pat ir spaudai parengta knygutė „Vėlinių naktį“ pa-
teko į saugumiečių rankas. Nors pogrindžio redakcija ir toliau spausdino Te-
resės eilėraščius Klevo ir Dainos slapyvardžiais, saugumiečiai jau lipo jai  ant 
kulnų. Jie analizavo eilėraščių, kitų kūrinių, pasirašytų Rūtelės slapyvardžiu, 
sveikinimų, laiškų  stilių, rašybos specifiką, aiškinosi, kam adresuoti laiškai, 
kaip jie atsirado Benamio planšetėje, rankraščius lygino su Jaunodavos moky-
tojos T. Rubšytės mokykliniais darbais. 

 I. Čėsna-Benamis (Vitolis, Žentas, Vaidila) žuvo 1951 m. rugpjūčio 29 d. 
kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareiviais Telšių 
rajono Laukstėnų miške, šalia Aleksandro Paulausko sodybos. Čekistai tada 
apsiautė mišką, aptiko 7 partizanų grupę, įvyko mūšis. Traukdamiesi partizanai 
pataikė į pasaloje prisidengusią saugumiečių kuopą ir... žuvo. 

1951 m. rudenį T. Rubšytė įstojo į Vilniaus valstybinio pedagoginio 
instituto Istorijos-filologijos fakulteto neakivaizdinį skyrių. Žemaičių apy-

gardos laikraštyje „Malda girio-
je“ buvo gausu poezijos ir įvairių 
rašinių. Per metus 12-oje išleistų 
numerių buvo išspausdinti 23 Ire-
nos Petkutės-Vilnelės ir 2 Teresės 
Rubšytės-Rūtelės eilėraščiai, 3 
Elenos Vitkutės-Samanos straips-
niai. Vien iš Laukuvos gimnazijos 
buvusių auklėtinių poezijos ir ra-
šinių, paskelbtų partizanų spau-
doje, tuo metu jau buvo galima 
sudaryti atskirą leidinį. 

„1953-ųjų balandžio 25-os-
ios naktį į mano mamos duris 
netikėtai ėmė stipriai belsti sau-
gumiečiai... 

– Kas ten?
– Svoji, otkroj (liet. Savi, 

atidaryk).
Atsklendus durų velkę, į 

kambarį įvirto trys ginkluoti če-
kistai: kapitonas Romanas, lydi-
mas stribų.

– Ty arestovana, vot order 
na obysk (liet. Tu areštuota, štai 
kratos orderis). 

Mamutė išsigandusi pabudo 
iš miego, o kartu ir Onutė. Abi 
sunerimusios ašarojo. 

Kapitonas Romanas, per-
skaitęs arešto orderį, šiurkščiai 
griebė mane už rankų ir, pasodi-
nęs ant kėdės, sugriaudėjo:

– Sidi i nie dvigaisia s miesta 
(liet. Sėdėk ir nejudėk iš vietos).

Stribai pradėjo kratą. Tą 
naktį pas mamą nakvynės buvo 
pasiprašiusi Jaunodavos pra-
dinės mokyklos vedėjo Petro 
Porvanecko mama. Namuose ji 
bijojo nakvoti viena, nes sūnus 
buvo išvykęs studijų reikalais. 
Porvaneckienė ir už sienos gyve-
nusi mokytoja Adelė Žymantai-
tė buvo pakviestos liudininkėmis 
ir stebėjo kratą.

Išvertė visą kambarį, kny-
gas išnaršė po vieną lapelį, iš-
mėtė ant grindų, iššniukštinėjo 
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kiekvieną popierėlį – nieko nerado. Laukiau tos dienos, 
buvau pasiruošusi, todėl nieko ir negalėjo rasti. Viską 
iškratę ir nesuradę jokių įkalčių, pareikalavo ruoštis – 
areštuota. Ant treningų apsivilkau paltuką, apsiaviau 
batelius. Čekistus galėjo džiuginti tik mamos ašaros. 
Manųjų jie nematė, tik begaliniai skaudėjo širdį, ma-
tant ašaromis plūstančią mamą. Ji palaimino mane. 
Aš jai pasakiau:

– Neverk, mamyte, grįšiu... Grįšiu po trijų dienų, po 
trijų savaičių, po trijų mėnesių, trejų metų... Būtinai grį-
šiu. Tu tikėk ir lauk manęs, nepalūžk... Būtinai sulauksi, 
būk stipri, rūpinkis savimi... – šnibždėjau atsisveikinda-
ma. Mamytės skruostais plūstančios ašaros peiliu varstė ir 
degino mano širdį... Jaučiau – galiu apsiverkti. 

Už durų laukė saugumiečių juodas „viliukas“. Įsodi-
no mane ir, lydimą iš šonų ginkluotų „sargų“ , paryčiais 
nulakino į Varnių stribyną. 

Manęs laukė pirmoji apklausa. Atsakymas buvo 
vienas: „Nieko nežinau, nieko nerašiau“.

Rytą, išvežant į Klaipėdą, kapitonas Romanas pasakė:
– Dievuška, lutše priznavaisia, tebia mėnše bit bū-

dut... (liet. Mergaite, geriau prisipažink, tave mažiau 
muš). Tvoji pisma i stichotvorėnija u nas, ekspertiza užė 
sdelana (liet. Turime tavo laiškus ir eilėraščius, eksper-
tizė jau padaryta).

Ryte įlaipino į sunkvežimio kėbulą, užmetė ant 
galvos brezentą. Iš šonų susėdo šautuvais su durtuvais 
ginkluoti stribai ir čekistai. Išvežė. Kur veš, nežinojau. 
Brezente akys aptiko skylutę. Pro ją kiek pajėgdama 
stebėjau pakelę. Supratau, kryptis – Laukuvos link, o iš 
ten– į Klaipėdą. Atvežė į MGB Klaipėdos srities valdy-
bos vidaus kalėjimą, esantį Salomėjos Neries gatvėje“– 
yra pasakojusi T. Rubšytė-Ūksienė. 

„Atvežus į kalėjimą, po žeminančių procedūrų, mane 
nuvedė į rūsį ir įstūmė į kamerą Nr. 10. Joje stovėjo 4 vieno 
aukšto mediniai gultai, kaip kokie platūs suolai-aslanai, 
bet toje kameroje „gyvenome“ tik trise. Nors joje langas 
buvo normalaus dydžio, iš lauko pusės jis buvo užmūrytas 
plytomis ir tik pačiame viršuje palikta siaura anga šviesai, 
todėl einančių žmonių gatve nematydavome. Nepaisant 
to, buvo griežtai draudžiama prieiti prie lango, matyt, kad 
nepabėgtume per tą paliktą siaurą plyšį. 

10-oje kameroje, kur praleidau vos porą dienų, turė-
jau 2 kaimynes: vyresnę Stasę nuo Kryžkalnio ir jaunes-
nę, galbūt net ir nepilnametę, Janiną Razbadauskaitę iš 
Jaunodavos kaimo, kur mokytojavau. Pamačiusi ją ka-
meroje, nustebau, nes Janytę pažinojau. Už ką areštavo 
ir kodėl jos buvo kartu su manimi vienoje kameroje, taip 
ir nesužinojau. 

Pirmoji naktis išmiegota ant lentinio suolo. Ryte Sta-
sė šokosi pagalbon, rūpinosi manimi. Sušukavusi išdarky-
tus plaukus, supynė kasą. Pati susitvarkė drabužius, kad 
treninginės kelnės laikytųsi, nes rūbuose buvo išpjaustytos 
sagos. Budėtojai buvo ištraukę ir kelnių gumas. Tardyti 
iškvietė tik Stasę. Manęs lyg nebūta. Grįžo patenkinta, 
pasigyrė, kad greitai ją išleis į laisvę; neranda nusikalti-
mo. Klausinėjo, gal noriu esantiems laisvėje ką nors per-
duoti. Siūlėsi padėti ir vis stengėsi kažką iš manęs išgauti. 
Klausinėjo, ar pažįstu..., ar žinau... Dar iki sulaikymo 
buvau įspėta, kad kameroje gali būti agentų arba provo-
katorių, todėl į kalbas nesileidau. 

Prabėgo pirmoji diena – bejuokaujant. Pavakary Sta-
sę iškvietė su daiktais. Išeidama ji dar kartą manęs paklau-
sė, ar nereikia pas ką nors užeiti ir ką pasakyti? Man širdį 
kirbino nerimas – kodėl mane pasodino su tomis dviem 
kalinėmis? Koks Janytės vaidmuo, kodėl ir už ką ji čia? 
Kodėl taip storojosi Stasė? Kokia jos užduotis?

Pradėjo slinkti dienos. Rūsio koridorius buvo išklo-
tas kilimine danga, kad negirdėtume budėtojo žingsnių, 
nes jis, tyliai priėjęs prie kameros durų, per akutę žiūrė-
davo, ar nesnaudžiame: dienos metu buvo galima tik 
sėdėti ant gultų, krėslų nebuvo. Sėdint nebuvo galima 
remtis į sieną, ir, jeigu sargybinis pastebėdavo, kad kuri 
iš mūsų pradeda snausti, atidaręs duryse langelį sušuk-
davo: „V karcer pasažū (liet. Į karcerį pasodinsiu).“ 
Sunkiau būdavo, kai vakare apie 22 val., vos tik atgulus 
ir snūstelėjus, sargybinis, prie kameros durų per langelį 
pašaukęs areštuotąją pagal pavardės pirmą raidę (pvz., 
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„na bukvų R“), išsivesdavo į viršų tardymui. Ir jeigu tar-
dymas užsitęsdavo visą naktį – net iki 3:00 ar 4:00 val. 
ryto, o grįžus jau 6:00 val. reikėjo keltis, sutvarkyti gultą 
ir sėdėti, sunku buvo ištverti po bemiegės nakties. Žino-
damos, kad užsnūdus galime gauti įspėjimą, jog keliau-
sime į karcerį, kuriame sėdėti nesinorėjo, laikydavomės 
iš paskutiniųjų. Kad neužmigčiau po naktinio tardymo, 
kameroje vaikščiodavau. Su laiku išsigudrinau, kad net 
ir vaikščiodama snausdavau. Bevaikščiojant po pusme-
čio nuplyšo batai – paduose atsirado skylių. Brolis Ma-
tas atvežė kitus, kurio viename pade aštriu daiktu buvo 
įrėžęs: „Tera, laikykis – Matas“. Tai buvo vienintelė ži-
nia iš artimųjų, kuri man labai pravertė tardymų metu. 
Džiugino tai, kad jie palaiko ir tiki manimi. Kai tardy-
tojai siautėdavo, stipriau mindavau prie grindų batą, 
mintyse įsakydama sau: laikykis! 

Klaipėdos MGB kalėjime neduodavo nei skaityti, 
nei rašyti, buvome visiškai izoliuotos nuo gyvenimo, bet 
laiko veltui neleidau – vaikščiodavau. Kameros Nr. 2 
ilgis – 4,18 m, plotis – 2,74 m. Beveik 12 kv. m niūrioje 
patalpoje nuolat sukau ratus ir mintyse kūriau eiles. Su-
kūrusi, daug kartų kartodavau, kad galėčiau įsiminti, 
nes kitaip nebuvo įmanoma išsaugoti savo kūrybos. Eiles 
stengiausi išlaikyti mintyse iki kito kalėjimo ar lagerio, 
kad pasitaikius progai galėčiau jas užrašyti. Deja, ne vi-
sas sukurtas eiles išlaikiau atmintyje ir užrašiau. Dalis 
jų iš atminties išsitrynė, nes, patekusi į lagerį Archan-
gelsko srityje, neturėjau sąlygų eilių užrašyti: buvo labai 
griežtos kalinimo sąlygos, be to, buvo ir labai pavojinga. 
Kalėjimo draugėms deklamuodavau eiles, bet jos neži-
nojo, jog tai mano kūryba. Deklamuodama ir kartoda-
ma galėjau jas geriau įsiminti ir išsaugoti. 

Kadangi tironas Stalinas jau buvo miręs, tardytojai 
fiziškai nebesmurtavo, žiaurūs tardymai su kankinimais 

ir mušimais buvo pakeisti kitais metodais – psichologi-
nio poveikio priemonėmis. Tardytojai kalinius stengėsi 
palaužti morališkai, išsekindami nemiga, nuovargiu, 
laikydavo kamerose po vieną, skirdavo bausmes savai-
tei šlapiame karceryje, uždrausdami perduoti maisto ar 
švarių rūbų. 

1950-aisiais MGB kalėjimo Klaipėdoje pragarą pa-
tyrė ir Albino Kentros sesuo, Rūtenio-Lukšto būrio parti-
zanė Elena Kentraitė-Snaigė. Ji buvo žiauriai mušama 
ir kankinama, tardymo metu netekdavo sąmonės. Vėliau 
ją nuteisė 25 metams nelaisvės, kalėjo Taišete.

Arešto pradžioje mane tardė pagyvenęs tardyto-
jas – Tardymo skyriaus pirmojo poskyrio viršininkas 
papulkininkis Dorochovas. Jis su manimi elgėsi labai 
kultūringai, neišgirdau iš jo nė vieno grubaus žodžio 
ar keiksmažodžio, kas tuo metu nebuvo būdinga rusų 
pareigūnams. Bet, matyt, jo darbo rezultatai viršinin-
kų netenkino, todėl mano bylą grąžino tirti pakarto-
tiniam tardymui. Perdavė jaunesniam tardytojui – 
MGB „2-N“ skyriaus (kovos su banditizmu) poskyrio 
viršininkui vyr. leitenantui Mižensevui, kuris pagal 
savo charakterį ir tardymo metodus buvo visiška prie-
šingybė papulkininkiui. 

Čia prabėgo mano pavasaris, vasara, atėjo ruduo, 
medžiai jau gelto. Vieną rytą įlaipino į „Čiornaja vorona“ 
(kalėjimo mašiną) ir kaip „Tėvynės išdavikę“ nugabeno į 
Lukiškių kalėjimą Vilniuje. Ir vėl prasidėjo tardymai po 
tardymų. Diena po dienos slinko spalio mėnuo.

Lukiškėse Morzės abėcėlę išmokau per porą valandų. 
Man vaikštant kaliniams skirtoje uždaroje aikštelėje, 
atskirtoje aukšta siena nuo kitos, vienas kalinys, matyt, 
gretimos kameros kaimynas, nutaikęs progą, kai sargy-
binis nematė, per sieną švystelėjo muilo plokštelę, ant 
kurios buvo užrašyta „Morzės abėcėlė“. Tai buvo bega-
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linis džiaugsmas! Nuo tada prasidėjo žinių siuntimo ir 
naujienų perdavimo seansai. Reikėjo mokėti ne tik rišliai 
stuksenti šifru siunčiamus žodžius, bet ir gerai suprasti, ką 
perduodavo kiti. Taip pajutau, koks pogrindžio gyveni-
mas verda už Lukiškių sienų. „Gyvenimas“ man pasidarė 
įdomesnis, greičiau bėgo laikas, bet sustiprėjo pavojus būti 
nubaustai, nes už teksto perdavimą Morzės abėcėle grėsė 
karceris“, – savo išgyvenimais yra pasidalijusi T. Ūksienė. 

„Puksoozero lageryje bausmę atliko ne tik politiniai, 
bet ir kriminaliniai kaliniai, tiksliau, kalinės, nes tai 
buvo moterų lageris. Kai mūsų kolona įėjo pro lagerio 
vartus, pasitiko nedraugiškos vietinės kalinės, ir jos šau-
kė: „Atvežė fašistes, tėvynės išdavikes, visas papjausim“. 
Tuo metu lageryje kalėjo apie šimtas lietuvių moterų. Po 
metų visos susidraugavome ir bausmę atliekančios vieti-
nės kalinės pykčio mums neberodė. 

Pirmoji naktis tolimoje Šiaurėje, Puksoozero lagery-
je. Ilgas netašytų rąstų barakas, su mažyčiais grotuotais 
langeliais, dviaukščiais gultais ir aitri prakaito smarvė– 
ją skleidė džiūstą drabužiai. O ir pačių merginų kūnai, 
prakaitu aplipę.“

1956 m. gegužės 10 d. Sovietų Sąjungos Generali-
nės prokuratūros komisija, susipažinusi su T. Rubšytės 
byla, sumažino ja bausmę iki 7 metų, o gegužės 30-ąją 
išsiuntė pranešimą pataisos darbų kolonijos valdybai 
Molotovo apskrityje (iki 1957 m. taip vadinosi Per-
mės apskritis) su slaptu užrašu „Sročno-Osvobožde-
nije“ (liet. Skubu-išlaisvinimas).

Teresę pagl įsaką oficialiai į laisvę išleido 1956 m. 
liepos 12 d., bet faktiškai iš už spygliuotos vielos ji iš-
ėjo tik po trijų dienų – liepos 16-ąją, nes sekmadienį, 
liepos 15-ąją, lageryje iš anksto buvo suplanuotas sąs-
krydis, kuriame ji turėjo šokti lietuvių tautinį šokį po-
roje. Renginio metu Teresė turėjo atlikti  svarbiausią 
vaidmenį, jos niekas negalėjo pakeisti. Tą sekmadienį 
lageryje buvusios lietuvės sąskrydyje dalyvavusiems 
žmonėms pasistengė parodyti, koks nuostabus Lie-
tuvos kraštas, kokie puikūs lietuviški tautiniai šokiai, 
kokia stipri tautos dvasia. Jos parodė dažniausiai per 
vestuves šokamą labai smagų šokį. Moterys  tam ruo-
šėsi atsakingai: laisvalaikiu repetavo, kūrė, lipdė, buvo 
išaudusios juostas, rišamas per liemenį ir po kaklu, pa-
sisiuvusios tautinius sijonus, palaidines, prijuostes. Pa-
siuvo net vyriškus rūbus: kelnes, marškinius, kuriuos 
renginio metu vilkėjo vyrais persirengusios moterys. 
Iš kažkur buvo gavusios net šiaudinių skrybėlių. 

Na o tada – kelionė į Lietuvą.
„Daiktų daug neturėjau. Tarp skudurų lagamine 

turėjau paslėpusi keletą nedidelių, ketvirčio sąsiuvinio 

dydžio ranka rašytų knygučių su savo eilėmis, sukurto-
mis kalėjimuose. Tai buvo mano pagrindinis turtas.

Traukiniu atvažiavome į Šaulius. Buvo naktis. Teko 
samdyti taksi, kad nuvežtų į Darkiemio gatvę nr. 9, kita-
pus geležinkelio. Taksistas vežė mane ilgokai, atvežė prie 
medinio namelio durų. Namuose sesers nebuvo, ji su vyru 
buvo išėję į pokylį Pedagoginiame institute, kur jie abu 
dirbo. Beldžiuosi į duris. Tyla. Pakartoju. Pasigirdo sve-
timas balsas: „Kas čia?“. Pradedu aiškinti ir staiga pasi-
girsta vaikiškas sesers sūnaus Silviuko balselis: 

– Įleisk, sakau, kūmutė parvažiavo...
Sekmadienį, liepos 22 d., Laukuvoje vyko Karme-

lio Kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) atlaidai 
ir mane, išlipusią iš autobuso, prie kelio pasitiko didelis 
būrys: Elytė, Aldona, Stefa ir visas pulkas klasės draugų. 
Mama tuo metu buvo atlaidų pamaldose, ji dėkojo Dievui 
už dukrai grąžintą laisvę... Po daugelio metų aš sutikau 
savo jaunystės drauges ir mane apėmė begalinis džiaugs-
mas, liejosi ašaros. Aš – namuose. Po pamaldų pas drau-
gus atšventėme mano sugrįžimą, atėjo ir mama. Ir tik 
vakare draugai mane išleido. Išėjau namo į Bučių kaimą 
gimtais takeliais, numintais kasdien einant į mokyklą. 
Suklupau po palinkusiu tėviškės kryžiumi, kad padėko-
čiau už viską, ką Dievas davė man patirti. Mama, grįžu-
si anksčiau, jau tvarkėsi ūkyje“, – yra pasakojusi Teresė.

Po Nepriklausomybės paskelbimo Teresė sutikda-
vo ir savo vaikystės draugę Eleną Kentraitę. Jos dažnai 
dalindavosi ne jaunystės laikų prisiminimais, o tarda-
vosi apie Elenos žuvusių brolių atminimo įamžinimą. 

Akmenį Šalnos tėvūnijos vado Jono Kentros-Rū-
tenio paminklui pagal testamentą paliko buvęs par-
tizanų ryšininkas, rėmėjas, neretai su Rūtenio būrio 
vyrais kartu traukdavęs į žygius Titas Jokūbas Žyman-
čius. Jis yra pastatęs daug paminklų partizanams.  

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Teresė įsitraukė 
į visuomeninę veiklą, kartu su buvusiais pasipriešinimo 
dalyviais įstojo į Šilalės politinių kalinių ir tremtinių klu-
bą „Tremtinys“. Žmonės, patyrę žiaurius sovietinės siste-
mos gulagus, iš pradžių klubo pirmininku išrinko Kęstu-
tį Balčiūną, o Teresę – klubo tarybos nare. 

Radusi laiko, ji aplankė vietas, kur buvo kalinama 
ir kankinama. Statydama paminklus, kitus atminimo 
ženklus, atkurdama partizanų žemines, slėptuves, orga-
nizuodama renginius, rengdama spaudai knygas ji daug 
metų rūpinosi ipartizanų atminimo išsaugojimu. Tuo ji 
užsiima iki šiol.  
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– Alė, – ruokoujo, – panelė saka, kad jē aš pa-
sėgerintiuo ėr anā itėktiuo, gal ana atsėverstom diel 
tuo muoksla.

– Vuo to Konėgundā atsakē kap vėin rēkint – tad 
kon če oudėga pradedi soktė. Tėkrā, vākali, jē gerinsīs 
tims, nu koriūm šėrdės atbola riepluoms traukas, i 
kon to pati pavėrsi? Malagė, apsėmetielė, palaižo...

Ėr nusėspjuovė diedė Sodimts. Kāp ons nu-
sėspjuovė, mon vėskas aiško pasėdarė, ėr līgo 
linksmesnė palėkau.

– Žėnuok, žėnuok, mergelė, – sakė dar diedė, – 
vedo so omžėnatielio Prončėško, tatā so tava papu-
nio, kartkartiems esam šnekiejė, kad jou dėdesnis 
dvars, jou daugiau malagiu, vagiūm knėbžd. Dvarė 
dėdesnis ont mažesnė juo, vuo puons vėsus apžiuo. 
Vuo mergelē tėkrā geriau pasėkartė, nego i dvara 
ētė. To nažiuopčiuok ėšplietosīs veizuolus: nē aš na-
priklausau, nē omžėnatielis papaunelis napriklausė 
pri tuos dvarėškiu palaižūm gaujės. Mūsa pėrms ruo-
kunds so žėrgās, vuo jau ontros so puonās... Vedo so 
Prončėško nu mažomies bovuov tuokio pasiotosio 
diel žėrgūm ėr dar vaikiečgalē ilinduov, isėtaisiev 
i konegākštė arklidės. Ek, vākali. So žėrgo gers že-
maitis geriau sosėšnekas kap so keto žmuogo. Jog 
kāp žėrgs paded tau galva ont petėis ėr pažvingau, 
ruoduos, geresnė prieteliaus būtė nagal.

– Vuo papauneli ėr sotrīpė...
– Tuoki nalaimė atsėtėka. Matā, tas eržėls Ve-

zovis pajota ton komelė Etna. Vuo Prončėškou 
bova pasakīta naprilēstė. Tad žėrgs ėr patraka. Kon 
mėslėji – drėgontou komelė! Vuo tas bova kap vėi-
na ognės. Pri tuokiūm rēkalūm, vākali, pruotings 

žmuogos, krėkštiuonis katalėks, kėtam žmuogou 
gīvībė atem. Kon nuorietė nu gīvuolė... Žmuogou 
pruots sosėmaiša, vuo če žvierės! Paskou vėsė dėdlē 
kaltėna veterėnuorio: ons, matā, bova oždraudės 
solēstė. Vuo tas teisėnuos, kad Etna nagalavosi, bo-
vosi tik kon ėšsėmetosi. Ėr kas ton galiejė žėnuotė, 
kad Sodimts diel tuo galva padies.

Diedīna bova tik kon i truoba iējosi – ėr pradie-
jė šauktė ont diedės:

– Kon če tuokės bjaurībės mergelē tauzėji!
– Nieka nadara, – saka diedė. – Tagol žėna sava 

pamėlėjės istuorėjės. Mūsa tievs bova kalvis. Žmuo-
gos laisvos – kėtė saka, ėš bajuoru, bet pats žemės ta-
toriejė, kėik kalvė bova ožtūposi, dar darža. Jau, saka, 
amata poikē muokiejė, slaunos, garsos bova. Mūsa 
bova pėnkė bruolē Sodimtā, mėlžėnā. Pats vīriausis, 
Petros, dėdlē gražos vaikis bova. Ton par kontuona 
pajiemė i Peterborga, i ciecuoriaus gvardėjė, tėn ons 
dasėšlūžėjė ėr pasėlėka vaiskė. Apsėžanėjė roskė, ėr 
anuo vākā roskē par ton muotina pasėdarė. Ontros, 
Puovėls, nanuoriejė ētė i vaiska, ėšējė i Emerėka– tėn, 
gėrdietė, bolius skerd. Trets, Aleksandros, istuojė i jū-
ras tarnība. Ons, kāp vėina kartą Palonguo pamatė  
jūra, kėta nieka našnek: „Nuoro plauktė“, – ėr darīk 
kon nuori – nabnurėma, kuol naatsėdūrė Kronštatė– 
bova ont tuokė karabliaus „Patiuomkėna“. Ėšplaukė 
kariautė so jepuonās. Jepuons ton vėsa karablio so 
vėsās žmuonims ėr armatuoms sogrūda i jūras dogna.

– Vuojezau!
– Dėdlē gailiejiemuos. Ėr nablėka žemaitiu So-

dimtūm. Mona trīs mergelės aug, žėnuoms, gal dar 
būtė vaikelis. Bet to veiziek, Levanuora, Prončėš-
kaus doktie, kad esi Sodimtātė, – ēk galva ėškielosi. 
Jē to toriesi sava žemaitėška dėdīstė – tavės nieks i 
porva nasomins.

Žemaitėška
poema
ČIURLIUONIENĖ-
KĪMANTĀTĖ Suofėjė

   (Tēsinīs. Pradė 2022 m. Nr. 12, 13, 14)

ČERNECKĖ Juoza 
portėgrapėjės
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– Alė, diedelė, kad tas īr poikībė – grieks!
– Poikībė, vākali, īr panėberėjė – ėšsėpūtėms priš 

kėtus žmuonis. Tas nagerā. Vuo dėdīstė – tas īr gar-
bings, gers dākts. Kad to ėr maža amata žmuogos, 
vuo galva laikā pakielės, nieks tavės nastumbliuos. Jė 
jė. Lioub ėr so Prončėško pašnekam na sīki...

Ėr apsakėniejė daug, kāp anoudo isėpėršė i ar-
klėninkus ėr paskou diel sava aukšta ūgė, sīluos, vuo 
ožvės diel sava žėrgūm mīliejėma dėdlē konėgākš-
tiou itėkė bovė, – tėik, kad kāp kontuons atējės, ož-
tekė tik vėina konėgākštė mėrkteliejėma. Pats nējės, 
fui – par kamėsuorio pasakės: „Tas žmuogos mon 
rēkalings!“ Ėr tatā pridiejė trūbeli pri krūtėnės, pa-
klausė –„Niegodna“, – tatā natinkams; tuoks on-
žouls – vėinė joukā.

– Jė, konėgākštis, tas bova ruods žmuogos – diel 
roblė nadrebiejė, diel šimtėnės nastuoviejė. Puons 
bova vėso borno. Vuo ta anuo muotrėška ėš vėrvės 
pėina melžtom, ėš šūda vaška sunktom.

Vuo kad aš joukiaus – kuo naparplīšau!
– Alė kāp tad īr, diedelė? Jē ana tēp pėningūm 

gailės, kam ana teik tarnūm laika – jog tas kaštou!
– Ėš palioberėjės, vākali. Tuos palioberėjės ana 

so vežėmo napavežtom ėr ketorēs arklēs, vuo nuor, 
kad būtom poikė, kap bova pri vīra nabaštėka, vuo 
kapeikas gailo. Ėr švīpsuos, līgo nanuoriedama pa-
ruodītė, kad oksosa prisėgierosi.

Aš apėnt jouktėis, vuo diedė sava ruokou:

– Diel tuo mes, pormuonā, mažā so dvarėškēs 
tasosėdedam. Kuo mon lonkstītėis? Kāp aš ožlėpo 
i sava pasuostė, aš aukštiau ož puonus siedo. Vuo 
žėrgā – kon anėi žėna aple puonus? Aš anims val-
duovs! Anėi mona balsa pažinst, mona kamandas 
klausa. Vuo Prončėškos dar geriau muokiejė.

Aš ėr paklausiau:
– Jē mona papaunelis būtom gīvs, kažėn, kāp 

ons moni pariedītom?
– Ons nuoriejė tavi pramuokītė, bet nē i dva-

ra, nē i miesta lēstė nanuoriejė. Ons sakė, kad anam 
tėktom, jē to būtomi audiejė.

– Kad aš būtiuo audiejė?
– Mūsa mamunelė Sodimtienė īr bovosi audiejė.
Ėr nu tuos mėnotas aš nieka kėta natruoškau, 

kap tik būtė audiejė.
Paskou gavau pažintė Petruonelė Joknalė – ton 

tatā muokīta audiejė. Nabjauna, aukšta, padžiūvosi, 
veids rūstos, kuol nanusėšvīpsa. Vuo kāp nusėšvīpsa, 
tad vėsa puovīza atsėrond līgo so lėmpo nušveista. 
Aš paskou vės galvuojau: i kon to panaši, kad tuoki 
mon matīta... Ėr tik paskou bažninčiuo veizous i ton 
altuorio, kor numaliavuota šventa Vuona, Marėje ėr 
tarp anūm plėks Jezuselis – līgo buovėjės, līgo nu 
vėinuos pri ketuos ēt. Tad ana kap tik ta švėnta Vuo-
na, akorat! Kad būtom nuosės mažesnė, būtom 
dėdlē graži, alė vės teik tēp aki trauk i anon veizie-

(Nukelta i 54 p.)
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tėis. Sosėejiev pri diedės Sodimta Kazimiera – ta au-
diejė bova diedīnas gėmėnė, anėidvė seserūm vākā.

Bova ėr Konėgunda pri tuo pašnekesė. Petruo-
nelė ėr saka:

– Atruoda, sotėksma, tik nažėnau – kad merge-
lė dar tuoki jauna, trapi, vuo darbs sunkos. Atsėdėr-
bam nabėnt i pavasari.

Ėr ruokavuos anėi, ėr Konėgunda pri tuo bova, 
kėik ož muoksla ėr kad rēk boiliu ketorius pūrus ėr 
rogiūm tris, ėr avėna, ėr dar vėsuokiūm pridiečku. 
Vuo antrās metās nieka nabrēkies doutė, vuo tre-
tēs– muokies kap sotarsma – ar alga, ar nu masta.

Vuo viešpatie! Jē kas ėš onksta būtom žėnuojės vė-
sus atsėtėkėmus! Alė jē žmuogos ėš onksta žėnuotom, 
vuo kėtēp padarītė nagalietom, ėšētom ėš pruota...

Bova puo onkstībūm Velīku. Tēp, ruoduos, 
vėsa žemelė žalioudama alsou, gėid... Ipatingā gra-
žē bova, kāp ėšvažiavuom i laukus, tad ėr ašaras 
nudžiūva līgo nabovosės. Žėnuoms, apsėbliuoviau 
atsėbočioudama, benė galiejė kėtēp būtė – pripra-
tosi bovau par tėik metu. Važiuotė bova nadėdelis 
gals – nu vėiškelė kėik pavažiavė ėr pamatiem 
Joknalės audiejė boteli. Kėimelis švaros, pri vartu 
vėinuo posie dėdelis beržos, kėtuo alīvu (kap dabar 
sakuom) krūmā. Tik vežėma sostabdios ėr ėšlėpos 
ont žemės, ėš truobuos ėšējė Joknalė Petruonelė.

– Tagol būs pagarbints, – pasakiem mes vėsė 
trīs nusėlėnkė.

– Ont omžiu omžėnūju. Prašuom i vėdo.
Iejuom. Sapnos... sapnos...
Vuo īr tuokiūm sapnūm, kor mosiet ėr mėrdams 

toriesi sava akies. Tēp mon bova, līgo aš ton slėnksti 
paržėngosi i kuoki nauji gīvenėma ižėngiau. Švėisi 
stoncėjė. Vėdorie dėdelės dvėgūbas staklės. Ėr Pe-
truonelė pasėruodė mon kap kuokiuo pasakuo– 
tuoki lieta, dėdelē, tvėrta, vuo Konegunda – kap 
ėš kėta pasaulė atrėitiejės ėr ožsėkabėnės kamūlelis. 

Tas kėts pasaulis – tad prīglauda, vuo ož prīglaudas 
konėgākštienė so sava rūmās, so parko, so kūdruoms, 
so golbiems – vėskas tas nutrūka, nablėka. Vuo at-
sėrada naus paveikslos: staklės ėr Petruonelė. Aš pa-
skotėnė priėjau pri anuos ėr pasėlėnkosi pabočiavau 
anuos ronka.

– Alė narēk, mergelė, – aš prasts žmuogos.
– Vės tėik muokītuojė, – pasakiau aš.
Tada ana nusėšvīpsuojė, ėr par veida anā parbie-

ga līgo kuokėi spindolē.
Dešėnie, tujau pri doru, bova tuos staklės, ėr 

mums iējos, mergė smarkē daužė muštovās. Petruo-
nelė anā pasakė:

– Veruonelė, benė ožkaistomi sėmevuora svete-
lems atsėgerte.

Ana naskobiedama ėšlėpa ėš stakliu, tuoki naš-
petniuos bornėkės, gana sostumtėne, ėr nuējė i prė-
mėnė. Aš kažėkāp namaluonē pajotau anuos akis, is-
meigtas i mona nogara, kāp Konėgunda šnekiejė, ėr, 
staigo atsėsokosi, anon pamatiau aiškē. Tuos anuos 
akis bova rodas līgo karkvabalė ėr tuokės apalės, 
plaukā tomsė, nuoselė maža kap boilelė, vuo skrous-
telē smarkē rauduonė. Daili. Petruonelė mona ve-
žiejus svadėna i ožstalė, vuo mon pasakė: jē nuoro, 
galio ėšbiegtėis i kėima apsėveizietė. Aš ėr ėšbiegau.

Važioujėnt diedė Kazimiers papasakuojė, kad 
audiejė tor tris dešimtėnės žemės, kad ton anuos 
žemelė dėrb ėš posės anuos gėmėnė sosieds, pats ėr 
teik žemės tatoris, bet ons laikė arkli, vuo Joknalė 
tik karvė ėr dvė kiaulė. Ėšējos ėš ongas prīšas bova 
tvarts ėr daržėnelė. Puo longās aptverts darželis, kor 
jau linda ėš žemės pėnavėjės, žaliava kėtė žėima ėš-
mėtė krūmelē, kor žadiejė gražē žīdietė. I kairė bova 
suodnos – vėinamė patuorie bova vėišniu, kėtamė 
kelė vašuokliu krūmā, ketorės vuobėlelės ėr sens 
dėdelis grūšos. Stuoviejė do naujuos madas aulē. 
Puo grūšo soulelis. Suodnelis lēduos atkalniou, tėn 
apatiuo karklās apžielės drėikies opeliūkštis, vuo ož 
anuo apėnt kėtė laukā ėr kalnā, ėr vėsā natuolėi tom-
si tomsi gėrė, vuo pagėriūs matītė kažėkuoks dėdelis 
bots ėšsėplietės. Kažėkuoks paukštelis čiolbiejė... Ėr 
kon tatā pamatiau tumet, matiau paskou dar daug 
daug pavasariu, ėr vės atkalnė žaliava, opelis raities 
līgo gīvs, vuo pagėrie ėšsėplietės tas dėdelis bots pėl-
kava. Atvažiavau vāks, kad ėr kap nendrelė ėštīsosi, 
bet dornelė dornelė... Vuo ėšejau līgo ėš degiesu kap 
paukštis nuporškiejosiuoms plunksnuoms...
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Šėndėin vėskas kap sapnos... Bet anon vakara 
nuors bova monėi griaudo, bet linksma. Matā, jo-
taus tuoki ėšdėdi, vuožna: moni do senė žmuonis 
atvežė i muoksla pri audiejės. Ėr jau vaizdavaus, 
kāp aš siedieso tuokiuos dėdeliuos staklies ėr auso 
poiki audėkla, koris mėrgies longelēs, vingelēs. Kāp 
iejuom i truoba, mona akis ėr prikėba pri tūm nītiu 
daugībės. Jė, – pamėslėjau, – austė – tad na so kuo-
bėnelio kabėnietė, na so adatelė badītė.

Pašaukė erbetas gertė. Diedė Kazimiers baron-
ku bova atvežės, vuo Petruonelė stala so staltėisė 
apdengė, dounelės, sūrė, svėista ėr medaus padiejė.

Kāp jau mona skrīnalė, luovėkė ėr patalīnė sone-
šė, anėi, so monėm atsėsveikėnė ėr moni paržegnuojė, 
ėšvažiava. Aš dėdlē laikiaus nabliautė; diel tuos Ve-
ruonės nanuoriejau pasėruodītė tuoki tėžė. Golietė 
monėi paskīrė i alkierio so to Veruonė. Mona luovelė 
bova gelžėnė, ėš prīglaudas; maiša prikėšau šiaudūm 
ėš diedės vežėma, pakluodės bova baltas, puodėškelė 
nadėdelė ėr baltā apvėlkta, vuo tėi patalelē mielėnė– 
ontrāsis maišos marga kartūna. Mona atruodė vės-
kas daug prašmatniau ož ton Veruonės kėni, kor 
šiaudā bova pridėngtė margo pakluodė, puodėš-
ka ėr bova tomsi, vuo patalā ėr tēp pat longouto 
nomūm darba druobė apvėlktė. Konėgunda pati 
vėršom mona luovelės pakabėna Aušruos vartu 
paveiksleli, tad priš anon klauposīs papuoteravau 
ėr atgoliau nē tā sosėgriaudėnosi, nē tā kontėna. 
Veruonė apveiziejė mona patala, kažėkāp pėktā 
švīpteliejė ėr, kraipīdama galva, pasakė:

– Kāp puonėškā! Alė, alė natrokos ėr to goliesi 
puo margās: blosā balta jou tink apšėktė.

Moni zlastės pajiemė, ėr atriežiau:
– Jē švarē laikīsīs -– anūm nier.
Ana apėnt sosėjoukė:
– Naspiesi skalbtėis, vuo moils kėik kaštou!
– Moila, – sakau, – atsėvežiau, keik bova paruo-

kouta, dar ėr daugiau.
– Puo tās puonėškās patalās žėima galiesi sosė-

soktė kap šonelis.
Mon dar dėdesnė zlastės pašuoka: 
– Pri diedės īr padieta mona mamunelės skrīnė, 

tėn īr dar dėdesnė patalā kap tava. Kāp žanīsous, ėr 
pasėjemous.

– Žanīsīs! Veiziekės, kuoki baguočka. Diel tūm 
patalu vaikē sosėmuš, tavi bagruobstīdamis.

–  Galies muštėis, – ruokoujo aš, – mona pasuo-

ga īr bankuo padieta. Kāp bovau pėnkiūm metu, 
mon padiejė i banka dvė tūkstontė robliu, vuo ar 
žėnā, kad pėningā bankuo aug ėr potas?

Veruonė valondelė nutėla – ėr kad pradies 
žvėngtė kap komelė! Aš ėr nutėrpau vėsa. Vuo ana, 
jouko springdama, ėr jiemė vapietė:

– Kėikvėina merga gal maloutė bagėrdamuos 
keik tik par borna ėšlend. Bet kad to, tuoki jauna, 
tēp muokietomi... Matītė, kad ėš dvara.

Vuo kad sospaus mon šėrdi! Viešpatie, kad če 
būtom diedė Kazimiers, i čežėnas anon somaltom! 
Nier diedės, nier Konėgundas – aš vėina pati.

– Aš namaloujo, aš nikumet namaloujo, – sorė-
kau ėr, ikėšosi nuosi i puodėška, pasėlēdau bliautė.

I alkierio iejė Petruonelė:
– Kas īr, mergėkės, kuo namėigtat? Vuo tau, Leva-

nuorelė, pėrma vakara naujuo vėituo napritink bliau-
tė: ožsėtrauksi ašaru debesi ont sava galvuos. Kor 
bētomi, rēk linksmā žėngtė, kad linksmā gīventomi. 
Kėta nedieliuos dėina pamatīsi ėr diedelė, ėr panelė...

– Aš na diel tuo...
Vuo diel kuo – ėr nasakau, tik poto dūdas, net vėsa 

drebo ėš tuos zlastės. Petruonelė, primīgtėnā klausė-
niedama, ėr ėštraukė ėš monės ton ašaru pričīna:

– Kam ana saka, kad aš maloujo...
Vuo Veruonė ėš puo patalu:
– Kam ana šnek ton, kon nieks nagal tėkietė: anā 

esō i banka padieta pasuoga, dvė tūkstontė robliu, ėr 
tatā ta pasuoga augonti ėr potontīs kap kuoki kro-
pė... – Ėr sosėjoukė. Vuo Petruonelė ramiausē tarė:

– Nagal žmuogaus vagintė, ož ronkas nanutvie-
ros, nagal malagintė, jē tėkrā nažėna. To, Veruone-
lė, gal būsi nagėrdiejosi, vuo Lungie ton vėsā rimtė 
žmuonis žėna, kad omžėnatielis konėgākštis, anuos 
papauneliou mėros ėš nalaimės, padiejė anā i ban-
ka dvė tūkstontė. Vuo ont padieta bankuo pėninga 
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ontaug dar pėningelē, vadėnamis pruocėntā. Kuol 
Levanuora žanīsės, anuos pasuoga, saka, gal ėr dvė-
gūba pasėdarītė.

Petruonelė linksmā sosėjoukė ėr pagluostė 
moni. Aš tomsuo pačiopau anuos ronka ėr pabočia-
vau. Jē būtom bovė švėisi, vuo Veruonē veizont sava 
vombouliems – tėkrā nabūtiuo tuo padariosi. Vuo 
kad mon gerā palėka!.. Ėr ta Petruonelė prisėkabė-
na moni pri savės kap so kuobėnio. Radaus kap tuo 
pasakuo – līgo svėisto ėštepta. Jau bovau baožmin-
gonti, tik gėrdo – ta apėnt joukas:

– Jē palauksi žanītėis lig pėnkėsdešimtės metu, 
tad ruods galies vaikē diel tava pasuogas sosėdraskītė.

Aš pagalvuojau: „Prikėba kap pėkis pri pada, 
vuo mosiet tad ėš pavīda“. Nuogniausē lėižovis 
nėižiejė atšautė, bet tītiuoms soknarkiau, kad ana 
manītom moni ožmėgosė. Šēp jau atruoda, kad tuo 
īr vėršos, kor paskotėni žuodi pasaka, vuo aš gīve-
nėmė ton eso parpratosi, kad kėta karta tīliedama 
dėdesni vėršo pajemi. Tad aš tuo dar nažėnuojau, 
bet mon kažėkas šėrdie ton padėktavuojė.

Tēp tatā prasėdiejė mona gīvenėms Kolnaliūs – 
ta suoda tēp vadėnuos. Muokslos tuoks tabova, kad 
šėvas trīniau, siūlus vīniuojau i kamūlius, vėina dėi-
na boilės svadėnuom. Veruonė mon nieka nadarė. 
Vuo vėina dėina Veruonė tik tik nagava pasėjouktė 
ėš monės. Matā, prīglauduo momis, vīresnės mer-
gėkės, lioub pristatīs pri vėsuokė darba: ėr grindis 
plautė, ėr longus, ėr skalbtėis, ėr mažiokus priveizie-
tė. Alė karvės mes ėš tuola lioub tamatīsma – pėina 
i prīglauda lioub atveš ėš pėinėnės, ėr pamėlžtė kar-
vės (jouks šėndėina ėr pasakītė) aš nimaž namuo-
kiejau. Vėina dėina ėr saka mon Veruonė:

– Gana tau puonavuotėis – ēk karvės pamėlžtė.
Sied staklies ėr kad dauža, kad dauža! Aš ėšbiegau 

ožkaitosi kap vėrts viežīs, šėrdės kad nagera! Alė,– 
mėslėjo, – vėsas gal, diel kuo aš nagalieso. Karvė bova 

pėivelie ož darža prirėšta. Atsėtūpiau pri anuos tēp, 
kap Veruonė lioubo matīso topontėis, ėr pagruobiau 
spenius tampītė. Nieka. Aš smarkiau draskītė – ap-
sėpīliau borna, pribiega ronkuovės, tik karvė kad 
spėrs! Apsėvertė mėlžtovė, mon kėbėrkštis ėš akiūm 
ėr skausmos blauzduo. Pou- liau nu karvės i šali – 
tėik bėjau, kad Veruonė napasėruodītom – tories ėš 
kuo pasėjouktė... Vuo gieda, vuo kon pasakīs Petruo-
nelė ož ėšlaistīta pėina? Vuo ta blauzda gel! Kāp dėivs 
taisė, ėr baatētonti Petruonelė nu opelė – ar ana tėn 
prausies, ar kuoki niekeli skalbies. Priējosi ėr klaus:

– Kas raduos, Levanuorelė?
Vuo tatā anon dėina ana bova moni pagīrosi ož 

audėkla vierėma, pasakė: „Tori, vākali, galva, tori 
nagus – diekavuok dėivou“. Dabar aš ėr ruokoujo:

– Pri karvės natoro galvuos, natoro nagūm, – 
pėina ėšlėijau, karvė monėi ispīrė – Šėtā.

Ėr atidengiau blauzda, kor laikiau apspaudosi, ėr 
pati ešsėgondau – rauduonā mielėna!.. Ėšsėgonda 
Petruonelė – jiemė ton mona blauzda čiopėnietė:

– Meilė dėiva, kad dar kauls atruoda nailaužts.
Vuo man tatā kad sospaus šėrdi, ėr papaunelis 

atmintie stuojuos, drėgonta sospardīts nagīvā, ėr 
akis ašaruoms apšuoka.

– Nabliauk, Levanuorelė, džiaukės, kad naatsė-
tėka bluogiau.

Vuo aš sakau anā:
– Papunelė baisi smerti prisėmėniau.
– Raminkės, nabagelė: sėratas nator ašaruotė, 

sava papaunelems dongou ramībė drumstė, vuo jē 
anėi čīščiou, dar anūm kėntiejėma dėdintė. Ėr patē 
narēk tėžintėis: jou žmuogos stamontresnės noga-
ras, jou anam lengviau gīventė.

Ėr pagluostė moni, tardama:
– Ekiav grētiau pri opelė – rēk ton tava kuojelė 

i vondėni merktė.
Vuo aš, ton kuojė pamerkosi, sakiau anā:
– Kuoki tamīsta, ciuocėlė, gera, kuoki gera!
Ana tik atsėdūksiejė:
– Kas sėratā ašaras ėš akiūm spaud, tas sau taka 

i pekla skėn.
Tada aš jiemiau prašītė, kad pamuokītom, kāp 

ton karvė rēk pamėlžtė. Prižadiejė rītuo pamuokītė. 
Ėr dar prašiau, ož ronkas notvierosi:

–  Ciuocėlė, – sakiau, – alė tik napasakīk Ve-
ruonē, kāp mon atsėtėka – ana jouksės...– Ėr trau-
kiau ton anuos ronka pri savės ėr bočiavau.
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– Nabėjuok, nabėjuok, nasakīso, – sakė ana, ėr 
tuoki anuos vėsa apveiza raduos švėisi, maluoni, ėr 
gluostė ana monėi galva, ėr aš sopratau, kad mo-
siet nieks nier pri anuos glaustėns ėr kad dabar aš 
līgo so kuobėnio anon pri savės prikabėnau. Paskou 
ana atnešė vaistūm so botelio – arnėka toriejė ož-
pīlosi. Ton kuojė aprėša, vuo tēp dariem, kad Ve-
ruonė napajostom.

Kap sapnos! Vuo vėskas aiškiausē atmintie 
stuov. Aš so to parmošto blauzdo kažėn ar būtiuo 
gailėjosi nedieliuos dėina nustīpčiuotė i Lungė, bet 
pasėsoka Ropkos, posėninks, ėr saka:

– Galietiuo, Petruonelė, paviežintė tamīsta i 
bažninčė.

– Alė, – saka Petruonelė, – gausi paviežintė 
mergėkės. Būs tatā Veruonelės i bažninčė ētamuojė.

Veruonė ožkaitosi jiemė sakītė:
– Važioukėtav abėdvė, aš pasėlėkso, – ėr kažė-

kon pašnėbždiejė Petruonelē i ausi.
Važiavuom gražē. Ropkos vėina arkli tatoriejė, alė 

tas bova tėkrā strainos. Bavažioujėnt Ropkos ėr saka:
– Mosiet Veruonė svetė lauk.
– Kuokė apėnt svetė? – klaus Petruonelė.
– Vuo tas dvara rėmuorios, kor pernā lonkies, 

kor ana sakėniejuos, kad anoudo žanīsės.
– Bet anuo nier če – ons īr ėšejės i Ringa, dar 

dailesnės rėmuorīstės muokītėis...
– Jė jė, bet ons parieda Veruonē gruomėta pri 

Kročkienės. Pats parvežiau anon pėnktadėini. Nē 
Veruonė, nē Kročkienė paskaitītė namuokiejė, tad 
anon sekmadėini aplakstė kelis botus, vuo pasėbėn-
gė, kad skaitīte gava mūsa Kuotrelė. Rėmuorios pa-
sėskelbė grinžtōs ėr prisakė anā šėndėina lauktė. Pa-
rašė: „Būs, Veruonelė, tēp, kap mona bova pasakīta“.

– Vuo matā, monėi napasėgīrė, – tarė Petruone-
lė ėr raduos dėdlē rūpestinga.

Ropkos joukies:
– Mosiet nuoriejė, kad Levanuora nasėmaišī-

tom – anā kavalieriaus napavėliuotom.
Aš pasakiau:
– Mon kavalierē narūp, aš par jauna.
Alė veiziek, kas paskou bova. Petruonelė bova 

dėdlē rūpestinga ėr, šiuo tuo pasėpėrkosi, nuoriejė 
veikiausē nomei važioutė, bet Ropkos pražova kap 
i ogni. Tad grinžuom vieluokā. Aš linksma, vuo Ve-
ruonė raduom dar linksmesnė. Kāp sosieduom pri 
potras, ana sriebosi sriebosi ėr saka:

– Bova Alioīzos Kormis. Vedo sotariev. Ons 
palėka labūm dėinūm tamīstā, Petruonelė. Kėta 
nedieliuos dėina atsėras so pėršlio – ton ruokunda 
ožgertė, sekmadėinė pavakarēs.

Petruonelė paveiziejė i anon, paveiziejė ėr saka:
– To žėnuojē, kad ons atvažious, vuo nasėsakēs.
– Nasėsakiau. Nanuoriejau vėin ėš puopieriaus 

sakītė, kad nabūtom tošts gīrios. Dabar ont stuoga 
ožšuokosīs galio skelbtė.

Petruonelė kažėkāp liūdnā pasakė:
– Tatā ėšēsi, Veruonėlė, nu mūsa. Gal tau ėr būs 

gerā – nesi tingėnie.
Kad pasėlēs Veruonė tarškietė:
– Ons ton žėna, kad mon darbs ronkuos deg. Ons 

monės dėdlē nuor. Ons sakies, kalbiejės so tou vīres-
nio dvarė, tas žadiejės doutė dėdelė stoncėjė gīventė, 
so koknė, so prėmėnė, ėr būs kamė staklės pastatītė. 
Ons žadiejė mon staklės padėrbintė. Vuo kėta pėr-
madėini ēsam ont puoteru, ėr par Sekmėnės būs ož-
sakā... To, Levanuora, gausi būtė mona pamergie...

Aš nažėnuojau, ar mon džiaugtėis, – matā, ta 
Veruonė bova mon gan pakīriejosi, – bet tujau pa-
maniau, kad bažninčiuo būso so vainėko ont galvo, 
vuo paskou Veruonė ėš če ėšēs, tad, žėnuoms, gerā. 
Sosėjoukiau ėr pabočiavau anon.

Vėsa ton savaitė Veruonė lakstė kap sodegosi, 
kap sakuoma, – tad poulė i staklės tik prašvėtos, tad 
skalbies sava dāktelius, laukuon nešė...

– Kad tik vėskas gerā bėngtomės, – šnėbždiejė 
Petruonelė.

Trečiadėini pasėsakė torinti ētė pri kriaučkas, ta 
gīvena pri Kročkienės. Nažėnau, kada sogrinža, aš jau 
mėiguojau, vuo kāp dėivs taisė, vuo gal ėr kėtkas če 
isėkėša, atējė žėnė, kad pasėmėrės Petruonelės bruo-



L I T E R A T Ū R A

58

lis, ėr atvažiava anuos vežtėis i bodīnė ėr i pakasīnas. 
Laiduotė toriejė Doliūs. Apsėašaruojosi mėzerėjė ėr 
ėšvažiava, pripasakuojosi kartkartiems veizietė no-
mus. Jau siedosīs i brėka, tēp paruokava Veruonė:

– Veruonelė, balondeli, sekmadėini napalėk 
mergėkės vėinuos, nabiek i Lungė...

Vuo ta kad šuoksės prīš:
– Alė kad mon vaišiu rēk nusėpėrktėis!
–  Prikepk kiaušīnės, – roukou Petruonelė, – so 

lašėnelės, kad ėr ėš dvėdešimts kiaušiu, ėšvėrk ton 
šuonėnės gabala, kor atpjuoviau, ėšvėrk so rūgšte-
liems – būs skanė barštē, ėr sūrė īr, ėr kastėnė īr, ėr 
taukėnė, vuo gierėma vīrā atsėneš. Mēsuos būs par 
akis, kad anėi ėr dvėjou atēs.

Veruonė tīl, borna ožraukosi. Vuo tatā pasiotielė 
sekmadėinė rīta, veizous, ėr basėtaisonti ėšētė. Kad 
ėšsėpocėjė – bokšto matītė. Ėr saka monėi:

– Barštius pabėnk vėrtė, mēsuos vėsuos nasojiesk.
Dar, pribiegosīs pri trėkuojė, ėšgraibiosīs mēsa, 

atpjuovė mon gabaleli ėr pasakė:
– Tas tavėi, – īmetė atgal. – Alė to nabėjuok: 

nikamė cėguonu nagėrdietė. Palēskės šoni – ons 
tris vīrus papjaus. Kiaulės pašerk, karvė pėitams 
pamėlžk, nuvesk i opeli pagėrdītė. Aš gretā parēso, 
mėšparu nalaukso... Jē kėik trokso, parēsam līgė so 
Alioīzo ėr so pėršlio.

Ėr ėšdruožė. Lig devīnės mušont vėskon so-
sėtvarkiau, ėr pašuoka mon tuoki mėslė – pasės-
trajītė. Toriejau balta šlebė, kor bova Konėgunda, 
konėgākštienē lēdos, itaisiosi Dėiva kūna proce-
sėjē,– mes, ketorės dėčkės mergėkės, altuorius ne-
šiem, vuo kėtė prīglaudas vākā aplinkou ējė. Kad ėr 
ėšsėpūtosi bovau par ton žėima, alė Konėgunda pa-
ėlgėna, paplatėna, ėr drabuželis bova ba vėina gala 
dailos. Sakė: „Apsėvėlksi dėdelims atlaidams“. Aš 
pamėslėjau: tagol mon būs šėndėin atlaidā, žmuo-
niūm nieks namata – puonou dėivou pasėstrajīso. 

Kasa vėina sopīniau, irėšau mielėna kaspėna, ton 
kasa parsėmetiau par peti ont krūtėnės, jousta ėr 
bova mielėna, pasėjiemiau maldakningė ėr, nubie-
gosīs ož aulė, siedaus ont kelmelė – ėr melstėis, ėr 
melstėis. Alė grētā vėsas maldas ėšskaitiau, pradiejė 
jimtė žiuovolīs, tad pradiejau lakstītė so šonioko, 
anam paspjaudiosi šakelės ar grumstelius mietītė. 
Paskou pavargosi siedaus ėr pradiejau vainėka pintė 
ėš naožmėrštuoliu, kor anūm dėdlē daug pri opelė 
bova, so smėlgeliems parpindama, kad nalūžtom. 
Nusėpīnosi ont galvuos ontsėdiejau, vuo paskou ėš 
geltuonūm pėiniu žėidūm nupīniau ontra ėr onč-
diejau Amėkiou ont kakla. Gīvuolelis, līgo sopra-
tės mona gera šėrdi, jiemė šuokėnietė ėr linksmā 
pacīpaudams luotė. Aš, pačioposi anon ož pėr-
motėniu kuoju, šuoktė, pati dainioudama: „Trale 
le... trale le...“ Paskou pasėšuokiedama biegtė pri 
opelė, tas Amėkelis puo pėrma sokdamuos. Matā, 
nuoriejau pasėveizietė i savo paveiksla vondėnie... 
(Vuo vāka dornīstė!) Kad ėr tēp straini, bet bovau 
basa, tad ėsėbrėdau i opeli kuoju atsėviesintė ėr 
pati nustebau, savi pamatiosi, ėr prasėjoukiau. Pri 
kaktas tėi mona plaukelē bova švėisė kap lėnā ėr 
raities, vuo ontakē gan tomsė ėr akis žīdras, tik kad 
ta nuosės namaža. Vuo kāp sosėjoukiau – skrous-
teliūs līgo kas būtom so peilio ėšskuobės doube-
lės. Aš jouktėis, vuo vondėnie ta balta vainėkouta 
mergelė ėr joukas... Ėr staigo mon pasėruodė, kad 
na aš tėkra, vuo ana vondėnie tėkra – gīva. Gal 
če tatā mona dūšelė,– jiemiau galvuotė, ėr vėskas 
pasėruodė līgo būtom pasaka... Kap sapnie... Ėr 
aš ronkuoms pliauškėno, ėr ana pliauškėn... Tēp 
vedvėm basėjoukont, kad soorgs Amėkis pėktā, 
kad ons pols pri tuo lėptelė luodams... Ėšsėgondau 
baisiausē: par lepteli ējė aukšts, strainos vīrėšks 
so šiaudėnio skrėblio, atsargē nešdams lėcėpieda. 
Ons, tik parējės, jiemė šoni gerintė:

– Amėki, Amėki, sa sa sa, – kap ėr nuoriedams 
šoneli sogiedintė, kad tas nanuor anuo atpažintė.

Amėkis apoustėniejė anon ėr nabipoulė. Aš 
atsėkviepiau, kad če tėkrā pažinstams, bet veizo – 
šonelis nagerėnas pri anuo. Vuo napažinstamasis, 
pakielės ton sava balta, šiaudėni skrėblio, kažėkāp 
keistā švīpteliejė ėr pasakė tuoki žuodi:

– Svēka, pasaku karalātė!
Mon pėrmuo mėnotuo ūžteliejė kažėkuoks 

geroms par šėrdi (atsėmėno ton jausma), alė tujau 
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šuovė par galva: „Ons joukus trauk ėš monės“, – ėr 
pasakiau sragē:

– Aš eso prasta mergelė, audiejės Petruonelės 
muokėnie – narēk čīdītėis ėš monės.

– Aš nimaž načīdėjous, kap dėiva mīlo. Jē mer-
gelė tēp dailē atruoda kap tamīsta, pats angels sargs 
prisėstuojės kėš vaikiou i ausi tuokius žuodius ėr 
lėip sakītė.

Aš vėsa soglomau. Vuo ons saka:
– Aš poikē žėnau, kas tamīsta esi, aš tamīstas 

diedė Kazimiera Sodimta gerā pažinsto, dar vākar 
so anou šnekiejaus.

Mon kap ėr dronsiau pasėdarė.
– Tamīsta jog Levanuora Sodimtātė?
– Nojė, – sakau, ėr tēp mon patink, kad mon 

saka „tamīsta“.
– Kažėn ar ciuocelė Petruonelė nomėi?
Vuo aš, dornė, ėr ėštieškiau vėsa teisībė:
– Ciuocelė ėšvežė i bodīnė. Anuos bruolis Kazi-

miers pasėmėrė – laiduos Doliūs.
Aš, ton sakīdama, veiziejau anam teisē i akis, ėr 

mon pasėruodė, kad līgo kuoki linksmībė anam par-
biega par veida, ėr tujau če pat sosėraukė ėr apsėniaukė.

– Tatā diedė mėrės, nabagelis, – ėr tēp tuoliau pasa-
kuojė: – Mata tamīsta, Levanuora, Petruonelė ėr mona 
papunis tėkrūm bruoliu vākā, tad ana mon ėšēt ciuocė.

Mona baimė vėsā atsėlēda, ėr sakau:
– Sieskės ontā tėn ont soulelė, če viesiau kap 

truobuo. Atruoda, Veruonė natrokos tor parētė, 
sakies ni mėšparu nalauksėnti, tik pasėpėrksėnti ėr 
bėgsėnti nomėi. Ana, matā, svetiūm lauk. Vuo gal 
tamīsta napažinsti Veruonėkės?

– Pažinsto, – pasakė ons, ronko pamuojės, – pa-
žėnau pernā. Tad ana svetiūm lauk?

– Pėršliūm, – pataisiau aš. – Ana žanīsės so ka-
žėkuokio Kormio, rėmuorio ėš Lungės dvara, ėr 
šėndėina būsėntės ožgertovės.

– Ar matā kap... – ėr, dar atsėdūksiejės, pridie-
jė:– tatā vėinė mėršt, i žemė lend, vuo kėtė žanėjės...

– Tuoks jau gīvenėms, – pasakiau aš ėr tēp pat 
atsėdūksiejau.

Ons veiziejė i moni ėr tīliejė. Vuo aš veiziejau 
i anon ėr mėslėjau: „Kuoks dailos vaikis, vėsā na 
tuoks, kap tas Kormis“. Kažėn diel kuo mon at-
ruodė, kad Kormis tor būtė mažos, jouds ėr smai-
lė galvo. Ons veiziejės, veiziejės ėr klaus:

– Vuo kūmet tamīsta žanīsīs?

Aš pasėjotau nukaitosi, soglomosi ėr pasakiau 
dėdlē sragē:

– Aš dar par jauna: monėi natink aple tuokius 
dalīkus nē kalbietė, nē mėslītė.

– Jauna tad jauna, bet ož metu galies ėr mėslītė, 
ėr šnekietė... Jauna kap kvietkelė, pumporelis, vuo 
ėšmintinga, vuo daili...

Ėr nutėla. Aš apėnt pasėdariau ėšgonstinga ėr 
napasėjotau, kāp pašuokau nu soulelė.

– Nier kuo tamīstā, Levanuora, būgštautė ėr 
šuokėnietė i šali nu monės. Aš tamīstā nieka bluoga 
nadarīso, jog tamīsta nesi kap kėtas mergės. Tamīsta 
esi pasakas karalātė.

Ėr veizas i moni prisėmerkės, ėr švīpsuos, vuo 
oustelē sosokėnietė i vėršo kap adatėkės – krest 
krest, vuo baltė ėltėnē blėzg (puo tėik metu kap gīvs 
tuoks ėr stuojės mon akies). Aš tik atbola, atbola... 
Šėrdės plak, pati nažėna kuo. Vuo viešpatie! Jog aš ni 
kuokė tėkra sopratėma aple tus rēkalus natoriejau...

Sotvėskiejė mona atmintie tēp nasenē Paulinas 
pamuokīms: „Nabūk nikumet so vīrėško vėina so 
vėino, nalēskės bočioujema, nalēskės glomžuoma, 
nalēskės parėtama. Lēsīs – nablėks cnatas, vuo i ton 
vėita būs vāks, vuo vāks ba tieva – karuonė dėiva“.

Kažėn diel kuo mon pasėruodė, kad ons nuor 
moni pabočioutė. Kon darītė? Bėjau biegtė, bėjau 
apsėjouktė, bėjau stuovietė, bėjau būtė artėi, bėjau 
pasėruodītė dorna. Vuo ons mon tuoks baugos! Bet 
sosėtromdiau ėr sakau:

– Kuo mon bėjuotė? Tik mon atruoda napa-
duoro, kad tamīsta pėrma karta moni matā, tuokė 
jauna mergelė, augės vīrs – ėr tēp keistā šneki... Vuo 
aš nie tamīstas varda nažėnau, tik sopronto, kad pa-
vardie Jokna...

– Mona vards... Aduoms. Vuo kad aš keistā šneko, 
nadīvīkės, dailiuojė Levanuora! Aš stuoviejau krūmus 
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anapos opelė ėr ėlgā stebiejau, kāp tamīsta joukēs, kāp 
i vondėni veiziejēs, kāp so sava atvaizdo šnekiejēs. Ėr 
mona šėrdės nutėrpa, ėr aš pamaniau: „Kėtuos tuo-
kiuos dailiuos, tuokiuos maluoniuos nier vėsamė pa-
saulie. Ana dar pumporelis, bet ana monės lauks, ana 
tor būtė mona, ana niekam kėtam nagal tektė“.

Ėr, tvierės mona ronkas, pasvadėna ont soula, 
vuo spaudė kap so gelžėniems repliems. Mon dėdlē 
soskauda, ėr sorėkau pėktā:

– Palēsk!
Ons mona ronkas palēda. Ėr tuo mėnotuo nu-

stuojau anuo bėjuotė. Vuo Amėkis (rēk tik pamėslītė, 
kuoks brongos šonelis!) prisėglaudė pri monės, ėššėi-
pė dontis ėr orzg ont anuo. Aš apėnt pasakiau sragē:

– Jē tamīsta tēp gruobstīsīs, aš pasakīso Amė-
kiou „kusi“, ėr ons sopliešīs tamīstā kelnės, vuo dar 
ėr blauzduos pakaštavuos.

– Duovėnuok, balondeli, duovėnuok, aniuoleli, 
duovėnuok... duovėnuok.

Ėr lengvā jiemė glousnioutė mon ronka – ėr aš, 
dornė, nusėšvīpsuojau anam... līgo ėr atsėprašīdama 
tēp sragē pasėbarosi... Alė so kėto ronko laikiaus 
stėprē isėtvierosi i ton šėkšnėnė šonėis apkaklė. 
Tada ons jiemė sakītė:

– Tėkrā, Levanuora, aš tik tavi vėina vėsa omžio 
mīlieso... – (Ėhė, – mėslėjo sau, – pėrmo sakė „tamīs-
ta“.) – Tėkiek monim, dėivs mata... Aš prisėiko, – ėr 
pakielė do pėršto i vėršo.– Aš ėšvažioujo i Ringa... aš 
sava amata ėšmuokso tēp, kad būso pėrmāsis meis-
teris Ringuos miestė, vuo dailiuojė Levanuora būs 
mona pati. Levanuora, žadiek! Douk ronka!

Aš nieka nasakau ėr ronkas nadoudo: dešėnė 
pasliepiau ož nogaras, vuo so kairė isėkėbau i ton 
šėkšnėnė Amėkė apkaklė. Mona ta ronkelė vėrp, 
vuo tas brongos gīvuolelis – „vampt, vampt“. Šou 
sopront – nasakīkėt! Vuo tas neprietelis vės sava 
ruokou, vės ton pati dėlgieliūm vainėka pėn: to-

rinti aš anuo būtė, torinti metus lauktė.
– Par tus metus nieks tau napasėpėrš – to tuoki 

jaunotė dar, alė to monės lauksi. Jē kas kėts pasėsok-
tom, to naveiziek ni i ton posė, ni skerso...

Vuo tik ons pasaka „to“, tēp ėr nuoro druožtė: 
„Aš so tamīsto kiauliu naganiau“. Alė tīlo, bėjau ap-
sėjouktė. Vuo ons sava, vuo tas šou orzg.

– Bėjuok mona keršta, – ruokou, – natrauk ont 
nakalta žmuogaus smertė. Atmink, Levanuora, at-
mink – žadiejē.

Vuo jog aš vėsā nieka nabovau žadiejosi, ni pra-
sėžiuojosi, vuo bėjau anam prīšingā kon tartė. Vuo 
mon šėrdie zlastės verd ož ton anuo tuoki i akis 
malavėma – „žadiejē“... Vuo ons sava šnek, vės ton 
pati – ėr meilė, ėr keršts, ėr pėl tuokius žuodius, kad 
mon tik galva baršk, – jog pamėslītė, kuoki dar kū-
dėkis bovau... Vuo ons tuoks mon baisos, kad, ruo-
duos, ėr spėrtiuo, ėr konstiuo. Anam bazaunėjėnt, 
kap aš so anou apsėžanėjosi Ringuos mieste gīven-
sėnti, nutīkuojosi tarpa ėr klauso:

– Vuo kuoks tamīstas amats?
– Rėmuorios, – saka.
– Tas Veruonelės Kormis tēp pat rėmuorios...
Ons veizas i moni nutėlės, apatėnė lūpa puo 

vėršotėnės baltās dontėmis pakondės, šnervės ėšpū-
tės kap tas komelīs, atsėkragėna. Aš ėr atsėtėisiau, 
galva ėškieliau. Ons ėr saka:

– Aš ėr eso Kormis Alioīzos. Vuo to, vākali na-
kaltasis, naprasėžiuok Veruonē nē kon aš šnekiejau, 
nē kad aš če bovau. Ana tavi ar nutročīs, ar pas-
maugs nakti, diel tuo, kad ana isėkėbosi īr i moni 
kap vanagelis i gaidi, vuo aš pri anuos nagrinšo.

Mona šerdelė kap ėr sostuojė plakosi... Mosiet 
aš smarkē pabalau, kad ons staigo balsa atmainė ėr 
jiemė švelnē sakītė:

– Mažėlelė, nanugonstauk, aš nieka bluoga tau 
napadarīso. Aš siunto ėš meilės, matā, ar aš kėšo nagus 
pri tavės – nakėšo. Diel tuo, kad aš so tavim žanīsous...

Vuo mon šmiukšt par galva: „Gal to ėr kėštomi 
nagus, kad na tas Amėkelis brongiausis“.

– To tik tīliek, tīliek – niekam ni žuodė. Prasė-
žiuosi – pekla ėr smertis! Žėnuok, aš pri Veruonės 
nagrinšo nē šėndėina, nē nikad.

– Tamīsta anā žadiejē, – pasakiau aš sragē.
– Diel tuokė žadiejėma! – nusėjoukė Kormis. – 

Aš dar ronku so ano pri svietku nasodaužiau ėr borna 
vėsims matant naožgieriau. Ana gal šnekietė – „ža-
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diejė“. Tuoks žadiejėms – tik merguos pruota vei-
ziejėms... Vuo jē Veruonē bluogā ėšēs – pati kalta, ka 
dorna. – Staiga pašuoka: – Levanuora, to esi mona 
pėrmuojė ėr paskotėniuojė meilė. Metus lauk. Parva-
žiouso – to pasakīsi: „Tuo vėina nuoro, tas īr mona“.

Aš tīlo.
– Monėi rēk važioutė, kad ta naparbiegtom.
Ėr veizas akis ismeigės. Vuo aš tik ton Amėkeli 

pri savės spaudo ėr tīlo. Vuo tas šonelis orzg.
– Levanuora, pabočiouk moni...
Vuo anuo balselis tuoks vėrpons raduos. Aš ėr 

sakau:
– Bapruotė būtiuo. Tamīsta mon nieks nesi, 

kad aš tamīsta bočioutiuo.
Ons sosėjoukė ėr pliaukšteliejė delnuoms:
– Ėr gerā darā. Tuoki vāks ėr tuoki ėšmintinga. 

Tėkrā ėšmintinga esi, Levanuora, – na tuoki dornė 
kap Veruonė... Gerā darā. Bėn žėnuoso, kad ėr kėta 
nabočiousi. Ėr žėnuok, mergelė, kad aš tik pažvel-
go ėr tujau sopronto, ar mergė vaikė bočiouta, ar 
ne. Vuo jē sopraso, kad kuoks kėts šetuons būs sava 
marmūzė pri tava veidelė pridijės, – drebiek.

Ėr tatā tuokem vākou, rēkiejė mon tuokiūm 
kalbūm klausītėis – tfu! Aš pasokau galva i truo-
buos posė ėr sošnėbždiejau:

– Veruonė parēt... I truoba iejė.
Ons tvierė mona ronka, sospaudė ėr tēp pat paš-

nėbžduoms prašvuokštė:

– Lauk mona meilės ėr bėjuok mona keršta!..
Ėr, pasėčiopės sava lėcėpieda, nubiega tekėns i 

pakalnė.
Veruonės nimaž dar nabova matītė. Aš tītiuoms 

tēp pasakiau, nuoriedama anou nusėkratītė. Kāp tas 
liekė i pakalnė, aš dar stuoviejau, līgo būtom mon 
kuojės i žemė sosmegosės, vės laikīdama ton šoneli 
ož apkaklės, paskou prisėlėnkiau pri Amėkelė au-
sėis ėr, tīlė sošnėbždiejosi: „Kusi kusi“, – palēdau 
anon. Vuo kad nudolkiejė Amėkis trėlinks trėlinks 
paskou ton neprieteli, luodams smarkiausē, bet tas, 
parbiegės lepteli, sieda ont lėcėpieda ėr nurūka.

Paržingsniavau i truoba ėr ožšuoviau doris. Jau 
prėmėnie radaus staigo gležna kap avėžėnis kėsie-
lios. Slonkiuojau puo stoncėjė pasėinēs kap kuoki 
partrenkta moselė... Isėsiedau i Petruonelės staklės, 
vuo tas audėklos žėb balinta lėna onžoulūm lapās 
ont tomsė dogna. Tatā Petruonelės galvelė, tatā 
anuos pėrštelė! Vuo monėi tēp sėlpna, pajotau tik– 
ašaras rėit par veida... Mėzerėjė, mėzerėjė!.. Tas šo-
nelis cīpau laukė, doris draska – šieltė nuor... Jauns... 
Laikruodis numuša pėrma valonda... Vuojezau – 
karvė namėlžta! Šuokau grētā ėš stakliu, nusėvėlkau 
sava balta rūba, ton vainėka nujiemiau nu galvuos, 
ožkabėnau ont tuo Panelės Švėnčiausės paveiksle-
lė, apsėvėlkau kasdėinėnēs drabuželēs ėr, tvierosīs 
mėlžtovė, ėšliekiau laukuon. Karvė pamėlžosi, nu-
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variau anon gertė i opeli, vuo pati bovau nē šiuo-
ki, nē tuoki – līgo ba kuokė rēkala persėnas gavosi. 
Amėkeli gerėnau, vės sakīdama: „Būk pri monės, 
šoneli, būk“. Vuo mintis galvuo kūlius vertė. Ėr tatā 
„niekam nasakīk“! Kor sakīsīs! Ton ėr pati sopratau, 
kad Veruonė gal moni ožmuštė. So Amėkio nabibo-
va ni kuokė nuora dūktė, tik nuējusi ėšgrēbiau ton 
Veruonės mon paskėrta puorcėjė ėr atidaviau anam.

Kāp ana parējė, mon tēp šiorpis ėr parbiega par 
nogara... Vuo paskou prikėba kažėkuoks pėktjoukis 
bastebint, kāp ana ėr pri vartu lėk, ėr pruo longa vei-
zas, ėr kvietku priskīnosi pamerkė, ėr tus pėitus šėlda, 
ėr tus peilius šveit, stala oždėngė so staltėisė. Vuo naa-
tēs, – mėslėjo aš sava šėrdie. Ėr tēp mon anuos nimaž 
nagailo, kad ana moni vės niekėna. Kāp jau tuo Kor-
mė če nabibova, ons ėr nab tuoks baisos baatruodė. 
Vuo kėpšos ėr šnėbžd mon i ausi: „Karalātė!“ ėr „Tas 
dėdelė miesta dėdelis meistros, jē to tik panuoriesi – 
būs tava“. Vuo tatā dornoms vāka! Pasakė: „Karalātė, 
pasaku karalātė!“ – vuo aš ėr siedo pasėpūtosi, nuors 
ons mon tuoks baisos bova, ėr nimaž namatau, kad 
šėtā vėina merga jau če pat anuo apgauta daužuos.

Tujau parbiegosi, ana bova mon dėdelē gera, 
davė baronka. Aš ėr klauso anuos:

– Ar napasėtėkā švėntuoriou, kap ka bovā ža-
diejosi, kad naparejuotav līgē?

– Švėntuoriou, kor sotarta, anuo nabova. Gal ano-
udo so Rimko dvarė ožtroka, vuo aš napamėslėjau, 

kad anoudo so lėcėpiedās – kam anims piestims ētė.
Vuo ana sava vaišiu kiuocali parsėkrēposi par-

tempė. Pėrktėniu kėlbasu pripjaustė pėlna tuoriel-
ka, kėta prikruovė pīragu raitītu, so cokro barstītu, 
kėta baronku, sėlkiu žaliūm nupluovosi, par posė 
parpjuovosi, posbliūdi pritieškė, vuo dar rūkītu pa-
diejė. Jau sosėkruovė dvėdešimts kiaušiu koltė – aš 
tik laikaus nasėjoukosi ėr ruokoujo anā:

– Kiaušīnė, Veruonėlė, jou skani tik kon ėškep-
ta. Kap anėi atsėras, aš tau ėr ėškepso – muoko gerā. 
To sau siediesi, so svetēs šnekiesīs, vuo aš ėr inešo.

Vuo žėnau, kad naatēs! Kāp numuša septīnės, 
ana pasiota gatavā ėr jiemė šnekietė, kad na kėtēp, 
vuo būs anims kuoki nalaimė atsėtėkosi. Būs kuokėi 
arklē pasėbaidė, būs parbluoškė tus lėcėpiedus, būs 
anims galvas soskaldė. Šnek kap ba pruota – mon 
jau ėr gailo pradiejė darītėis, ėr, nuoriedama anon 
nuramintė, sakau:

– Kam če anims ožsėmušėnietė... gal kor pake-
liou ožsoka, gal ožvaišėna gerā, ėr ožmėrša kelė gala.

– Dornė to! Kap aš tau douso i snoki, žėnuosi 
tauzītė. Ek goltė!

Rīta meta aš nieka tūm skaniūm vaišiu ont stala 
nabipamatiau. Veizo – posrītiūm ana naverd.

– Kon vėrsma? – klauso.
– Kas mon darba...
– Benė pasėšėldīsma barštiu?
– Šėldīkės, jē nuori.
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Vuo akis anuos rauduonas – matītė, vėsa nak-
ti bliuovosi. Ėr ėšliekė ėš truobuos. Aš ėšsėvėrosi 
skanē pasriebiau. Veizo pruo longa – ana stuov i 
šolėnės rėntėni isėkėbosi ėr kad spuoksa i vondėni. 
Alė kap paklaikosi. Monėi zinkt par šėrdi: če nab-
gerā. Ėr nieka natruokšto, tik kad grētiau Petruone-
lė grinžtom. Veruonė so monėm našnekas. Nabīlie 
vėsa. Tik isėsiedosi i staklės kad aud, kad doud gara, 
ruoduos, tujau sovarīs staklės i šiopolius. Aš apsėžī-
giavau – darba nasaka. Pasėjiemiau Lėitovuos is-
tuorėjė ėr ėšejau i suodna pasėskaitītė. Gal jau bova 
artėi vėdodėinė, veizo – ėšēt ėš truobuos Veruonė, 
apsėvėlkosi švėntadėinėškā.

– Veruonelė, benė ėšēti?
– Mon rēk i Lungė. Tėn tėkrā žėnuos. Ons mo-

siet gol lazarietė. Gal aš anon dar gīva atraso.
Ėr būtom ana ėšbiegosi, naveiziedama mona 

maldavėmu, kad vėina aš bėjau pasėlėktėis. Tėkrā 
bėjuojau. Tēp mon atruodė: tik ana par vartus – 
ons ėr ėšlend ėš krūmu. Vuo pasakītė nagalio. Apsė-
kabėnau anon ėr prašau tik nabliaudama:

– Nēk, Veruonelė! Nēk, balondeli! Bėjau!
Ana tik moni pastūmė nu savės:
– Biesos najuos tuokė karalātė.
Karalātė! Ėr ta! Zlastės kad ožvėrė, tik napra-

sėžiuojau: „Tatā tava biesos ėr nuoriejė nujuotė, 
alė karalātė pasėlėka kap bovosi, tik to leki paskou 
sava biesa. Bet tėik to anon bamatīsi!“ Alė lėižovi 
prikondau: aiškē žėnuojau, kad galva soskaldītom. 
Mona laimė – ožsoka Ropkos. Anon, matā, šaukė 
kažėkuo i valsčio, ons sakies bovės. Grinždams par-
vežė ėš paštas „Šaltėni“. Veruonė tujau ožnėka anon 
klaustė, ar nagėrdietė puo nedieliuos deinuos kuo-
kiūm krovėnūm naujīnu, ar kas naožsėmušė, lėcė-
piedo važioudams. Ropkos sakies daug vīru matės, 
bet krovėnūm naujīnu neson.

Veruonė sosėstabdė. Vuo če ėr Petruonelė par-
važiava. Ana tujau pajota, kad nomėi kažėkas na-
tvarkuo. Nadaug ėr klausėnietė rēkiejė. Veruonė 
tujau statē pasakė:

– Nalaimė atsėtėka so Alioīzo.
– Kas sakė?
– Nieks dar nasakė, bet mona šėrdės jaut: ons 

nukrėta nu lėcėpieda galvo i medi...
Petruonelė tik veizas:
– Nasvaičiuok, Veruonele, – būs vaikis kamė ož-

trokės... Ėš tuolėi sogrinžės, ar mažā tuokem rēkalūm.

Vuo Veruonė sava ded, skroustā ikaitė, akis žėb:
– Kamė galiejė ožtroktė, kāp galiejė ožtroktė? 

Jog tatā šėndėina ont puoteru paskīrė... Jog ons tu-
jau parvažiavės atpoulė če... Jog pėrmo ėr gruomėta 
parieda, parašė: „Būk sekmadėini nomėi, tad vedo 
nūdognē ėšsėruokousva“. Ėšsėruokavuov! Tuoks 
bova gers!.. Tuoks gers!..

Ėr sovėrpiejė vėsa Veruonelė, ėr par sokoustus 
dontis tēp skaudē sokriuokė, kad monėi krūtėnie 
vėskas ontrēp apsėvertė. Tēp pasėdarė Veruonelės 
gailo – kažėkuoks apmauds šėrdi draskė, kad šėtā 
žmuogos tor būtė tēp apmalouts, vuo, nažėnuo-
dams teisībės, dar sava neprietelė gailės... Vuo aš 
ton teisībė žėnau, vuo pasakītė nagalio. Vuo jē ė pa-
sakītiuo, ar anā būtom lengviau žėnuotė, kad ons 
tuoks malagis, bagiedis paskotėnis. Ėr moni ožmuš-
tom, ėr lengviau nabūtom, dar i torma idietom ož 
žmuogaus omušėma... Siediejau kompelie ont stala 
apsėkniaubosi, dūmuojau galvuojau, diel kuo tēp 
īr... Ėr nieka naėšgalvuojau, ėr bovau līgo kartiūm 
dūmu prisėrėjosi.

Kėta rīta Veruonė ėr ėšējė i Lungė. Tik ana par 
vartus – aš pri Petruonelės. Ana siediejė staklies.

– Ciuocelė, balondeli, ėšklausīk moni... ėš-
klausīk moni...

– Kas raduos? – klaus ana.
– Baisībės raduos! Tik nagalio pasakītė, kuol tamīs-

ta naparsėžegnuosi, kad niekam niekam napasakīsi...
– Vākali, kon to blūdėji? Diel nieku žegnuotėis 

navalno.
Bet aš pradiejau bliautė so ašaruoms ėr sakītė, 

kad aš bėjau Veruonės, kad aš vėskon žėnau, kad 
Veruonė gal moni ožmuštė. Vuo kāp jau Petruone-
lė parsėžegnuojė, aš anā vėskon ėšpasakuojau, ont 
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tuos stakliu lėntuos prisiedosi, anon apsėkėbosi, tik 
diejau, tik diejau. Vuo kad ėšsėgonda Petruonelė, 
sovėrpiejė vėsa ėr jiemė dabar ana moni saikdintė, 
ar tėkra tēp bova, kāp aš sakau“ vuo gal bova kėtēp. 
Aš na tik žegnuojaus, bet ėr Rīmė šventinta rožon-
čio, Konėgundas mon duovėnuota, bočiavau, kad 
ni vėina žuodelė nėso pridiejosi, ni vėina atiemosi. 
Ėr pasakiau, kap mon līgo žaibs bova šavės par galva 
Paulinas pamuokīms, kap aš nuogniausē bėjuojau, 
kad ons moni pabočious, vuo „vāks ba tieva – ka-
ruonė dėiva“. Puo tūm mona žuodiu Petruonelē 
griaudės ašaras pasėpīlė ėš akiūm ėr, apsėkniaubosi 
ont sava poikė audėkla, ana gailē kūkčiuojė. Paskou 
apsėramėnosi apsėkabėna moni, prisėglaudė ėr tarė:

– Pruotinga esi, Levanuorelė, ėšmintinga esi, 
kad tēp galiejē tam neprieteliou atsėlaikītė. Bet 
žėnā, balondeli, kon aš tau pasakīso. Na kėtēp – vuo 
būs tava diedė Sodimts anam pasėgīrės, kad to tori 
dėdelė pasuoga. Ons, žėnuodams, kad Veruonė būs 
tėkrā ėšējosi i Lungė, atliekė če, nuoriedams tavi vėi-
na ba monės pasėtėktė. Diel tuo ons ėr atvažiava ėš 
anuos posės, aplinkėnio kelio, ėr krūmūs slīpiejė. Jē 
aš būtiuo nomėi bovosi, ons būtom posė dėinuos 
karklīnė ėšlindiejės, tavės balaukdams. To sakā, ons 
nudžiogės, kad monės nier, – dar nalabāsis malava, 
matā, gėmėnė esōs. Diel pėningūm, mergelė, diel 
pėningūm ons ėiškuojė tavi pažintė. Vuo kad to bū-
tomi ėr so koprelė, ėr rauplieta, ėr vėino akelė – vės 
teik ons būtom sakės „karalātė“.

– Ciuocelė, vuo jē aš natorietiuo tuos pasuo-
gas bankuo, ons gal vės teik būtom nuoriejės so 
monim žanītėis?

– Tad ons tau patėka?
– Ons dėdlē baugos, tuoks kap līdeka...
– Tėisa, tėisa – līdeka. Tuokei vaikē tik so pė-

ningās žanėjės. Ėr pri tavės būtom prisielėnės ir pri-
gavės, kap benė būs prigavės Veruonė.

Tada aš paklausiau:
– Benė ons būs Veruonė pabočiavės, ėr anā vāks 

atsėras?
Sosėjoukė Petruonelė, dar moni pagluostė ėr 

pasakė:
– Tau jau tėkrā laiks žėnuotė teisībė, kad i bieda 

naikrėstomi.
Ėr papasakuojė manei aple gīvībės pradė ėr kas 

tas īr muoterīstė. Sosėtraukė, sovėrpiejė mona šer-
delė, līgo būtom pajotosi vėsa muotrėškas gīvenė-
ma kėntiejėma. Ėr staigo raduos tuoks nageroms 
diel tuos pasuogas! Pėrmo aš bovau ėšdėdi, kad 
būso baguota. Tėi pėningā atruodė tēp pat mona 
kūna dalės– kap galva, kuojė... Ėr staigo nušvėta, 
kad žmuogos sau, vuo pėningā sau, ėr kad aš ba 
pėningūm nieka tims žmuonims nabverta, kap tas 
viejė nešams poukelis. Ėr tēp pasėdarė griaudo! Bet 
vėskuo tuo namuokiejau ėšsakītė ėr tik siediejau nu-
sėmėnosi ėr ašarėkės šloustiaus. Petruonelė mėslėjė, 
kad aš tuo Kormė bėjau ėr tuos Veruonės bėjau, tad 
ramėna moni, kad aš niekou nakalta, – ons ėšva-
žious, vuo Veruonelē nieka nasakīsma. Kon mačīs. 
Ėr tėkrā galietom pasiostė. Tad sosėmuokiev tīlietė 
ėr veizietė, kon ana darīs.

Ta nabagėlė grinža vielā vākarė ėr līgo na sava 
borno pašnekiejė, kad matiosi Kormi, kad dvars 
anon sekmadėini ožlaikės, kad ons važioujis i Ringa 
so dvara rėmuorīstės rēkalās. Ons ož dvėjūm miene-
siu grinšis, tumet tėkrā vesis ont puotėru ėr dousis 
ožsakus, ėr būsėnti veselė.

Saulė, ruoduos, gražē šveitė, vėskas aplinkou ža-
liava, pėivas žīdiejė klestiejė, mūsa darželis bova ont 
vėin dīvu: tėi plėncā, kor Konėgunda bova monėi 
gavosi nu agruodninka, jau kėtāsis jiemė klestietė, 
tėi žėimkėntē sava gražībė ruodė, tuos agounelės, 
tėi zakratelē, tėi čebatelē, šėrdelės. Vuo dėivmedė 
kvepiejėms!.. Vuo mūsa truoba bova līgo kuokė rau-
ga prirūgosi, līgo kuokė tvaika prisklēdosi – tēp tatā 
īr, kāp ilend tarp žmuoniūm paslaptės, – vėins tik 
veizas i kėta ėšsėgondės: „Ar tik to monės kiaurā na-
matā?“ Ta mėzerėjė Veruonė līgo žada ožkondosi, tik 
akis žėb. Staigo solīsa – ėr tik vara tus sava aštounītius 
abrūsus, nuor grētiau bėngtė: ana dėrb nu masta. 
Dėrba ėr Petruonelė, lūpas ožspaudosi, – tuoki rūsti, 
vuo aš i tas šėvas isėkėbosi kap vuovėrelė i konkuo-
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rieži, vuo mona galvuo mėslis kap kuokėi paukštē so 
dėdelēs sparnās tik doudas: diel kuo tēp? Diel kuo 
tēp? Nažėnau, keik laika praējė, gal aple tris savaitės, 
bet atruodė ba gala ėlgs laiks, kada nier linksmībės... 
Tik vėina dėina pakieliau galva, veizo – Veruonė bal-
ta, alė balta... Pakrīpa i šuona ėr sosėlēda staklies.

– Ana mėršt! – sorėkau.
Nubala ėr Petruonelė. Abėdvė pouliem pri Ve-

ruonės. Ėšgėrdau, kap Petruonelė sošnėbždiejė: „Na 
kėtēp ėr būs. Kon dabar barēks darītė?..“ Vedvėm 
anon ėš stakliu batraukont, ėr atsėgava. Veizas tēp 
gailē aplinkou. Nikuokiuos zlastės nablėka anuos 
akies – kap tas sošlapės katėnelis. Dabar mon anuos 
apėnt pagaila. Ėšvediev apkėbosės i uora, pasvadė-
nuov darželie, šalto vondėnelio pagėrdiev. Veizo – 
atsėpeikiejė, tik lūpas mielėnas. Aš pati napasėjotosi 
jiemiau anon gluostītė, bet ana traukas, sokas i kėta 
posė. Aš pējau i šali – vuo kam rēk linstė pri žmuo-
gaus, kors tavės nanuor – ėr nudūlėnau i truoba... 
Pasėjiemiau laikrašti, skaitau skaitėniejo ėr staigo 
ėšgėrdau Petruonelės balsa:

– To mon sakīk teisībė, aš nuoro žėnuotė teisībė.
– Kuokė teisībė?
– To pasėdarē bieda?
– Kas, aš tatā?
– To, to.
– Kuokė bieda?
– Vuo so tou Kormio.
– Vuojezau! Kon tatā ont monės šneki! Bėjuo-

kės dėiva, Petruonelė... Sėrata apkeltė kalbuoms!..
– Ni kuokiūm kalbūm aš nakelo, tik pasakīk 

monėi, kuo to alpieji? Aš jau treti karta pastebiejau...
– Ėš zlastės mon tēp šėrdi sospaudė. Tas īr šėr-

dėis lėga. Aš žėnau. Ka bovau dvarė pas Repsus, tad 
lioub puoni Repšienė staigo pabals, tveras ož šuona 
ėr verst ėš kuoju.

Kuoki Veruonė šneki raduos! – pamėslėjau ėr 
nimaž jau tuo „Šaltėnė“ naskaitiau, tik ausis ėštėm-
posīs klausiaus, vuo Veruonė tuoliau diejė:

– Pamėslīk pati, ar mon na zlastės, – saka ana.– 
Alioīzos tuoks bova nuogniausē gers. Gruomėta 
parašė, prisakė anuo lauktė, vuo atējės pasakė, kad 
ėšsėrūpėnės stoncėjė dėdelė ėr koknė, ėr staklės 
žadiejė padėrbintė – ėr vėskon dvars sotrokdė: va-
žiouk tujau, ėr gana, galva trūkdams, – grinžės ap-
sėžanīsi. Vuo aš tuoki kašta padiejau – aštounius ro-
blius ėšlēdau... Vuo kad napasėruodė, tik tik pruota 

nanustuojau, mėslīdama, kad ons galva sosėskaldė... 
Ėšgonstis... zlastės... ėšlaidas...

– Sėlkės ėr baronkas aš nu tavės atpėrkau, – at-
sėlėipė Petruonelė.

– Diel tūm sėlkiu!.. Alė pamėslīk pati: če rēk ētė 
ont puotėru, vuo če vara važioutė... Alė ons grinš...

– Kada?
– Gal ož dvėjūm mienesiu, gal grētiau... Petruo-

nelė, ons krīžio bočiava, kad ons moni jims...
– Kada bočiava – ar anon sekmadėini, ar paskou 

ontradėini, kāp bovā nuliekosi? – paklausė Petruonelė.
– Tumet, tumet, – grētā pasakė Veruonė.
Vuo aš tatā, tuoki pasiotosi mergelka, sava kai-

lie natverous – tēp nuoro žėnuotė, ar ana ton nala-
bōji matė, tumet nuliekosīs i Lungė, ar ana malou. 
Ar če kėpšos isėkėša, ar mon kažėkuoks mašalelis, 
sava gala ėiškuodams, isėsoka i mona nuosi – ėr 
kad aš sočiaudieso!..

– Vajėzau, ta katė klausuos! – sorėka Veruonė ėr 
pribiegosīs ožtrėnkė longa ėš ketuos posės. Tėp līgo 
par veida mon davė... Kėik trokos iējė Petruonelė ėr 

(Nukelta i 66 p.)
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pasakė mon biegtė i skīnėma ougautė, tik lėipė kuojės 
apsėautė – tėn pasėtaikon kėrmieliūm. Priougavau 
bamatont namaža kiuocali. Žemougelės rauduonas, 
kvepontės, bet linksmībės dėdeliuos naparnešiau.

Kėta dėina atējė ėš tuo dėdelė bota tūm audeklūm 
paveizietė. Dėdelē apsėdžiaugė, kad abrūsā jau ėš-
jimtė ėr staltėisės bėngamas. Aš paskou sožėnuo-
jau, kad anėi dėdlė baguočē, žemės daug, karviu 
benė dvėdešimts, arkliūm ar ne dvīleka... Ēk jau 
ēk – vėins sūnos konėgs, ontros daktars, dar do 
stodėntā ėr mergelė, na kon ož moni vīresnė, ton 
ėr vežė muokītėis. Šēp jau ta Vareikienė nabova 
tėtnags – ėr ožmuokiejė, ėr sakies gražė paveržė 
atsiunsėnti, ėr diekavuojė Veruonē, kad tēp dailē 
ba kuokiuos blakelės ėšaudosi, ėr kraštelē kap nu-
karpītė. Ėr Petruonelė gīrė dėdelē, vuo Petruone-
lė sakė, kad bapėgo eson austė, tuoki lėna gavos, 
kor sėlka mesk i šali.

– Tik mon namaluono, mergelė, kad benė tus 
abrūsus skobiedama austė tēp nusėvarē? Dar nasenē 
kap ruožė žīdiejē – benė kuoki lėga prisėkabėna? – 
kamontėniejė.

– Šėrdėis lėga, – saka Veruonė, – aš, veiziek, ėr 
nuleiposi...  

– Ar skaud kairi šuona? Ar dėig par šėrdi?
– Skaud... dėig... – saka liūdnā Veruonė.
– Tatā, vākali, to nagali austė. Alė kon če aš šne-

kieso?.. Žėnā, audiejelė, īr parvažiavės mona sūnos 
daktars ės Varšovas, ons tėn pri dėdeliuos lėguonė-
nės ož vīresni īr, šėrdėis lėguonus gīda. Atbiekės– aš 
pasakīso, kad šėtā tus anam abrūsus ausdama tēp 
prisėvarē, napajims nieka – apveizies poikiausē, 
vaistūm parašīs. Ons, matā, žanėjės. Par Žuolėnė 
būs šliūbs, jem pana Repsalė ėš Alavienu dvara.

– Ar pana Jadvīga? – klaus Veruonė.
– Jadvīga, ar pažinsti?
– Poikiausē. Tuoki maluoni, tuoki linksma panelė...
Ėr tatā kāp pradies anėidvė so Veruonė šnekie-

tėis aple Repsus – vėina kal, kėta zalatėj, nuors jau 
ketorė metā, kāp Veruonė ėš tėn ėšējosi. Apsėgīrė 
Vareikienė, kuokius kraitius anuos marti toriesėnti, 
bet kad Vareikienė ožvės geriau tinkon žemaitėškė, 
par daug nītiu raštās ėšvarstītė. Jou skalbi, jou sėlko 
blėzg... nikuokėi ožgruoninčėnė naatstuos. Veruo-
nė anā padiekavuojė, ronkas pabočiava – kon mės-
lėji: konėga muotina, daktara muotina! Paskou ana 
atsiuntė posvaiki so pėningās ėr so gero pavėržio. 
Tėisa, tujau atējusi, ruodīdama i moni, paklausė:

– Vuo ta daili mergelė kėinuo būs?
– Gėmėnaitė, – pasakė Petiuonelė, – nuor au-

diejės amata ėšmuoktė, – ėr naėškėntė napridiejo-
si:– bet ana nabūs biedna...

Vuo ana tatā pagluostė moni ėr saka:
– Ėr amatninkou na pruo šali skatėkeli ož noga-

ras torietė. Muokīkės, mergelė, gal būsi garsi audie-
jė. – Ėr naėškėntė napasėgīrosi: – Mona doktėrelė 
jau ketvėrtuo klesuo Šiauliūs, bet na vėsė ton gal...

Mon kad ožvėrė zlastės šėrdie ož tuoki šnekala. 
Ana gal, vuo aš nagalo!.. Ėr tuoki mėslės šuovė: tatā jē 
kėts, dornos gėmės, tor pėningūm, ons gal muokītėis, 
vuo jē pruotings nator – pasėlėk aklos... Vuo mona pa-
paunelė kraujo aptaškīta pėningeli pakėša puo kūlė... 
Vuo kažėkuoks kėpšos šnėbžd i ausi: „Tava pasuoga 
aug, potas – džiaukės!“ Jė, džiaukės: kam ana potas, 
kad tuoki līdeka kap tas Alioīzos anon prarītom...

Paskou, anā ėšējos, ėr saka Petruonelė Veruonē:
– Ar ēsi pri tuo daktara?
Vuo Veruonė, akis nudūrosi:
– Mosiet rēkies...
Vuo dėineliu bova gražoms! Ėr atsėrada vėina 

dėina diedīna Kazimierienė so dokrelė Muonėko, 
mona posseserė:

–  Ougautė atejuom, – šaukė tik ižėngosės.– Jūs 
če vėsas ougas patės apžėnuotė nuorėt.

Priš ėšētont i skīnėma Petruonelė atšotėna pėi-
na, ėšvėrė kavuos, – mat diedīna atsėnešė bakeli 
tuokiuos skaniuos, saka, tuokė ontrastalems dvarė 
verdon. Ėr baronku atnešė – pavaišėna.

Veruonė bova ėškaitosi – aš jau žėnuojau diel 
kuo. Dabar, kap tik ana jautė sėlpnoma, tujau mau-
kė ėš tuo botelė, kor bova sava tam līdekā vaišintė 
parsėvėlkosi. Puora kartu anon daržėnelie bovau 
ožkloposi.

Vuo tatā diedīna Sodimtienė, ne, kad pasakė 
naujīna!

– Ar žėnuot, balondelē, tujaus ižėngosi nanuo-
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riejau i ūsa struošītė, kad ramē pavėišietomem. Alė 
vėsė vīrā, kor laikraštius skaita – vuo jau tėi, kor 
roskā muok, pasėskaita ėr ėš Peterborga – dėdelē 
daug šnek aple ton ožmušėma karaliaus sūnaus – 
tuolėi tuolėi nu mūsa, pri tuo krašta kaimīnīstie, kor 
šventāsis tievs gīven. Tas karalios nuogniausē ožpī-
kės ont anuo krašta ėr ožskelbės anims karė – vaina 
tatā. Sakōs: „Aš sūno nusiuntiau i svetius, vuo jūs,– 
ruokou, – kap pavaišėnuot?“ Ėr vėsamė pasaulie esōs 
sobrozdėms: vėinė ož tus, kėtė ož tus. Vėinė ož ton 
tieva, kor anuo sūno ožmušė, vuo kėtė ož tus ožmu-
šiejus. Matā, tas krašts – Serbėje ons vadėnas. Vuo 
ta Serbėje īr pri tuo Austrėjės karaliaus tēp prirėšta, 
kap mes pri roskiu Mėkaluojaus. Ėr šėtā, atsėmėni, 
kap pri mūsa bova pėnktāsēs metās, kuoks sobroz-
dėms, žondarus varė lauk, monopuolius daužė. 
Tatā ėr tėi serbā nanuor tuo Austrėjės karaliaus. 
Tatā dabar vėsamė pasaulie klegesīs, erzelis, – saka, 
busėnti vaina, karė. Ėr musa Mėkaluojos šuoksis 
muštėis – Kazimiers skaita gazetas ožsėgolės.

– Atituolink, viešpatie! – griaudio balso ėštarė 
sodrebiejosi Petruonelė.

– Jaunims vīrams striuoks, vuo mes ėr pasėjou-
kiem ėš rėmuoriaus Kormė.

Aš žvėlgt i Veruonė, žvėlgt i Petruonelė... Veruonės 
veids diemiets pasėdarė, vuo Petruonelė lūpas ožspau-
dosi veiziejuos pruo longa, vuo Sodimtienė šnekiejė:

– Matā, Kormis če keliuoms dėinuoms parliekės 
bova ėš Ringuos. Sekmadėini posė dėinuos kažėka-
mė tronkies, paskou pašaukė pri kamėsuorė,– matā, 
padavė naujus ožsakīmus i ton dėrbtovė, kamė Kor-
mis muokies, ėr kad liektom kuo skobėniausē. Tas, 
parējės pri dvarėškiu, saka: „Vīrā, kelkėt ėšleistovės, 
aš statau guorčėnė: ėšvažioujo metams. Regiesėt, 
parvažiouso meistro, pėrkso meistrėnė“. Kėtė jie-
mė jouktėis: „Ar, – saka, – ožsėmuokiesi ėš pana-
giūm ėšsėkrapštės?“ – „Jė, – ruokou, – tuokims 
kavalierems kap aš pėningā ont kėlė valuojės, cīp, 
prašuos pajemamis.“ Uliavuojė anėi tėn lig vieloma. 
Kazimiers teik natroka, – mat anam paskėrta bova 
važioutė so karieto i Mažeikius dėdeliūm svetiūm 
parvežtė. Ėr prisėplakė Kormis pri Kazimiera, ėr so 
karieto ėšlingava laimės ėiškuotė.

Diedīna Sodimtienė dėdlē bova kalbonti – ana 
tik ton kava gierė ėr tarškiejė. Petruonelė ėr paklausė:

– Tad kuo jūs pasėjoukiet? Ar kad vaikis so ka-
rieto ėšvažiava?

– Na tuo, alė kad tik ons rīta ėšvažiava, vuo at-

neš anam šaukėma i vaiska... Vuo jē būs vaina, vėsēp 
gal atsėtėktė: pīkšt puokšt – ėr nablėks tuokė strai-
nė kavalieriaus.

– Kada ons ėšvažiava i ton Ringa?
– Sakau, pėrmadėini auštont.
Mona šėrdės daužuos. Veizo – Veruonė kelas nu 

stala... ēt baksiedama kuojuoms kap medėniems, 
ėšēt i prėmėnė, ėr tuo pat mėnotuo gėrdam – bėr-
dinkt, takšt!

– Ar ana nūmario krimt? – gretā paklausė diedīna.
– Nūmario? Ne-e...– borbteliejė Petruonelė.
Ėšpouliem i prėmėnė – kuoks ėšgonstis! Veruo-

nė gol, veids kraujūs, kakta parsėskielosi i ton šiepa 
prėmėnie. Tempam, nešam, plaunam – ėr kad pasė-
lēs kraus ėš nuosės!..

Petruonelė gretā ėšdavadėjė monėi, kāp liektė 
pri Vareikienės ėr maldaute ton daktara, ėr sakītė, 
kāp bova. Šonis tėn pėktė, alė prirėštė so lenciū-
gās. Vedvė so Muonėko ėr nukūriev – ož opeliou 
tujau bova kelelis tėisē i Vareikėškė. Noms gražos, 
priš stėklėnės gonkas stuov arklē pakinkītė. Bet i 
vėdo nabteka ētė. Tuoks gražos, kresnos, puonėšks 
žmuogos bavākštiuojis puo suodna – vuo tatā ons 
ėr bova daktars. Aš jiemiau smarkē anam dietė:

– Puons daktarė, gelbiek! Jaunuojė audiejė gal-
va parsėskielė – kraujē čiorkšliems bieg, ana alpie. 
Ana ėr pėrmo vės lioub alpies, ana sakuos šėrdėis 
lėga torinti, ėr dar ana dėdlē ėšsėgonda, kad būs vai-
na... Audiejė Petruonelė ožmuokies...

Ons pamuojė ronka i mona šnekala, nuskobiejė 
i truoba, gretā pasėruodė lagamėnelio nešėns ėr ilė-
pa i vežėma – vedvėm lėipė līgē siestėis.

Vuo Petronelė, pasėtėkosi daktara, pasakė vedvėm:
– Jodvė če narēkalingas – ēkėt ougautė.
Vuo aš tēp nuoriejau tėn būtė ėr matītė.
Vedvė so Muonėko, ougautė ėšvarītas, ētav ėr 

nasėšnekav. Muonėka ož moni daug jaunesnė, ana 
(Nukelta i 68 p.)
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tik vėinioulektus ējė. Kon aš galio anā, tuokem vā-
kou, pasakītė (matā, kāp jau aš tada sopratau). Vuo 
mona galvuo tik ūž, tik ūž, nieka nanuoro, tik kad 
būtom kars ėr tam Kormiou gala padarītom...

Muonėka tik renk, tik renk žemougelės, ėr pri-
biegosīs ėr pamatiosi, kad mona tik ont dogno kėik 
īmesta, jiemė jouktėis ėš monės, kad aš lėponti par 
ougas kap katė. Ta bova dar kūdėkis, vuo aš... aš, kor 
mon trūka keliūm dėinūm lig ketoriuolekas metu, 
bovau līgo pražėlosi senė. Tuoks tatā napakajos 
daužies mona krūtėnie. Ruoduos, gėrdiejau, kāp 
saka, kad aš valuojous ont kelio so sava pasuogo ėr 
cīpo, kad tik ons pajimtom, tatā viel stuojės akies 
Veruonė, kor ons joukas, kad ana pati kalta, vuo 
anuos akelės līgo paklaikosės. Tēp, matā, baiso īr, 
kad vāks būs, vuo tieva nier! Ėr galvuojo aš ēdama: 
vuo kas īr tievs? Tievs bova mona papaunelis, kor 
lioub pakels moni nu žemės ėr pabočious, ėr sakīs: 
„Ėšbiekės pasėveizietėis“. Vuo ar tuoki līdeka, kap tas 
Alioīzos, gal būtė tievs?.. Ėr lėpo par ougas, ėr lėpo...

Ėr vėskas tas šėndėina kap sapnos. Vuo kad ėr daug 
teka gīvenėmė pamatītė, griaudo monėi daruos, anas 
mėnotas prisėmėnos, kad tuokem vākou toriejė akis 
atsėvertė i gīvenėma bjauroma, vuo na i gražoma...

Daktars sakės Petruonelē, kad jē anuo nabūtom 
pašaukė – bluogā būtom bovė. Ons sava vaistūm at-
sėvežė, ėr ton parskelta kakta ožsiova, ėr ton kraujė 
biegėma ėš nuosės sostabdė... Diedīna Kazimierie-
nė bova kap jouds debesės, vuo ėr Petruonelē lūpas 
sospaustas. Diedīna dėdlē struošėjuos, kad vielā 
eson, kad tuolėi parētė. Ėr aš ėšgėrdau, kāp ana jau 
prėmėnie saka Petruonelē:

– Jē tēp napadarā, kap aš sakau, dėdeliausė našluo-
vė ožsėtrauksi – ėr mergėkė mes pasėjemam. Aš tėik 

Konėgundā pristīgavuojau, kad ana če ni kuokė pa-
pėktėnėma napamatīs, vuo matā, kas daruos!

Ėš kėima ipoulė Muonė, šaukdama:
– Ēkiav, ēkiav – tujau pradies temtė.
Kāp anuos ėšējė, aš kažėn diel kuo pasėjotau dėdlē 

dronsi ėr nimaž nabėjuodama paklausiau Petruonelės:
– Ciuocėlė, ar tatā moni nuor atsėjimtė ėš 

tamīstas?
– Tavi.
– Vuo diel kuo?
– Kad nabūtomi puo vėino stuogo so Veruonė. 

Saka, aš torinti Veruonė ėšvarītė...
– Vuo ar ana tor papaunelius?
– Tor tieva, tas žemės mažā tator, vuo tor ontra patė 

ėr pėlna truoba vākūm. Ar to mėslėji, kad ta pamuo-
tė naožkapuos anuos kap varna stimponti katėneli.

„Katėneli!“ – ėr ana, matā, pasmėslėjė kap ėr aš. 
Tad aš paklausiau:

– Ciuocelė, tamīsta anuos jog naėšvarīsi?
– Nē, – ruokou ana. – Vuo tavėi gal ėr geriau 

būs. Sodimtienė saka prašīsenti konėgākštienė, kad 
tavi prijimtom i ton siovīkla muokītėis.

– Aš nanuoro. Aš nuoro če pasėlėktė...
– Aš nagalio Veruonės ėšvarītė – ana dar kon 

bluoga pasėdarītom.
– Vuo kon dar bluogesni ana bagal pasėdarītė?
– Ak, vākali, geriau naklausėniek, to ėr tēp par 

daug žėnā.
Tėp tatā pašnekiejiev, vuo Veruonelė nabagėlė 

tīsuojė kap smertis ėšbalosi, žondā ikrėtė, galva ap-
rėšta... Šmiekla ėr tėik.

(Tēsinīs kėtamė numerie)
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