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– Skouda miestė Žemaitiu tētra ikūriet 1995-ās 
metās, tad nedaug betrūkst iki kolektīva 30-metė. Vėsa 
laika anam Tamista ėr vaduovavuot. A neapsirinko?  

– Tētrou pėrmamė anuo veikluos etapė (nu 
1995 iki 2000 m.) vaduovavau aš. Paskiau diel dar-
ba laikraštie „Klaipieda“ toriejau padarītė nedėdėlė 
partraukelė iki 2006 metu. Tumet tētrou vaduo-
vava dvė režisierės – Rozitienė Bėrota ėr Budrienė 
Daiva. Paskiau aš sogrīžau i tētra – tuoliau anam 

Skouda ŽEMAITIU 
TĒTRA artistā par 
spektaklius so žiūruovās 
bėndraun tik žemaitiu 
kalbo

Skouda rajuona kultūras cėntra Žemai-
tiu tētros vėsuo Lietovuo ėšskėrtinis sava 
repertuaro. Garsie ons ėr aktuoriu vaidī-
bo. Tētrou vaduovaun, spektaklius reži-       
soun rašītuos, žornalists, verties UNTU-
LIS EDMUNDS. Šī karta anou pakalbėna 
MUKIENĖ DANUTĖ.

vaduovavau ėr tou darba dėrbo lig šiuol, planoujo 
anam vaduovautė kol svēkata leis.

– A Žemaitiu tētros tik stata spektaklius ė vaidėn 
a papėlduomā rajuonė dā ėr inicėjoun kėtus kultūrė-
nius rėngėnius? 

– Mūsas tētros ne tik stata spektaklius, vaidėn, 
platē gastruolioun pu svieta, bet ėr patemė Skoudė 
jau 24 metus organizoun tarptautėni tētru festivali 
„Vaidėnam tievū kalbo“. Anamė dalīvaun tētrā ėš 

Scena iš Skouda Žemaitiu tētra spektaklė „Smūgis i 
paširdius“. Režisierios ė pjesės autuorios E. Untulis. 
2022 m.

Skouda Žemaitiu tētros pu spektaklė „Kor dietė trieti?“. Režisierios ė pjesės autuorios E. Untulis. 2021 m.
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(Nukelta i 4 p.)

Lietovuos ėr Latvėjės, ī bovė 
atvažiavė ėr estu, lėnku tētrā. 

– Kor žiūruovā ėš kėtū Lie-
tovuos vėitu gal pamatītė Skou-
da Žemaitiu tētra spektaklius? 

– Kas tik kor mūsa tētra 
pakvėit, tėn, jego tik galem, 
ėr novažiounam. Kvėitėmus 
vės gaunam ėš Šėlotės, Šėlalės, 
Plungės ėr Mažeikiu rajuonu, 
Telšiū ėr Klaipiedas miestu 
tētra gerbieju. Palaikuom rī-
šius su Utenuos, Vėlkavėškė, 
Šakiū tētrās, mumis pavai-
dintė īr bovosės pasėkvėitosės 
Vėlniaus, Paneviežė, Šiauliū ėr 
Juonėškė žemaitiū draugėjės.

– A tētra veiklā Skouda 
miestė ī sodarītas tinkamas 
darba sālīgas, a statīdamė, 
ruodīdamė spektaklius nesosė-
dorat so finansėnēs sunkomās, 
je tēp, kaip pavīkst tas pruoble-
mas išsprėstė? 

– Piningās mūsa nieks  ė 
nukumet nesėskobėn užvers-
tė. Kėtūs rajuonūs mes vaidė-
nam už tou, kas ī sorenkama 
už parduodamus bilietus arba 
už rajuona savėvaldībės nu-
ruodīta piningū soma, katrou 
torem parvežtė pu paruodīta 
vaidėnėma (ta soma īr baisē 
joukinga – 116 euru ož valon-
duos trokmies vaidėnėma). 
Dar vaidėnam ėr kultūrėniu 
mainū formo – tēp dėrbam 
par tētru festivalius. Gavė pa-
kvėitėma novažioujem pas 
draugus, tėn už ačiou paruo-
duom spektakli, tumet tėi 
draugā pas mumis atvažioun 
ėr anėi tēp pat už ačiou vaidėn. 
Vaidėnėmus statuom žiaurē 

2010 m., pu „Auksa paukštės“ priza Žemaitiu tētrou iteikėma Skouda kul-
tūras cėntrė. Tou apduovėnuojėma kolektīvs pelnė už 2009 m. pastatīta 
juodā-rauduona kuomedėjė „Keista lėga“. Ana bova statuoma ėr kėtūs 
tētrūs – Žemaitėjuo, Sovalkėjuo, Aukštaitėjuo.

Skouda Žemaitiu tētra artistā ė režisierios 2019 m. Varienuo vīkosiuo res-
publėkėnie miegieju tētru švėntie „Tegīvuoja teatras“, katruo  skuodėškē 
dalīvava kap nuomėnacėjės „Rīškiausis aktuoriu ansamblis“ nuomėnants
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pėgē, kad nenuskriaustomem valdiuos. Biški ėr patīs 
oždėrbam. Va pernā, 2022 metās, i rajuona biudžeta 
parvežiem 1 120 euru, tad je kor nuors rēk važioutė, 
ont saliarkas piningieliu jau būnam ožsėdėrbė, oba-
gās neinam...

– Skouda Žemaitiu tētros Lietovuo unikalos tou, 

ka Tamsta, būdams tētra vaduovs, ne tik režisuojėt 
spektaklius, bet esat ė  tētrė statuomu žemaitėšku pjie-
siu autuorios. Tamstas dramas kūrėnius stata ėr daug 
kėtū Žemaitėjės tētru, pjiesiu leidība ī riemės (vo gal ė 
dabā rem?) Lietovuos naciuonalėnis kultūras centros. 
Kas Tamsta paskatėna tuokē veiklā (rašītė pjiesės že-
maitėškā)? Kas daugiau Tamsta finansėškā rem a ī 
riemės leidont, platėnont tus kūrėnius?

– Lietovuos naciuonalėnis kultūras cėntros 
nemuokamā ėšleida vėina mona tragikuomedė-
jė – „Kurmis ont dėdėlė kelė“, katra bova paskelbta 
lietoviu bėndrėnė kalbo ėšleistamė tuokė pat pava-
dėnėma ivairiū dramaturgu pjiesiu rinkėnie. Tas 
notėka 2000 metās. Pu keliuolėkas metu ėšvertiau 
ėž žemaitiu kalbuos i lietoviu kalba šešis vaidėnė-
mus, katrus tas pats Lietovuos naciuonalėnis kul-
tūras cėntros ėšleida 2015 m. – rinkėnīs vadėnas 
„Neīprasta dovana“. Do žemaitėškus vaidėnėmu 
rinkėnius pavīka ėšleistė gavos Skouda savėvaldī-
bės finansėnė parama (2007 m. bova ėšleist rinkė-
nīs „Meilė ne žaislos“, vuo 2022 m. – „So pėršto i 
aki“). Maždaug ciela kapa vaidėnėmu torio „ožslie-
gės“ internetė, tad je kuoks tētros praša, nesėbron-
gėno, nusiunto ė, ka galietom ėšsėrinktė, kuo šėr-
dės geid, ne pu vėina. Vaidėnėmus rašītė maždaug 

Skouda Žemaitiu tētra artistā 2019 m. respublėkėnie 
dainū švėntie Vėlniou

Skouda Žemaitiu tētra pastatītu spektakliu plakatu fragmėntā
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nu kuokiū 1975 metu 
moni īkvep kuo gera pats 
Pondėivs... Vuo kou pa-
rašītė, Ons mon paruoda, 
baksnuodams so pėršto i 
aki, tad mon patem nieka 
nerēk galvuotė. Baisē pa-
tuogi būsėna... Tēp kor-
tė – vėns maluonoms, nes 
tas bėndravėms īr nuognē 
draugėšks, be juokiū prie-
vartas apraiškū.

– Iduomē če ėšvediet, 
bet... kuožnam ikviepėms 
kortė vės kėtēp ateit, vuo 
mes ruoda veskem tuoliau. 

Ne tik mon, bet, mėslė-
jo, ka ė mūsa skaitītuojems 
kėrb klausėms, kuokė Skou-
da Žemaitiu tētra repertu-
ara dali paskotėnēs metās 
sodara Tamstas parašītė že-
maitėškė kūrėnē? 

– Mūsiškis Skouda kul-
tūras cėntra tētros īr sovai-
dėnės maždaug kuokius 95 
pruocėntus mona parašītu 
vaidėnėmu. Par tus beveik 
28 metus mūsa vaidintus 
kūrėnius, katrėi ī parašītė 
kėtū autuoriu, gal soskai-
čioutė ont ronku pėrštu. 
Tarp tū kūrieju ī – Ibsens 
Henrėks, Sveigs Stepuons, 
Frišos Maksos, Granauskis 
Ruomoalds, Miliūns Vėk-
tuors ėr Juknaitis Vīgants.

– Kėik spektakliu, kat-
rūs artistā vaidėn bėndrėnė 
lietoviu kalbo, par pasko-
tėnius 5–10 metu Skouda 
Žemaitiu tētros ī pastatės? 

– Ni vėina, juk tam ėr 
esam Žemaitiu tētros. Tēp 
būs pakol būsio gīvs, kol va-

duovausio tētrou, vuo paskiau, je nebatsėras, kas parjimtom mona žematiu kal-
buos keravuojėma ė puopolerėnėma misėjė, toukart neblėks ėr Skouda žemai-
tiu tētra. Tumet  gal atsėras kuoks nuors naus tētros, katros vaidins anglėškā, 
vuokėškā a bėndrėnė lietoviu kalbo, vuo gal so tuo Žemaitiu tētra veikluos 
pabaiga ė nikuokė tētra Skoudė neblėks. 

– Kėik spektakliu šēs metās torėt sava tētra repertuarė, kāp anėi vadėnas ė 

Skouda Žemaitiu tētros pu spektaklė „Teisės gīventė kaina“, pastatīta pagal 
Granauskė Ruomoalda nuovelės, premjeras. 2019 m. gegožės mienou. Karto 
so aktuorēs stuov tou dėina spektakli pasėveizietė i Skouda atvažiavosės  
rašītuojė R. Granauskė doktėrīs Gintarė ėr Inga, ėš Skouda kėlės Šiauliūs 
gīvenous kalbininks  pruof. Pabrieža Jūzaps

Skouda Žemaitiu tētra kolektīvs LDK valduovu rūmūs Vėlniou pu pasėruodī-
ma suostėnės senieliu gluobuos nomūs. Tėn bova sovaidints spektaklis „Tei-
sės gīventė kaina“, pastatīts pagal Granauskė Ruomoalda nuovelės. 2019 m. 
vasarė mienou
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kuokėms aktuorems esat patėkiejė kortė pagrindėnius 
vaidmėnis? 

– Par metus dabar vės pastatau pu do vaidėnėmo. 
Dėl kuo tēp, nežėnau, Pondėivs skobėn darboutėis... 
Pernā pabėngiem vaidintė do spektaklius – „Kor 
dietė trieti?“ ėr „Smūgis i paširdius“. Dabar vaidėnam 
graudē joukinga drama „Paveiziek i veidruodi“, pu Tri-
jū Karaliu pradiejuom repetoutė iruonėška kuomedė-
jė „Kiaura žekė“. Premjera nomatuoma Tarptautėnės 
tētra dėinuos pruogo. Tad tėi do vaidėnėmā ėr sodarīs 
mūsiški šiū metu repertuara. Mūsa tētrė vėsė aktuorē 
vaidėn meistrėškā, tad ėr vaidmėnis, mona sopratėmo,   
sokor fantastėškus. Artistu daug, tik mūsa gastruo-
liems skėrama mašina maža, tad repertuarė vėsumet 

tor būtė do spektaklē,  kad ni vėns iš artistu nelėktom 
ba vaidmėns. Šiou štruopo tētrė vaidėn trīs vaikiokā ėr 
šešės mergelkas (vuo dā dvė ėš anū nesenē ėšējė augin-
tė vākulieliu, bet, kāp tik anėi kėik paaugs, tuos jaunas 
mamītės sogrīš i tētra – bėnt tēp anuos pasėžadiejė).

Mūsa tētrė ī bovusi jaunū aktuoriu gropė, ka-
trou sodarė pėnkės mergelkas ėr vėns vaikioks. Ta 
gropė do karto dalīvava respublėkėnie Dainū švėn-
tie Vėlniou. Par karuona (COVID’a epidemėjė) ta 
gropė ėšėra, dalės anuos nariū pauga, ėšvažiava sto-
dėjoutė... Planoujo šiū metu rudini sobortė naujė 
jaunū artistu gropelė. Rēks so anou pasėdarboutė  
ronkuovės pasėraitios, nes nuorem so jaunimo trieti 
karta sodalīvautė respublėkėnie dainū švėntie. 

Kairie – Skouda Žemaitiu tētra jaunėijė artistā ė tēt- 
ra režisierios Untulis Edmunds. 2014 m.  Vėršou –
tētra pastatīta spektaklė „Kor dietė trieti?“ reklami-
nis plakats

Scena iš Skouda Žemaitiu tētra spektaklė „ Auroras Boreslis smūgis“ (rež. E. Untulis).  2016 m. kuova 21 d.
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– Skouds, ka ėr laikuoms žemaitiškiausiu rajuono 
Žemaitėjuo, bet če gīven ėr ėš kėtū Lietovuos etnuo-
grapėniu regėjuonu atvīkė žmuonės, katrėi žemaitėškā 
rokoutėis nemuok, bet tor talėnta vaidintė scenuo. Kāp 
derėnat tus dalīkus, kāp formoujėt tētra kolektīva, kad 
nebūtom pruoblemu statont žemaitėškus spektaklius? 

– Tou rēkalo nesėrūpėno, nes rajuonė spekta-
klius galio režisoutė ne tik aš. Īr bovė sosėkūrė tētrā 
pri muokīklu. Anėi vaidėna bėndrėnė lietoviu kalbo. 
Laikou einont tū kolektīvu veikla notrūka. Pasko-
tėnēs metās neso gėrdiejės, ka tuokėi tētrā rajuonė 
veiktom. Gīvendamė Žemaitėjuo ėš kėtor atvažia-
vė žmuonės tou mūsa kalba kartās vėsā neprastā 
ėšmuokst, vuo je nē... Vėns sovalkietis artists mūsa 
tētrė vaidėna sava gimtoujė suvalkietiu tarmė, vuo lė-
kosėijē – žemaitėškā, tad vėsė vaidėna sava gimtoujė 
kalbo, vuo dā vėina mergelka, nuors ė ne žemaitė, 
bet bova poikē pramuokusi mūsa kalbuos ė vaidėna 
žemaitėškā, be rīškesnė akcėnta, tad, kas ėš žiūruovu 
nežėnuojė, ka ana ne žemaitė, negaliejė tuo ni itartė. 

– Kas ī pagrindėnē Skouda Žemaitiu tētra drau-
gā, riemiejē?

– Baisē duosniū riemieju netorem. Šėik tėik pri-
sėded rajuona valdė, inpormacėjė aple tētra veikla 
nemuokamā platėn rajuona laikraštis „Mūsų žodis“, 
anuos būn ėr Facebook portalė. Vuo šēp tā stėnga-
mies patīs vėskou ožsėdėrbtė ėr asablīvas maluonės 
ėš kėtū neprašuom. Tēp ėr geriau, nes nesėjautam 
niekam skuolingė.

– Kuokēs laimiejėmās tētros, anuo aktuorē gal 
pasėgėrtė (nuomėnacėjės, kėtė apduovėnuojėmā)?

– 2010 metās kap geriausis tū metu miegieju 
tētros Lietovuo pelniem respublėkėnės reikšmies 
aukštiausi apduovėnuojėma – „Auksa paukštė“. 
Daugībė kartu ivairiausiūs konkursūs bovuom pa-
poulė tarp laurētu (sunkē jau vėsoku ė  ėšvardintė). 
Tētra aktuorē Mėnelga Vaidis, Bernuotienė Rasa 
īr bovė „Tegyvuoja teatras“ lauretās, Ronkaitienė 
Gražina, Laureckienė Jedvīga ėr Matutis Tuoms tuo 
patėis konkursa „Tegyvuoja teatras“ nuominantās. 

– Ė pabaigā – gal galietomėt pateiktė tētrė pasta-
tītu spektakliu sāraša, anūs vaidėnusiu ėr vaidėnon-
tiu aktuoriu, kėtū kolektīva nariū (scenuograpu, gar-
sa režėsieriu, švėisū operatuoriu ėr kt.) pavardės?

– Sunkos atvejis... Tū vaidėnėmu būs netuo-
lėi 80, tad šiou štruopo sunkē būtom ėš karta tēp 
anus vėsus ė ėšvardintė. Palėkem tou kėtam kartou. 
Scenuograpė tetorem vėina – Lukšienė Vita, pri 
švėisū ė garsa onkstiau darbavuos Vėršėls Vītauts, 
Urbuons Nerėjos, dabar mums prikimb Stonkos 
Andrios. Par vėsa tētra gīvavėma laikuotarpi ana-
mė vaidmėnis kūrė par pusšimti ivairiausė omžiaus 
aktuoriu. Ketorė ėš tuo skaičiaus jau īr ėškeliavė i 
geriesni pasauli. Neožmėrštam anū.

Diekavuojo ož puokalbi. Linko Tamstā ė vėsam 
Skouda Žemaitiu tētra kolektīvou naujū, gražiū spek-
takliu, ėsėklausontiū, sopratingu ėr palaikontiū žiū-
ruovu, riemieju – kas ba kuo!

2019 m. lapkrėstė paskutinis savaitgalis priš Advėnta. Scenuo – vėsė Skoudė vīkosė tarptautėnė miegieju 
tētru festivalė „Vaidėnam tievū kalbo“ dalīvē
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– Žemaičiams Telšiai – sostinė. Kas šis miestas  
yra Jums ir ar čia Jums netrūksta kūrybinės erdvės, 
žmonių, su kuriais norite dirbti ir kartu dirbant to-
bulėti, realizuoti save? 

Realybe tapusi 
idėja ŽEMAITIJOS
sostinės scenoje 
žiūrėti baletą

Šiandien jau nieko nestebina suži-
nojus apie Žemaitijos savivaldybėse 
veikiančius suaugusiųjų, jaunimo sim-
foninius orkestrus. Baletas, šiuolai-
kiniai, pramoginiai šokiai čia taip pat 
jau ne naujiena. Veikia ne tik būreliai, 
studijos, kurias lanko šių scenos meno 
sričių mėgėjai, vyksta jų pasirodymai, 
bet ir rengiami konkursai bei festivaliai, 
kuriuose dalyvauja tiek mėgėjai, tiek ir 
profesionalūs šokėjai. 

Telšiuose 2020 m. žiūrovai pirmą 
kartą buvo pakviesti į profesionalaus 
šokio festivalį „ŠOK’as 2020“. Jo inicia-
torė ir organizatorė – Telšių Žemaitės 
dramos teatro choreografė Ina LEVIC-
KIENĖ. Su ja kalbėjosi Danutė MUKIENĖ.

Ina Levickienė 2022 m. Telšių Žemaitės dramos teat-
re vykusiame renginyje.  Martyno Levicko nuotrauka

Scena iš spektaklio vaikams „Spalvotas sapnas“. 2022 m. Mindaugo Drimbos nuotrauka

– Telšiai yra miestas, kuriame gyvenu nuo 1995 
metų. Čia realizavau daugybę savo aktorinių ir cho-
reografinių idėjų. Telšiuose dabar gyvenu su savo 
šeima, kuri yra mano gyvenimo pagrindas ir svar-
biausias dalykas... Gyvendami ieškome kompromi-
sų. Teatre esu susikūrusi savo kūrybinį lauką, erdvę, 
čia yra žmonės, su kuriais noriu ir yra miela dirbti. 
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Šiuo metu dirbu su vaikais. Jų choreografinėje edu-
kacijoje matau didelę prasmę. Dirbdama atiduodu 
daug savęs ir savo žinių, bet tai sugrįžta su kaupu, 
nes galiu realizuoti savo kūrybinius sumanymus, su-
laukiu mokinių dėkingumo ir meilės. 

– Jūsų gimtinė – Radviliškyje, augote Kuršė-
nuose, baigusi vidurinę, mokėtės Telšių kultūros 
mokykloje, vėliau – Klaipėdos universiteto Menų 
fakulteto Choreografijos katedroje, kurį laiką kūrėte 
Lietuvos rusų dramos teatre (dabar Vilniaus senasis 
teatras), už šiame teatre kartu su režisieriumi Jonu 
Vaitkumi pastatytą spektaklį „Vargas dėl proto“ sulau-
kėte aukščiausio Lietuvos teatralų apdovanojimo – už 
judesių pasažus, tiksliai atskleidžiančius personažų 
būsenas, Jums 2010 m. įteiktas Auksinis scenos kry-
žius. Kodėl tolesnei savo karjerai pasirinkote Telšius?

– Aš nebuvau išvykusi iš Telšių, darbo Žemaitės 
dramos teatre nebuvau nutraukusi. Į tuometinį Lie-
tuvos rusų dramos teatrą buvau nuvykusi tik konkre-
čiam darbui ir neplanavau visam laikui likti Vilniuje, 
neieškojau galimybės ten nuolat dirbti. Tuo metu 
mane tiesiog pasikvietė padirbėti ir įvyko tai, kas 
įvyko. Kurti su režisieriumi J. Vaitkumi ir kitais iški-
liais bei įdomiais, talentingais žmonėmis man buvo 
ypatinga patirtis ir savotiška dovana. Na o Auksinis 

scenos kryžius buvo viso to darbo apvainikavimas – 
malonus ir netikėtas. 

 
– Šiandien Jūs vadovaujate ne tik Telšių Žemai-

(Nukelta į 10 p.)

Scena iš šokio „Teatras tai tu“ pristatymo pirmajame  
profesionalaus šokio festivalyje „ŠOK’as“ Telšiuose  
2020 m. Sigos Gailiuvienės nuotrauka

Ina Levickienė (viduryje, apsikabinusi mergaitę) kultūros programos „Telšiai – Lietuvos kultūros sostinė“ ren-
ginyje kartu su savo mokiniais 2016 m. Nuotrauka iš I. Levickienės archyvo. Fotografas nežinomas
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tės dramos teatro Šokio studijai, bet ir Telšių kultū-
ros centro Merginų šokių grupei „Žingsniai“. Kokio 
amžiaus šokėjai, žmonės, norintys išmokti šokti, jas 
lanko, ko jie, ateidami į Jūsų vadovaujamus kolekty-
vus, dažniausiai tikisi ir kokie yra Jūsų pačios tikslai 
dirbant su šiais kolektyvais?

– Šiais laikais mamos, augindamos vaikus, nori, 
kad jų vaikučiai nuo ankstyvo amžiaus mokytųsi 
šokio ir kitų meno šakų. Tai nėra blogai. Mes, at-
sižvelgdami į vaikų amžių, turime parengti jų mo-
kymui tinkančias programas ir juos mokyti. Mano 
šokio studiją lanko vaikai nuo 6-erių metų. Ko iš 

manęs tikimasi, gal geriau atsakytų patys vaikai ar 
jų tėveliai... Mano nuomone, vaikams lankant to-
kias studijas gražėja jų laikysena, įgyjama grakštumo 
ir sceninės drąsos. Žinoma daug lemia ir darbštu-
mas, atsakomybė bei talentas. Kiekvienai mamai di-
džiulis džiaugsmas matyti savo vaiką scenoje. Džiau-
giuosi, kad ugdytiniams ir žiūrovams patinka mano 
darbo principai, estetika, kūrybinės-meninės idėjos. 

– Praėjusių metų rudenį, spalio 19–lapkričio 6 
dienomis, Telšių Žemaitės dramos teatre vyko antra-
sis profesionalaus šokio festivalis „ŠOK’as“. Pagrin-

Scenos iš spektaklio vaikams „Spalvotas sapnas“. 2022 m. Mindaugo Drimbos nuotraukos

Scenos iš pirmojo profesionalaus šokio festivalio „ŠOK’as“ metu pastatyto spektaklio „Teatras tai tu“. 2022 m. 
Sigos Gailiuvienės nuotraukos
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dinė festivalio iniciatorė ir 
organizatorė esate Jūs. Kaip 
gimė mintis tokius festiva-
lius organizuoti Telšiuose, 
kokie yra jo tikslai ir kas liko 
įsimintiniausia iš praėjusio 
festivalio?

– Ši idėja kilo dar 2016 
metais, kai manęs paprašė 
prisidėti prie Telšių kul-
tūros sostinės kūrybinės 
grupės darbo. Keletą metų 
nešiojausi šio projekto vi-
ziją – į Telšius atvežti ba-
letą. Projekto tikslas yra 
supažindinti žiūrovus su 
skirtingais šokio žanrų pa-
statymais, jauniesiems at-
likėjams suteikti galimybę 
kartu su žymiais choreo-
grafais, baleto ir šiuolaiki-
nio šokio artistais dalyvauti 
kūrybinėse šokio dirbtuvė-
se. Iš praėjusio festivalio la-
biausiai įsiminė jo dalyviai, 
šokio meną pristačiusių šo-
kio teatrų, mokyklų unika-
lūs pastatymai.

– Ar 2020-aisiais ir per-
nai vykę festivaliai „ŠOK’as“ 
pateisino Jūsų pačios lūkes-
čius, ko iš jų kaip renginio 
organizatorė pasimokėte ir 
ar jie padėjo Jums kaip kū-
rėjai tobulėti, plėsti kolegų 
ratą? 

– Žinoma, tai buvo 
puiki patirtis ir man, ir stu-
dijai, ir žiūrovams, kurie į 
visus spektaklius gausiai su-
sirinkdavo.

– Ar galima tikėtis, kad 
Ina Levickienė (trečia iš dešinės) su mokiniais antrajame profesionalaus 
šokio festivalio ŠOK’as atidaryme 2022 m. Lauryno Kulikausko nuotrauka

Renginio, skirto Pasaulinei kultūros dienai (renginio režisierė Ina Levickienė), 
akimirka. Martyno Levicko nuotrauka

    (Nukelta į 12 p.)
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Ina Levickienė (centre) prieš spektaklį „Aksomo klos-
tėse – epochų šnabždesys“ (spektaklio idėjos autorė 
ir choreografė Ina Levickienė, režisierė Laimutė 
Pocevičienė).  Mindaugo Drimbos nuotrauka

šis festivalis Telšiuose taps tradiciniu ir Jūsų mieste 
vyks kas antri metai? Ko reikia, kad taip būtų?

– Profesionalaus šokio festivalis „ŠOK’as“ 
mūsų mieste jau tampa tradiciniu. Tikiuosi, jog pa-
vyks festivalį tęsti. Kad taip ir būtų, reikia paprastų 
dalykų – nenustoti tikėti savo idėjomis ir gauti tin-
kamą finansavimą.

– Gruodžio mėnesio viduryje Jūs su savo ugdyti-
niais žiūrovams padovanojo puikų naują reginį – ba-
leto žanro spektaklį „Spalvotas sapnas“. Jūs – šio spek-
taklio idėjos autorė ir režisierė. Koks buvo pagrindinis 
šio kūrybinio darbo tikslas ir ar jį pavyko realizuoti?

– Projekto „ŠOK’as 2022“ šokio kūrybinių 
dirbtuvių metu, kurias vedė balerina Kristina Ta-
rasevičiūtė, dirbdami su mano vadovaujama vaikų 
ir jaunimo šokio studija sukūrėme šokio spektaklį 
vaikams – Jūsų paminėtą „Spalvotas sapnas“. Tokio 
spektaklio sukūrimo idėją realizuoti ir jį parody-
ti scenoje pavyko per gana trumpą laiką. Žinoma, 
tobulėjimui ir augimui ribų nėra. Šį kartą padarė-
me tai, ką esamomis sąlygomis galėjome padaryti 
geriausiai. Spektaklio idėja gimė rašant projektą 
„ŠOK’as 2022“, svarstant, kuo jis galėtų būti įdo-
mus, išskirtinis.  Ir... pavyko, atrodo, kad tai, ko ieš-
kojome, radome... 

– Ką iš to, ką jau esate sukūrusi, suorganizavusi, 

Scena iš spektaklio vaikams „Spalvotas sapnas“. 2022 m. Lauryno Kulikausko nuotrauka
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Jūsų pačios nuomone, pasisekė padaryti geriausiai? 
– Buvo labai įdomu kartu su Marijonu 

Breitmozeriu ir kitais kolegomis kurti vaizdo klipą, 
skirtą 2021 m. Šventoms Kalėdoms. Įsimintinas ir 
spektaklis „Aksomo klostėse – epochų šnabžde-
sys“, kuriame šokant epochinius šokius, skambant 
tekstams, gyvai senovinei muzikai prisimenama 
Renavo dvaro barono Rione istorija. Tai mano ir 
režisierės Laimutės Pocevičienės bendras projek-
tas, apkeliavęs beveik visus Lietuvos dvarus. Žino-
ma, profesionalaus šokio festivalis „ŠOK’as“ ir kiti 
mažesni ar didesni darbai man taip pat buvo labai 
svarbūs ir, manau, gana puikiai pavyko.

– Ką iš kolegų, su kuriais kartu dirbote iki šiol ir 
dirbate dabar, Jūs galėtumėt paminėti kaip puikius 
scenos partnerius, kūrėjus, padėjusius Jums eiti pasi-
rinktu kūrybos keliu?

– Telšių Žemaitės dramos teatre pradėjau dirbti 
su režisiere Laima Adomaitiene. Su ja bendradar-
biavau, iš jos mokiausi, jos statomuose spektakliuo-
se kūriau vaidmenis (aktoriavau) apie 15 metų. Tai 
buvo neįkainojama patirtis. Šis etapas ypatingas ir 
tuo, nes tada susitikau su savo vyru Martynu, ku-
ris iš pradžių buvo puikus mano scenos partneris. 
Su juo pradėjome kurti ir kuriame gyvenimą kartu. 
Paskutiniais metais dažnai bendradarbiauju su ko-
lege režisiere Laimute Pocevičiene. Mes atradome 
savitų bendradarbiavimo formų. Ji užsiima režisū-
ra, o aš kuriu choreografiją jos statomiems spek-
takliams, teatralizuotiems renginiams, šventėms, 
parodų atidarymams. 

– Dirbant tokį darbą kaip Jūsų, poreikis tobulėti 
ir mokytis yra visą gyvenimą. Kaip tai Jums, gyve-
nančiai mieste, kuriame nėra profesionalaus baleto, 
šiuolaikinio šokio teatro, pavyksta? 

– Šiais laikais nieko nėra neįmanoma. Inter-
netinė platybė, seminarai online... Spektakliai pa-
matomi nuvykus į juos savo transportu. Padeda ir 
mano pačios realybe tapęs sumanymas į Telšius pa-
sikviesti koncertuoti profesionalius atlikėjus, kartu 
su jais vesti šokio dirbtuves. Pasikraunu žiūrėdama 
jų spektaklius, kitus darbus.

– Jūsų patirtis dirbant su meno kolektyvais – 
didžiulė. Kaip dažnai tuo, ką pasiekiate, turite 
galimybę parodyti už Telšių rajono ribų? Ar tuo, 

Profesionalaus šokio festivalio „ŠOK’as“ ženklas

ką Jūs kuriate Telšiuose, domisi aplinkinių rajonų, 
miestų žmonės ir konkrečiai kultūros darbuotojai? 

– Dažnai bendradarbiauju su Lietuvos bajorų 
draugija, pasirodome ir Vilniaus rotušėje, ir ma-
žuose Lietuvos miesteliuose, dvaruose. Žaviuosi ir 
mėgstu senovinę muziką, epochinius šokius – jie 
nepavaldūs laikui...

– Ką Jūs šiandien palinkėtumėte tiems, kas baig-
dami kultūros mokyklas, renkasi savo gyvenimo ke-
lią, ir tiems, kurie gyvendami periferijoje, kultūros 
prasme nori jaustis ne provincialais?

– Palinkėjimas labai paprastas: pasitikėti Die-
vu, jo vedimu. Ne iš karto suprantame, kur jis mus 
veda... Mums kartais atrodo, jog mes labai norime 
vieno dalyko, o gauname visai ką kita. Iš pradžių 
mus tai nuliūdina ar net labai suerzina, bet laikui 
bėgant suprantame, jog gavome visa, ko mums la-
biausiai reikia ir kas mums buvo skirta geriausio.

Svarbu turėti savo viziją. Jei pasirinkai šį kelią – 
tikriausiai klausei savo širdies balso... 

Dėkoju Jums už pokalbį ir linkiu Jums, Jūsų mo-
kiniams didžiulės kūrybinės sėkmės!

Scena iš spektaklio „Aksomo klostėse – epochų šnabždesys“ 
(idėjos autorė ir choreografė Ina Levickienė, režisierė Laimutė 
Pocevičienė). Mindaugo Drimbos nuotrauka
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Širdis sujungiantis
LAISVĖS šauksmo
aidas
Vytas RUTKAUSKAS
Nuotraukos – autoriaus

Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet Rie-
tave įsimintinais renginiais buvo paminėta Lietu-
vos Laisvės gynėjų diena. Sausio 12-ąją 17.30 val. 
miesto Laisvės aikštėje suliepsnojo fakelų karūnas 
primenantys laužai, į gausų bendraminčių būrį su-
sitelkusių rietaviškių rankose nušvito simboliniai 
laisvės žibintai (ačiū vaizduotės nestokojantiems 
miesto seniūnijos meistrams ir dvi dienas Rietavo 
kultūros centro teminėse dirbtuvėse plušėjusiems 
savanoriams!), kaip ir kitų valstybinės reikšmės 
minėjimų metu Laisvės paminklo papėdėje su vė-
liavomis išsirikiavo Rietavo šauliai.

Įžanginiais žodžiais įtaigiai apibūdinusi ne-
prilygstamą Laisvės reikšmę kiekvieno žmogaus 

Apytiksliais duomenimis Lietuvai lem-
tingą 1991 m. sausio mėnesį Rietavo kraš-
to žmonės nesmurtinei Lietuvos Laisvės 
gynybai atidavė daugiau kaip keturis tūks-
tančius savo gyvenimo valandų. Vien tiktai 
sausio 11–16 dienomis iš Rietavo į Vilnių 
kasdien buvo išlydima po 30–40, o atsisvei-
kinimo su žuvusiais Laisvės gynėjais dieną– 
daugiau kaip 60 rietaviškių, neskaitant tų, 
kurie, neužsiregistravę koordinaciniame 
Rietavo savivaldos štabe, važiavo nuosavu 
transportu. Tik Apvaizdos malonės dėka, 
nors ir sunkiai kontūzyti, betgi išliko gyvi 
sausio 13-osios naktį televizijos bokšto gy-
nėjų gretose budėję šie rietaviškiai: Genutė 
Montvydienė, Stasys Dromantas. Gyvas iš-
liko ir sukrečiančius Laisvės gynėjų žūties 
vaizdus užfiksavęs fotografas Kęstutis Jasai-
tis, kiti prie bokšto budėję Rietavo gyven-
tojai. Jų atmintyje 1991 m. sausio mėnesio 
įvykiai įsirėžė giliai.

Rietavo Laisvės aikštėje dega Lietuvos Laisvės gynė-
jų dienos laužai, šviečia žibintai. 2023 m. sausio 12 d. 

gyvenimui ir valstybės vystymuisi, renginį vedusi 
Rietavo kultūros centro renginių organizatorė Eglė 
Fabijonavičienė  pakvietė šia tema  mintimis pasi-
dalinti Rietavo savivaldybės merą Antaną Černec-
kį ir Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus 
direktorių Vytą Rutkauską. Įsimintinai nuskam-
bėjo A. Černeckio žodžiai, kviečiantys branginti 
per kraują iškovotą Tėvynės Laisvę, sutelktai dar-
buotis vardan savo krašto gerovės, vardan Lais-
vės gynėjų aukos ir atminimo įprasminimo. Savo 
ruožtu V. Rutkauskas, akcentavęs egzistencinę 
nuostatą, kad Laisvė – tai paklusnumas Dievui, 
priminė, kaip rietaviškiai 1991 m. sausio mėn. or-
ganizavosi ir dalyvavo Seimo, Lietuvos televizijos 
bokšto, Sitkūnų retransliatoriaus, kitų gyvybiškai 
svarbių objektų nesmurtinėje gynyboje. 

Plojimais buvo sutikta Rietave laikinai apsigy-
venusių, prasidėjus karui iš Ukrainos pabėgusių 
gyventojų atstovė Natalija Kutko, padėkojusi už 
Lietuvoje patiriamą nuoširdumą ir pabėgėlių globą. 
Ji priminė, kad, kentėdama baisios karinės agresijos 
išgyvenimus, Ukraina šiandieną gina ne tik savo, 
bet ir Lietuvos, taip pat kitų šalių Laisvę.

Sugiedojus Lietuvos himną, antroji renginio 
dalis persikėlė į Rietavo Šv. Mykolo arkangelo 
bažnyčią. Čia Rietavo parapijos klebonas Antanas 
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Gutkauskas drauge su kunigais Česlovu Degučiu ir 
Vytautu Norbutu už Lietuvos Laisvę ir jos gynėjus 
aukojo šventąsias Mišias. 

Laisvės gyvėnėjų dieną autentiškus istorinės 
1991-ųjų Sausio 13-osios įvykius priminė Rietavo 
Oginskių kultūros istorijos muziejaus parengta fo-
todokumentinė ekspozicija.

Ypač jautriai sausio 13-oji buvo paminėta Rie-
tavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje. Čia, kaip ir kitų 
įstaigų languose, aštuntą valandą ryto nušvito Lais-
vės žvakelių šviesa, per vietos radiją į visus gimnazi-
jos moksleivius, mokytojus ir darbuotojus kreipėsi 
gimnazijos direktorė Alma Lengvenienė, mokslei-
vių tarybos prezidentė Ema Morozaitė, per visus 
gimnazijos koridorius jaudinančiai nuvilnijo čia išsi-
rikiavusių moksleivių ir Eurikos Masytės atliekamos 
giesmės „Laisvė“ melodijos aidas. Apgalvotai gimnazi-
joje buvo išnaudotas ir erdviame vestibiulyje ant sienos 
sumontuoto didžiulio interaktyvaus ekrano techni-
nės galimybės – jame vienas po kito keitėsi autentiški 
Lietuvai lemtingų 1990–1991 m. įvykių įrašai.

Visus Laisvės gynėjų dienai skirtus renginius 
simboliškai sujungė ir vainikavo Rietavo Ogins-
kių kultūros istorijos muziejaus rūpesčiu gimna-
zijos vestibiulyje išeksponuotos Tito Masiulio 
fotografijų parodos „Laisvės ir kalnų šauksmas“ 
sutiktuvės. Jos kontekstą lakoniškai apibūdino 
po įvadine fotografija įkomponuotas užrašas:

„Tito Masiulio atminimui skirta fotografijų 
paroda „Laisvės ir kalnų šauksmas“ iš jo paties foto-
grafuotų skaidrių šeimos iniciatyva buvo parengta 
2001 metais. Titas 1987–1988 m. su turistų grupe 
bei kurso draugais keliavo į Fanų kalnus (Tadžikija), 
vėliau, nepaleisdamas iš rankų fotoaparato FED-2, 
slidinėjo Karpatuose (Ukrainoje). 1991 m. sausio 13 
dieną Titas Masiulis žuvo už Lietuvos Nepriklauso-
mybę ir Laisvę prie televizijos bokšto.

Tito mama Vitalija“.
Pristatydamas parodą Rieavo muziejaus direk-

torius V. Rutkauskas pasidalino prieš daugelį metų 
skaitytos Vytauto Narvilo knygos „Duokime žmo-
nėms kalnus“ įžanginio teksto interpretacija: 

... už pirmykštę nuodėmę – įsakymo neskinti 
pažinimo medžio vaisių sulaužymą – ištrėmęs mūsų 

Rietavo Laisvės aikštėje sausio 12-osios vakare vykusiame Laisvės gyvnėjų dienai skirtame renginyje kalba 
Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, kuris susiri nkusiuosiu paragino dirbti ir kurti vardan savo 
krašto gerovės

Grupė Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus 
ir Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos darbuotojų 
gimnazijos vestibiulyje surengtoje Tito Masiulio fo-
tografijų parodoje „Laisvės ir kalnų šauksmas“ 
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Nuotraukose – Rietave surengtos Tito Masiulio fotografijų parodos „Laisvės ir kalnų šauksmas“ eksponatai

protėvius iš palaimingų rojaus sodų į laukinę žemę, 
Dievas tarė: „Suteikime jų sieloms tobulumo ilgesį, 
idant pažinę šio pasaulio sąrangos dėsningumus, jie 
žemėje galėtų kurti rojaus sodų atspindį. Suteikime 
ir galimybę bent retkarčiais po tolimus jos horizon-
tus pasižvalgyti iš dangaus aukštybių. Ne, sparnus 
jiems duoti kol kas pavojinga. Duokime žmonėms 
kalnus – idant pavargę nuo sunkių darbų, tamsių 
minčių, ydingų įpročių, moralinio pakrikimo ar 
prabangos tuštybės jie koptų į spindinčias viršu-
kalnes ir pamatytų, iš kur trykšta šaltiniai, iš kur 
prasideda derlingas lygumas maitinančios upės. 
Duokime žmonėms kalnus, kad į juos įkopę žmo-
nės pajustų, koks lengvumas užlieja širdis nusipur-
čius beverčio aukso, nereikšmingų rūpesčių ir tar-
pusavio nenutarimų dulkes. Duokime žmonėms 
kalnus, idant iš čia grįždami į gimtąsias lygumas, 
jie parsineštų ir mano begalinės meilės – jų gyve-

nimui padovanotos atsakingos laisvės aidą“...
    Palinkėjęs, kad ši paroda jos pristatymo da-

lyvių širdyse uždegtų dangaus mėlynėje spindinčių 
viršukalnių aplankymo svajonę, direktorius tuo 
pačiu išreiškė viltį, kad ji paskatins ir konkretiems 
darbams vardan savo Tėvynės Laisvės išsaugojimo 
grėsmingose XXI amžiaus istorinių įvykių ir mo-
ralinių sukrėtimų kryžkelėse. Šias mintis pratęsė ir 
muziejaus edukatorė Audronė Gečienė, supažindi-
nusi parodos dalyvius su Tito Masiulio biografija, 
kai kuriais jo šeimos ir giminės istorijos bruožais, 
žūties prie televizijos bokšto aplinkybėmis.

Gimnazijos direktorė Alma Lengvenienė, pasi-
dalinusi savais, daugiau kaip prieš dvidešimt metų 
prabėgusių dienų prisiminimais, padėkojo muzie-
jaus darbuotojams už unikalią parodą ir išreiškė 
viltį dėl tolesnės kūrybingai besivystančio bendra-
darbiavimo perspektyvos.

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje pristatoma Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus globojama 
1991 m. sausio 13 d. prie Lietuvos televizijos bokšto tragiškai žuvusio Laisvės gynėjo  Tito Masiulio fotografijų 
paroda „Laisvės ir kalnų šauksmas“, už kurią muziejus dėkoja Tito mamai Vitalijai ir jo sesėms
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Vytautas Mačernis gimė 1921 m. birželio 5 d. Šar-
nelės kaimo (Žemaičių Kalvarijos vlsč., Telšių apskr.) 
stambių ūkininkų šeimoje, kurioje iš viso gimė 13 vaikų. 
Iš jų užaugo 7. Vytautas buvo antrasis Mačernių vaikas. 
Nuo vaikystės juo labiausiai rūpinosi močiutė, kuri mirė 
1934 m., būdama 80 metų amžiaus. Poetas ją vadindavo 
babūne, o „Vizijose“– senole.

1935 m. Vytautas baigė Sedos progimnaziją. Tuo 
laikotarpiu įsijungė į ateitininkų veiklą. Nors buvo pa-
kankamai stropus, tačiau ne pirmūnas.

Mokslus tęsė Telšių gimnazijoje. To laikotarpio 
bendramoksliai jį prisimena kaip labai rimtą, visada su-
sikaupusį, kartais gerokai uždarą, krikščioniškos pasau-
lėjautos vaikiną. Telšiuose jis pradėjo rašyti eilėraščius ir 
ne tik pats įsijungė į gimnazijos literatų būrelio veiklą, 
bet buvo vienas iš pagrindinių šio būrelio veiklos orga-
nizatorių, vadovų, dalyvaudavo jaunųjų literatų rengi-
niuose Telšiuose ir kituose Lietuvos miestuose. 

1936 m., būdamas gimnazijos septintos klasės 
mokinys, savo eilėraščius pradėjo publikuoti – juos 
spausdindavo ateitininkų žurnalai „Ateities Spindu-
liai“ ir „Ateitis“. Toks spaudos leidinių pasirinkimas 
– neatsitiktinis, nes Vytautas buvo giliai religingas, 
mokydamasis gimnazijoje aktyviai dalyvavo ateitinin-
kų veikloje. 1937 m. spalio 21 d. Telšiuose leistame 
katalikiškame laikraštyje „Žemaičių prietelius“ kar-
tu su Pauliaus Jurkaus (1916–2004) ir Prano Genio 
(1902–1952) kūriniais buvo išspausdintas ir Vytauto 
Mačernio eilėraštis „Lietuva“. 1999 m. spalio 19 d. šia-

Vytautas Mačernis ir
Vilnius

  Gerimantas PAKALNIŠKIS

Vytautas Mačernis – poetas, jauniausias 
lietuvių literatūros klasikas, Žemaičių ra-
šytojų sambūrio, veikusio 1936–1944 m., 
narys. Kokie svarbiausi jo gyvenimo ir 
kūrybos faktai žinomi, kas iš jo rašytinio 
palikimo yra išspausdinta ir kuo V. Ma-
černis yra susijęs su šiemet 700-ąjį gim-
tadienį pažyminčiu Vilniumi? Atsakymus į 
klausimus rasite šioje publikacijoje. 

me laikraštyje paskelbtas tuo metu tarp krikščionių ka-
talikų plačiai platinamas jo eilėraštis „Laiškas Kristui“, 
1944 m. laikraštyje „Žemaičių žemė“ – sonetas „Mes 
nežinome kam“. Žemaitijoje leistuose periodiniuose 
leidiniuose yra išspausdinta ir kitų jo tekstų– informa-
cijų, spaudos apžvalgų, knygų recenzijų, straipsnių. Vie-
nas jų – „Simonas Daukantas“, išspausdintas 1938 m. 
kovo 31 d. „Žemaičių prieteliaus“ 13 numeryje. 

Apie 1938-uosius metus Žemaičių muziejaus „Alka“ 
direktorius poetas Pranas Genys (1902–1952) Vytautą 
pakvietė dalyvauti 1936–1944 m. veikusio Žemaičių 
rašytojų sambūrio kūrybos vakaruose. Jis šį kvietimą pri-
ėmė, keletą kartų tokiuose renginiuose  dalyvavo 1938–
1940 metais. Su kai kuriais šio sambūrio nariais jis ryšių 
nenutraukė iki pat savo mirties. 

1944 m. gegužės 20 d. Telšiuose leidžiamame sa-
vaitraštyje buvo išspausdintas išskirtinės svarbos V. 

2021 m. Vilniuje Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos 
išleisto Aldonos Ruseckaitės istorinio romano „Dūž-
tančios formos“ viršelis. Dailninkė Deimantė Rybako-
vienė. Viršelyje panaudota V. Mačernio nuotrauka, 
kurioje jis įamžintas 1940 m. vasarą   
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Mačernio literatūriniame kelyje 
turintis jo straipsnis „Žemaitiš-
kas charakteris mene“.  Jo turinys 
rodo, kad tuo metu V. Mačernis 
jau tvirtai laikėsi Žemaičių rašyto-
jų sambūrio pagrindinių nuostatų, 
išdėstytų 1938m. išleistoje žemai-
čių prozos ir poezijos antologijoje 
„Žemaičiai“ (knygoje išspausdinta-
me Stasio Anglickio (1905–1999) 
straipsnyje „Žemaičių pasisaky-
mas“). Jo pradžioje V. Mačernis 
rašo: „Amžių bėgyje klimatinės, is-
toriniai politinės ir kitokios sąlygos 
padėjo susiformuoti kiek savitesniam 
negu bendrai lietuviškam žemaičių 
charakteriui. Jis turi jį iš kitų lietu-
vių tarpo išskiriantį mąstymo ir pa-
saulio pergyvenimo atspalvį. Meno 
uždavinys yra kaip tik jį pagauti, 
išryškinti ir parodyti kitiems.“

Lietuvos periodikoje V. Ma-
černio kūryba (eilėraščiai, tarp jų 
ir trumpi aforistiniai, giesmės, so-
netai, trioletai, vizijos, prozos kū-
riniai), buvo spausdinami iki 1944 
m. lapkričio mėnesio. 

1938 m. savo ūkyje subadytas 

jaučio mirė Vytauto tėvas, kuris, 
kad ir gyveno ne itin pasiturinčiai, 
bet mėgdavo paulioti, buvo me-
džiotojas. Tėvui mirus, našlaičiais 
liko du vyresni ir penki mažame-
čiai vaikai.  Tada mokslo siekian-
čiam Vytautui atsirado daugiau 
finansinių problemų. Vis dėlto tai 
jo nepalaužė ir jis, 1939m. baigęs 
gimnaziją, studijuoti  anglų kalbą ir 
literatūrą įstojo į Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos-filosofijos 
fakultetą, čia įsijungė į literatų bū-
relio veiklą, planavo leisti savo žur-
nalą. 

Tuo laikotarpiu poetas bičiu-
liavosi su jau pradėjusiais garsėti 
kūrėjais – su iš Žemaičių Kalvari-
jos kilusiu Pauliumi Jurkumi, Ka-
ziu Bradūnu (1917–2009), Ma-
mertu Indriliūnu (1920–1945), 
Broniumi Krivicku (1919–1952), 
Eugenijumi Matuzevičiu (1917–
1994), Alfonsu Nyka-Niliūnu 
(tikr. pavardė  Alfonsas Čipkus,  
1919–2015) ir kt. Susirinkę būrin 
(dažnai tuo metu veikusioje Kau-
no karčemoje „Pas Čepurną“), jie 
skaitydavo savo kūrybą, aptardavo 
naujausius kultūrinius įvykius, iš-
leistas grožinės literatūros knygas, 
diskutuodavo ir kt.

1939 m. rudenį Lietuvai grą-
žinus Vilnių, daugelio Vytauto 
Didžiojo universitete studijavusių 
studentų akys nukrypo į šį miestą. 
Tarp jų buvo ir Vytautas. 1940 m. 
jis, kaip ir daugelis kitų jo bendra-
amžių, perėjo studijuoti į Vilniaus 
universitetą. Čia jis pasirinko Hu-
manitarinių mokslų fakultetą. Iš 
pradžių studijavo anglų kalbą ir 
literatūrą, o po dviejų semestrų –  
filosofiją. Papildomai dar lankyda-
vo lituanistikos paskaitas, kurias 
skaitė Vincas Krėvė-Mickevičius 
(1882–1954), Vincas Mykolai-

Vytautas Mačernis 1937 m. Foto-
grafas nežinomas. Fotoreproduk-
cija iš RKIC archyvo

tis-Putinas (1893–1967), dalyva-
vo Balio Sruogos (1896–1947) 
seminaruose. 

Vilniuje V. Mačernis pradėjo 
bičiuliautis su universitete veikian-
čių studentiškų draugijų nariais. 
Tuo laikotarpiu jis ne tik tarp stu-
dentų, dėstytojų, bet ir tarp jau 
pripažintų Lietuvos rašytojų ėmė 
garsėti kaip itin intelektualus, po-
eziją, kuriai būdingi filosofiniai 
apmąstymai, egzistencinis neri-
mas, kuriantis jaunas poetas. Stu-
dijuodamas Kaune ir Vilniuje V. 
Mačernis atkakliai mokėsi kalbų. 
Jis originalo kalba skaitė Dantę, 
Dostojevskį, Servantesą, studijavo 
Haidegerį, Kirkegorą, Nyčę. Vy-
tautui dėstę profesoriai, matydami 
neeilinį poeto talentą, planavo jį 
išsiųsti studijuoti į užsienį. To laiko-
tarpio V. Mačernio kūrybą itin ver-
tino Vilniaus universitete dėstęs ra-
šytojas Vincas Mykolaitis-Putinas.

Vilniuje užsimezgė V. Mačer-
nio ir studentės Bronės Vildžiūnai-
tės (1920–2022), draugystė, kurią 
vainikavo sužadėtuvės. Studijų me-

Vytauto Mačernio sužadėtinė Bro-
nė Vildžiūnaitė.  Fotografas neži-
nomas. Fotoreprodukcija iš RKIC 
archyvo 



                                                      
Ž E M A I Č I Ų  K Ū R Ė J A I  V I L N I U J EŽ E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 3   /   2

19

(Nukelta į 20 p.)

tais, esant galimybei, Bronė Vytautą 
remdavo materialiai. Jų santuokai 
paprieštaravo Bronės mama, kilo 
ir kitų problemų, nes vyko karas, 
kurį laiko sužadėtinius skyrė didelis 
nuotolis, tad vestuvės neįvyko – jos 
buvo atidėtos.

Viktorija Daujotytė: 
„ P. S. Du 1942 metų 
Vilniaus gidai“
V. Mačernis nuo mažens do-

mėjosi Vilniumi, jo istorija, tad, 
persikėlęs studijuoti į šį miestą ir 
čia gyvendamas, jis nepraleido pro-
gos susipažinti su Vilniaus istorija, 
kultūra išsamiai. Tuo laikotarpiu 
šeima neturėjo galimybės jam skirti 
pakankamai pragyvenimui reika-
lingų lėšų, todėl Vytautas ieškodavo 
galimybių pats jų užsidirbti. Taip jis 
tapo ir Vilniaus senamiesčio gidu, 
kurį laiką dirbo Vilniaus valstybi-
niame dailės muziejuje (dabar Lie-
tuvos nacionalinis dailės muziejus).

Šiam V. Mačernio gyvenimo 
etapui, kuris iki šiol vis dar dėl duo-
menų trūkumo nėra plačiai apta-
riamas, atskirą straipsnį („P. S. Du 
1942 metų Vilniaus gidai“) 2021 
m. Vilniaus dailės akademijos lei-
dyklos išleistoje knygoje „Žemės 
keleiviai. Mačernis“ yra paskyrusi 
literatūrologė prof. Viktorija Dau-
jotytė. Ji rašo:

„Pagaliau Vilnius. Būsimųjų 
žemininkų kartai buvo lemtas 
pirmapradis sugrįžimo džiaugs-
mas. Vilnius, perpildytas pasi-
ilgimo ir pažinimo džiaugsmo. 
Iš Kauno į Vilnių persikėlusių 
studentų humanitarų uolumas – 
vaikščioti, lankyti, žiūrėti, pažin-
ti ir atpažinti. Įsibūti. Įsigyventi. 
Įsimelsti–jaudinantis jų daly-
vavimas senųjų bažnyčių – Šv. 
Mikalojaus, Šv. Jonų, universi-

tetinėje – pamaldose. Miestas lyg 
didelis muziejus, neapeinamas, 
neapžiūrimas. 

Adolfas Valeška tampa pir-
muoju Lietuvos valstybinio dailės 
muziejaus Vilniuje direktoriumi, 
muziejus perkeliamas į Rotušę. 
Patenka daug vertingų meno dir-
binių iš nacionalizuotų dvarų. 
Muziejui priklauso ir Gedimino 
kalnas, į kurį vedamos ekskursijos. 
Jos rengiamos ir į kitas svarbias 
sostinės vietas. Reikia gidų, pažįs-
tančių Vilnių, mokančių kalbų. 
Pasitelkiama ir studentų.

Valstybinio dailės muziejaus 
Darbininkų ir tarnautojų asme-
ninių sąskaitų knygoje (F. 2, b. 1) 
esama dviejų įdomių lapų: V. Ma-
černio ir P. Aukštikalnytės. „Tarny-
bos eigos“ skiltyje nurodomos abiejų 
pareigos – gydas (gidas). Likęs ir 
1942 metų sausio ir vasario mėne-
sių „Atlyginimo apskaičiavimas“: 
pagrindinė alga – 74, algos mokes-

1942 m. Vilniaus valstybiniame dailės muziejuje (dabar Lietuvos nacio-
nalinis dailės muziejus) dirbusiam V. Mačerniui suformuoto  „Tarnybos 
eigos“ ir „Atlyginimo apskaičiavimas“ dokumento fragmentas

tis – 5,06, profsąjungos nario mo-
kestis – 0,74, išmokama po 68,20 
(M ar MD). Gal būta ir abiejų pa-
sitarimo, pakvietimo.

Romualdo Budrio, ilgamečio 
muziejaus direktoriaus nuomo-
ne, galėtų būti kalbama ne apie 
etatinius muziejaus darbuotojus, 
o apie pagalbinius, pasitelktus 
ekskursijoms vesti. Atlyginimas– 
už ekskursijas. Reikėję parengti 
ekskursijos turinį ir jį suderinti su 
muziejaus vadovu. 

R.Budrio nuomone, V. Mačer-
nis vedęs ekskursijas į Gedimino 
kalną, pasakojęs ir vokiškai. Gal 
pirmas apie poetą kaip apie Dailės 
muziejaus ir Gedimino pilies gidą 
užsiminė V. Kubilius.  Gali būti, 
kad šį faktą sužinojęs iš P. Aukšti-
kalnytės-Jokimaitienės; abu dirbo 
Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institute, kritikas neabejotinai ta-
rėsi, rengdamas V. Mačernio rink-
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tinę, remdamasis jos nuorašu. 
Be abejo, abu gidai pirmiausia rūpinosi pragy-

venimu, dar ir saugumu – vis dėlto tarnyba, nors ir 
nežinia, kiek laiko ji tęsis. [...]“

Bet Vilniaus gidas turi ir gilesnę prasmę. Koks 
buvo greitas, koks intensyvus jaunų lietuvių, Vilniaus 
universiteto studentų  sugrįžimas į Vilnių, dvasinis jų 
įsigyvenimas, pažinimas. Ir tai tarsi priklausė žemi-
ninkų kartai, jos prasmėms: Vilnius Lietuvai, jos že-
mei skiria aukštąjį ontologinį matmenį. [...]“

Kur studijų ir darbo Vilniuje metais poetas 
gyveno, nuomodavo kambarius? Visi adresai nėra 
žinomi, bet kai kuriuos galima nustatyti pagal jo 
įrašus atvirlaiškiuose. Štai viename jų, išsiųstų su-
žadėtinei B. Vildžiūnaitei į Švenčionėlius, užrašy-
tas toks Vilniaus adresas: Kražių g. 17-2

1939–1942 m. Vytautas parašė žymiausią savo 
kūrinį – eilėraščių ciklą „Vizijos“. Jas sukūrėŠarnelėje 
ir Vilniuje. Tuo laikotarpiu poeto kūrybai didžiausią 
įtaką darė Oskaro Milašiaus (1877–1939) eilėraščiai.

1943 m., kai uždarė Vilniaus universitetą, Vytau-
tui buvo likę išlaikyti baigiamuosius egzaminus. Tikė-
josi, kad po kurio laiko universitetas vėl pradės veikti 
ir  kad galės į jį sugrįžti.  

Šarnelėje. 1943–1944 m.
Vilniaus universitetą uždarius, V. Mačernis, 

nenorėdamas būti okupacinės valdžios išsiųstas 
priverstiniams darbams į Vokietiją, nutarė laikinai 
grįžti į tėviškę. Čia karo metais, kol priartėjo fron-
tas, buvo gerokai ramiau, negu Vilniuje. Čia jis net 
ir tuo neramiu laikotarpiu galėjo susikaupti ir kurti.

Prieš išvykdamas į Šarnelę jis 1943 m. rudenį 
dalyvavo Vilniaus Filharmonijos salėje vykusiame 
dideliame poezijos vakare, jo metu skaitė savo „Vi-
zijas“ ir sulaukė didžiulio pasisekimo – klausytojai 
plojo net atsistoję. Tai buvo didžiausias jo talento 
pripažinimas tarp meno kūrėjų. 

V. Mačernis planavo studijuoti Sorbonos uni-
versitete Paryžiuje, todėl, parvykęs iš Vilniaus į tė-
viškę, mokėsi prancūzų kalbos. Jis buvo gabus kal-
boms, be savo gimtosios lietuvių,  mokėjo ir anglų, 
graikų, italų, lotynų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas. 
Gyvendamas Šarnelėje užsiėmė ir Oskaro Milašiaus 
kūrybos vertimais, gilinosi į astronomiją, fiziką, ren-
gėsi diplominiam darbui tema „Nyčė ir Kristus“, 
kūrė. Iškalbingi to laikotarpio jo laiškai, rašyti, suža-
dėtinei B. Vildžiūnaitei.  

1943–1944 m. V. Mačernis sukūrė ciklo „Metų 

Nuotraukoje (iš kairės): Vytauto Mačernio draugai 
iš Žemaičių Kalvarijos (Plungės r.) – broliai Juozas 
ir Paulius Jurkai bei pats V. Mačernis. Fotografas 
nežinomas. Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo

Nuotraukoje – grupės „Šatrija“ nariai. Pirmoje eilėje 
(iš kairės): Paulius Jurkus, Kazys Bradūnas, Mamertas 
Indriliūnas, Vytautas Mačernis. Antroje eilėje (iš kai-
rės): Eugenijus Matuzevičius ir Bronius Krivickas

Vytauto Mačernio atvirlaiškis, iš Vilniaus išsiųstas su-
žadėtinei Bronei Vildžiūnaitei. Tuo metu poetas gyve-
no sostinės Kražių g. 17-2
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sonetai“ 81 sonetą, „Vizijoms“ giminingo 
ciklo „Songs of Myself “ 14 giesmių, pradėjo 
rašyti poemą „Žmogaus apnuoginta širdis“ 
ir ciklą „Žmogiškoji komedija“. 

Studijų metais ir gyvendamas tėviškė-
je V. Mačernis bendravo ir su tuo laikotar-
piu jau kylančiais teatralais. 1944 m. Šar-
nelėje jį aplankė, čia kurį laiką svečiavosi 
Juozas Miltinis (1907–1994), Donatas 
Banionis (1924–2014), Vaclovas Blėdis 
(1920–1999). Artėjant frontui prie Že-
maitijos, daugelis jo bičiulių pasitraukė į 
Vakarus. Jie ragino Vytautą vykti kartu, 
tačiau jis vis delsė, nes nenorėjo Lietu-
voje palikti sužadėtinės, taip pat ir savo 
kūrybos įkvėpėjos – tėviškės, kurioje gimė 
didžiausia jo kūrybos dalis (yra paskai-
čiuota, kad iš 209 žinomų V. Mačernio ei-
lėraščių net 200 buvo parašyti Šarnelėje). 
Vis dėlto jis apsisprendė išvykti ir 1944 m. 
spalio 7 d. kartu su D. Banioniu susikrovė 
daiktus. Norėdamas susitikti su trauktis į 
Vakarus taip pat planavusiais draugais, jis 
vienas arklio traukiamu vežimu pasiekė 
Žemaičių Kalvariją, kur buvo sutaręs su-
sitikti su bičiuliais. Jų neberadęs, pasuko 
atgal, bet  pakeliui jį pasivijo į miestelį at-
skriejusio atsitiktinio artilerijos sviedinio 
mirtina skeveldra. Ji pataikė poetui į gal-
vą. Mirtis tą 1944-ųjų spalio 7 d. Vytau-
tą ištiko iš karto. Arklys vežimą su poeto 
kūnu atitempė į Žemaičių Kalvarijoje jo 
draugų Paulius Jurkaus ir Juozo Jurkaus 
(1915–1954) tėvų sodybos kiemą. Jo 
šeima, sužinojusi apie Vytauto mirtį, no-
rėjo jį palaidoti Žemaičių Kalvarijoje, ta-
čiau frontas jau buvo priartėjęs, aplinkui 
griaudėjo sprogimai, reikėjo skubėti, tad, 
kiek pasitarus, Vytautą  parvežė į Šarnelę. 
Ten jį ir palaidojo. Poeto amžinojo vieta 
– netoli tėvų sodybos esančiame Žvyri-
nėlio kalnelyje, kurį būdamas gyvas Vy-
tautas mėgdavo lankyti. 

Poeto rašytinio palikimo leidyba 
ir knygos apie jį
V. Mačernio studijų laikotarpio kūry-

ba daugiausiai buvo žinoma jo bendraamžiams, ją jis skaityda-
vo literatų ir rašytojų suėjimuose. Bičiuliai, kūrybos gerbėjai 
Vytauto eiles dažnai perrašinėdavo, platindavo nuorašais. Po-
etui gyvam esant nemažai jo kūrinių buvo paskelbta spaudoje.

V. Mačerniui mirus, jo sesuo Valerija, norėdama nuo nacių 
apsaugoti tėviškėje buvusius brolio rankraščius, juos užkasė į 
žemę, tačiau jie neišsilaikė – kai sužinojusi apie Vytauto mirtį 
į Šarnelę atvyko jo sužadėtinė B,. Vildžiūnaitė, lapai jau buvo 
suirę. Likę gyvi Vytauto bičiuliai poeto kūrybą surinko iš to, kas 
buvo paskelbta spaudoje, ką turėjo persirašę jo draugai ir ben-
dramoksliai, bei poeto rankraščių, kuriuos turėjo D. Banionis.

V. Mačernio rašytinį palikimą sudaro ne tik poezija, bet ir 
nedideli prozos kūriniai (novelės), periodikai skirti tekstai ir 
vertimai – Ch. Baudelaire’o, R. Burnso, A. Bloko, O. Milašiaus, 
F. Petrarcos iš originalo į lietuvių kalbą išversti eilėraščiai.  

Po Antrojo pasaulinio karo poeto rašytinio palikimo puo-
selėjimu, sklaida išeivijoje rūpinosi jo kartos poetai, tarp jų ir 
Kazys Bradūnas (1917–2009), A. Nyka-Niliūnas (tikr. pavardė 
Alfonsas Čipkus,  1919–2015) bei kiti. 1951 m. V. Mačernio 
kūriniai buvo įtraukti į programinę antologiją „Žemė“ (1951).

Pirmą kartą V. Mačernio eilėraščių ciklas „Vizijos“ išspaus-
dintas 1947 m. Italijos sostinėje Romoje (spaudai knygą parengė 
Vytautas Saulius), o 1961 m. Čikagoje (JAV) išspausdinta jo kū-
rinių rinktinė „Poezija“ (knygą redagavo K.Bradūnas). 

Sovietmečiu valdžia V. Mačernio kūrinių netoleravo. Iki 
1970 m. Lietuvoje ją buvo draudžiama skelbti, drausdavo lan-
kyti net poeto tėviškę, organizuoti jo atminimui skirtus viešus 
renginius.

Lietuvoje pirmasis V. Mačernio kūrybos leidimu užsiėmė 

Iš kairės: 1947 m. Romoje (Italija) išleistos V. Mačernio knygos 
(dail. V. Aleksandravičius) „Vizijos“ viršelis ir 1978 m. Vilniuje 
išleistos V. Mačernio kūrybos knygos „Žmogaus apnuoginta 
širdis“ viršelis
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literatūrologas Vytautas Kubilius (1926–
2004). Jis spaudai parengė V. Mačernio 
kūrybos rinktinę „Žmogaus apnuoginta 
širdis“ (išleista 1970 m.), parašė šiai kny-
gai straipsnį.

Kiti Lietuvoje išspausdinti mūsų žino-
mi leidiniai, kuriuose paskelbta V. Mačer-
nio kūryba ir kitasjo rašytinis palikimas: 
„Po ūkanotu nežinios dangum: poezija, 
proza, laiškai“ (1990), „Sielos paveikslas: 
eilėraščiai“(1993), „Poezija“ (1993), „Poe-
zija: tekstai ir komentarai“ (2001), „Poezi-
ja“ (2005 32007), „Praeinančiam pasaulyje 
praeisiu: poezija, iš prozos ir straipsnių“  
(2006 32021, 42022), , „Vėl žemės ilgesy“ 
(2006 22011), „Man patiko tik vandenys 
gilūs“ (su CD, 2014 m.), „Vytautas Ma-
černis. Gyvenimas – tai geidžiamas apsiga-
vimas (CD, 2009 m.), „Sielos paveikslas“ 
(2015), „Vėl žemės ilgesy“ (2020), Vytauto 
Mačernio ir Juozo Gaižausko „Žaižaruo-
jančios dangaus skeveldros“ , „Aš neklajo-
ti negaliu. Arcyvai“, „Aš pažinau karalių 
tavyje“, „Rinktiniai raštai“ (visi 2021 m.), 
„Praeinančiam pasaulyje praeisiu“ (2022).

Poeto atminimas puoselėjamas Že-
maičių Kalvarijoje veikiančiame 1987 m. 
poeto bičulio Eugenijaus Matuzevičiaus 
iniciatyva  įkurtame Vytauto Mačernio 
muziejuje. Mažeikių rajono Sedos gim-
nazija, kurioje poetas mokėsi, pavadinta 
Vytauto Mačernio vardu. 2021-uosius, 
kai minėjome poeto 100-ąjį gimtadienį, 
Lietuvos Respublikos Seimas buvo paskel-
bęs Vytauto Mačernio metais. Tai sudarė 
galimybė dar labiau aktualizuoti poeto 
kūrybos reikšmę ir vietą lietuvių grožinėje 
literatūroje. 

Nemažai V. Mačernio palikimo (kū-
ryba, nuotraukos, laiškai, dokumentai, 
asmeniniai daiktai) yra sukaupta ir sau-
goma Kaune veikiančiame Maironio lie-
tuvių literatūros muziejuje.  

Apie V. Mačernio gyvenimą ir kūrybą 

Kairėje – Vytauto Mačernio laiškas draugui 
Pauliui Jurkui, išsiųstas iš Vilniaus 1942 m. 
lapkričio 9 dieną
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paskutiniasiais metais paskelbta 
reikšmingų straipsnių, knygų, 
kurių autoriai – literatūrologai, 
literatūros istorikai. 2006 m. Vil-
niaus dailės akademijos leidykla 
išleido literatūrologės Viktorijos 
Daujotytės knygą „Karalių gėlė 
iš Žemaitijos pelkių: sugrąžinan-
tys Vytauto Mačernio skaitymai 
85-aisiais jo būties metais“, o 
2021 m., pažymint poeto gimimo 
100-ąsias metines, ta pati leidykla 
išleido ir kitą šios autorės kny-
gą– „Žemės keleiviai. Mačernis“, 
į kurią, be kitų publikacijų, yra 
įtraukti ir kiek papildyti knygos 
„Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių 
[...]“ tekstai.  Didelio populiaru-
mo sulaukė ir 2017 m.  Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidyklos išleis-
tas buvusios Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus direktorės 
poetės Aldonos Ruseckaitės apie 
V. Mačernį parašytas istorinis ro-
manas -„Dūžtančios formos“.

1. V. Daujotytė, Žemės keleiviai. 
Mačernis, Vilnius, 2021 m.

2. D. Mitaitė, „Vytautas Mačer-
nis“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: 
https://www.vle.lt/straipsnis/vytau-
tas-macernis/ (žr. 2023.01.15).

Vytauto Mačernio laiškas draugui Pauliui Jurkui, išsiųstas iš Vilniaus 
1942 m. lapkričio 9 dieną

3. „Virtuali paroda „Vytautas Mačernis“, Vinco Mykolaičio-Putino memori-
alinis butas-muziejus: https://www.vilniausmuziejai.lt/putinas/Macer-
nis_virtuali_paroda/index.htm (žr. 2023.01.16).

Poeto V. Mačernio kapas Žvyrynėlyje Šarnelės kaime (Plungės raj.) ir jo vietą žemklinantui akmeninė plokštė. 
Danutės Mukienės nuotrauka

 NAUDOTA LITERATŪRA:
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Kazys Misius. Nuotrauka iš RKIC archyvo

Ilgametis Lietuvos paveldo centro ir Vilniaus 
dailės akademijos Dailėtyros instituto mokslo dar-
buotojas Kazys Misius jau ne vieną dešimtmetį ak-
tyviai darbuojasi keliuose mūsų krašto kultūrai ir 
istorijai itin svarbiuose baruose.

Daug laiko jis skiria tautinio atgimimo laikotar-
pio tyrimams. K. Misiaus kartu su Benjaminu Ka-
luškevičiumi spaudai parengtas beveik 700 puslapių 
apimties Lietuvos knygnešių ir daraktorių žinynas 
(Vilnius, 2004) – iki šiol išsamiausias, labai plačio-
mis istorijos šaltinių studijomis paremtas šios srities 
veikalas. Kitas puikus jo darbas apie knygnešystės 
ir Lietuvos vargo epochą – monografija „Didysis 
knygnešys Jurgis Bielinis“ (Vilnius, 2007). Gau-
sios tyrėjo spaudos draudimo laikotarpiui skirtos 
publikacijos yra sudedamoji daugelio kraštotyrinių 
Lietuvos valsčių tyrimų dalis („Raguva“ (2001), 
„Viduklė“ (2002), „Tauragnai“ (2005), „Endrieja-
vas“ (2010) ir kt.). O ką jau bekalbėti apie Šilalei ir 
Kvėdarnai skirtus leidinius, kuriuose išspausdintose 
Kazio publikacijose ši tema yra ypač išplėtota.

Antra tema, ypač netoleruota sovietmetyje, 
todėl ir taip mažai tyrinėtojų dėmesio okupuotoje 
Lietuvoje sulaukusi – Lietuvos katalikų bažnyčios 
istorija. Ja K. Misius susidomėjo jaunystėje. Jis 
yra susipažinęs su daugybe publikacijų šia tema, 
kraštotyrinėse kelionėse – su visomis dabartinės 
Lietuvos teritorijoje esančiomis bažnyčiomis ir jų 
archyvais. Kazys, kaupdamas informaciją apie jas, 
daug metų darbavosi Lietuvos archyvuose. Dėl to 
sulaukė ir sovietinės Lietuvos saugumo struktū-
rų pareigūnų dėmesio – įspėjimų, grasinimų. Tai 
atkaklaus kvėdarniškio nesulaikė: visą atliekamą 
laiką nuo inžinieriaus darbo daugelį metų jis sky-
rė Lietuvos katalikų bažnyčios istorijos studijoms. 
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, pasirodė jo 
nuodugnių tyrimų rezultatas – 1993 m. kartu su 
Romualdu Šinkūnu išleistas žinynas „Lietuvos ka-
talikų bažnyčios“. Jis iki šiol istorijos tyrinėtojams 

svarbiausia parankinė knyga. Didžiausias jos pri-
valumas yra tas, kad beveik visi leidinyje pateikti 
faktai yra patvirtinti originalia, paties autoriaus 
valstybiniuose, privačiuose ir bažnyčių archyvuo-
se surasta medžiaga. Kazys, ją suradęs, patikrina 
nuvykęs į bažnyčias ir nuodugniai jas apžiūrėda-
mas,  susipažindamas su jų šventoriuose ir para-
pijų kapinėse palaidotų kunigų, klebonų veikla. 
Vėliau parsigabentą medžiagą autorius dar kartą 
patikrino, palygina ją su duomenimis, saugomais 
jo paties sukauptoje itin gausioje bažnytinių ka-
lendorių, elenchų ir žinynų kolekcijoje. 

Kartu su kolegomis jubiliatas sudarė ir išsamų 
veikalą „Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas“. 
Jis bažnyčių istorijos tema yra parengęs ir daug 
solidžių studijų kolektyvinėms monografijoms: 
„Plungės dekanatas: sakralinė dailė ir architektū-
ra“ (Vilnius, 2005), „Kelmės dekanato bažnyčios 
ir vienuolynai“ (Vilnius, 2008), „Tauragės kraš-
tas“ (Vilnius, 2007) ir kt.

Daug jo straipsnių yra paskelbta apie Kražių 
bažnyčias, vienuolynus. Savo apimtimi, pateiktų 
dokumentų gausa įspūdingiausia – nauja vizualine 
medžiaga puikiai iliustruota 2015 m. Vilniaus dai-
lės akademijos leidyklos išleista K. Misiaus knyga 
„Kražių mokykla ir gimnazija 1773–1844 metais“, 
skirta itin svarbiam Kražių kolegijos veiklos laiko-
tarpiui. Po Jėzuitų ordino ir Kražių Chodkevičių 
kolegijos panaikinimo Kražiuose veikusi mokykla 
ir gimnazija iki 2015-ųjų nebuvo sulaukusi tik jai 
skirtos monografijos, nors Lietuvos ir Žemaitijos 
kultūrai ši švietimo įstaiga yra ne mažiau svarbi nei 
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jos pirmtakė, 1661–1773 m. gyvavusi Chodkevi-
čių akademija. Kražių gimnazijoje dėstė Motiejus 
Valančius, ją baigė etnografai, tautosakininkai ir 
kalbos tyrinėtojai Antanas ir Jonas Juškos, rašy-
tojas Dionizas Poška, poetas Simonas Stanevičius 
ir daugelis kitų iškilių ano meto asmenybių. Šia-
me leidinyje, remiantis Lietuvos valstybiniame 
istorijos archyve, Vilniaus universiteto Rankraš-
tyne, Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje Varšu-
voje sukaupta medžiaga ir skelbtais tyrinėjimais, 
apžvelgiami visi Kražių gimnazijos raidos etapai. 
Aptariamos mokymo programos, mokinių gy-
venimo reglamentavimas, fizinių bausmių ir pa-
žangių mokinių skatinimo sistema, neturtingų 
mokinių šelpimų fundacijos, vaizdinės mokymo 
priemonės, biblioteka, numizmatikos ir medalių 
rinkiniai, mokyklinis teatras, vaistinė, gydytojai, 
mokyklos veiklos kasdienybė. Apžvelgiamas ir 
mokinių priešinimasis rusinimo politikai. Visai 
nauja medžiaga paremti slaptos Juodųjų brolių 
organizacijos veiklos (1822–1824) tyrimai, žiau-
rūs mokinių tardymai ir susidorojimas su jais. 
Aptariamos ir 1831 m. sukilimo pasekmės mo-
kyklai, 1840–1841 m. Kražių mokinių byla ir 
Rusijos imperijos senatą neregėtai papiktinęs vie-
šas užrašas ant sienos: „[...], o mes rusų kalbą pa-
naikinsime amžiams“. Knygoje gausu statistinės 
medžiagos, vertinguose prieduose pateikiamos 
1773–1844 m. čia dirbusių mokytojų ir išsamios 
žymiausių mokinių biogramos, iš lenkų kalbos 
išversti lyginamieji 1797–1807 metų inventoriai.

Simboliška, kad daugiau kaip prieš šimtą metų 
žinomo žemaičių kultūros tyrinėtojo Mykolo 
Eustachijaus Brenšteino pradėtus šios gimnazijos 
tyrimus žymusis šių laikų žemaičių kultūros istori-
jos tyrinėtojas užbaigė fundamentalia studija.

Lietuvos ir Žemaitijos švietimo istorija, K. Mi-
siaus manymu, taip pat svarbi tyrinėjimų sritis. Apie 
tai jis yra parengęs apibendrinančią studiją „Žemaičių 
aukštumos regiono švietimo raida XVI a.–1940m.“ 
(Vilnius, 2004), paskelbęs daug publikacijų „Lietu-
vos valsčių“ ir „Žemaičių praeities“ serijų knygose.

Tragiška rezistencinė pokario kova ir bol-
ševizmo, nacizmo nusikaltimai Lietuvoje – taip 
pat dar labai menkai mūsų istorikų ištyrinėta sri-
tis. Ir čia K. Misių galime laikyti vienu iš pirmei-
vių. Išskirtinai vertingos nuodugniomis istorinių 

šaltinių studijomis pagrįstos jo publikacijos, iš-
spausdintos kolektyvinėse monografijose „Šilalės 
kraštas“ (2001), „Kvėdarna“ (2004). Remdamasis 
dokumentais jis reabilitavo ilgametį Telšių kuni-
gų seminarijos rektorių, vyskupijos valdytoją ka-
nauninką Justiną Juodaitį. Mokslininko tyrimas 
atskleidė, kad nors kanauninkas buvo užverbuotas 
KGB, bet jam skirtų užduočių nevykdė, nieko ne-
išdavė, todėl 1950m. Ypatingasis teismas jam skyrė 
25 metus kalėti („Žemaičių praeitis“, t. 8, 1998).

Naujausių K. Misiaus tyrinėjimų akiratyje – 
tiesiog akyse nykstantis Lietuvos dvarų paveldas, 
būtinybė kaupti įvairiausią istorinę medžiagą apie 
jį, fiksuoti dvarų esamą būklę. 

K. Misiaus iniciatyva pradėtas leisti išsamus dva-
(Nukelta į 26 p.)
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Misių šeima 1952 m. Paymiežyje. Pirmoje eilėje sto-
vi sesuo Danutė ir brolis Kazys. Antroje – mama Pet-
ronelė su broliu Algirdu ant rankų ir tėvelis Kazys. 
Nuotrauka iš asmeninio A. Bernotienės archyvo
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rų sodybų atlasas. Jau pasirodė pirmasis jo parengtas 
tomas, skirtas Šilalės rajono dvarams (Vilnius, 2012). 
Baigiama kaupti medžiaga Telšių, Jurbarko, Tauragės 
rajonų dvarų istorijoms. Tai neabejotinai svarūs, iš-
liekamąją vertę turintys darbai. Jie reikalauja ilgo, 
sunkaus, kasdienio darbo. Šis tęstinis projektas – 
pavyzdys, kaip reikia rengti svarbius mūsų kultūrai 
veikalus: ne darant kompiliacijas, perrašinėjant jau 
žinomus faktus, bet viską keliant iš pirminių archy-
vų šaltinių ir muziejų rinkinių.

K. Misius, kurį su aštuoniasdešimtmečiu svei-
kinome 2022-aisiais, pasižymi ir dar viena tik ypa-
tingiems archyvų riteriams būdinga savybe: ma-
nau, kad neapsiriksime sakydami, jog jis geriausiai 
iš visų šiandienos tyrėjų pažįsta Lietuvos archyvų 
medžiagą ir ja dosniai dalijasi su visais, kuriems jos 
reikia. Dalijasi ir tik jam mintinai žinomais faktais, 
slypinčiais daugybėje peržiūrėtų bylų. Jis padeda ir 
savo kolegoms istorikams, tarp jų ir jauniems moks-
lininkams bei istorijos mėgėjams. Vilniaus dailės 
akademijos meno istorikams, daug metų rengusiems 
ekspedicijas į Žemaitijos bažnyčias ir dvarus, visada 
buvo žinoma: jei ekspedicijoje dalyvauja Kazys Mi-
sius, tai kartu keliauja ir jo jau iš anksto archyvuose 
surinkti inventorių, vizitacijų aktų atspaudai, įvai-
rios periodinių leidinių publikacijų iškarpos. 

Bendraudamas su K. Misiumi Vilnius dailės 
ir Žemaičių akademijų ekspedicijose po gimtąjį 
kraštą, konferencijose atkreipiau dėmesį ir į jo 
kuklumą, nereiklumą, pasitenkinimą pačiomis 
paprasčiausiomis nakvynės, transporto, maitini-
mo sąlygomis. Jis niekada nereikalavo išskirtinio 
dėmesio, nors jo nuopelnai bei amžius suteikė 
teisę jam tai daryti.

Savo tyrimų objektais pasirinkdamas mūsų isto-
rijai skaudžiausias, kultūrai svarbiausias, mažiausiai 
tyrinėtas temas ir naudodamasis nepriklausomos 
Lietuvos teikiamomis galimybėmis K. Misius pa-
rodė, kiek daug gali nuveikti darbštus ir talentingas 
mokslininkas. 

Džiaugiamės savo kolektyve turėję ir mums iki 
šiol padedantį šį nenuilstantį archyvų tyrinėtoją, 
kraštotyros ekspedicijų organizatorių, mokyklinio 
ir studentiško jaunimo ugdytoją, Žemaičių akade-
mijos garbės daktarą, daugelio reikšmingų Lietuvos 
kultūrai monografijų, žinynų, kitų publikacijų au-
torių, nepaprastai darbštų ir kuklų žmogų.
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Iš Šilalės rajono kilęs, nuo 1962 m. Vilniuje gy-
venantis daugelio knygų autorius, bendraautoris 
Kazys Misius dažnai apibūdinamas kaip inžinierius, 
kraštotyrininkas, istorikas, enciklopedistas, mokslo 
darbuotojas, visuomenininkas. Visos šios sąvokos 
charakterizuoja jį ir jo gyvenimą, kurio svarbiausius 
faktus pabandžiau įsprausti į chronologinius rėmus.

Kopimas į didelį kalną visada prasideda papė-
dėje... K. Misius gimė 1942 m. gruodžio 5 d. Pay-
mėžio kaimo (Kvėdarnos vls. Šilalės r.) mažažemių 
valstiečių šeimoje, kurioje užaugo 5 vaikai. 

1949–1953 m. jis mokėsi Šventų (vėliau per-
vadintoje Žadeikių) pradinėje mokykloje, 1953–
1961 m. – Kvėdarnos vidurinėje mokykloje. 

1961 m. įstojo į Kauno politechnikos instituto 
Elektrotechnikos fakultetą. Čia gilinosi į skaičia-
vimo mašinų ir prietaisų paslaptis. Institutą baigė 
1967  metais.

1969 m. įsitraukė į kraštotyrinę veiklą, baigė 
Lietuvos liaudies universiteto Paminklų apsaugos 
fakultetą.

1970 m. sukūrė šeimą – susituokė su Ale Ka-
zėnaite.

1972 m. kurį laiką dirbo skaičiavimo mašinų 
derintoju Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje, 
1972–1983 m. – Vilniaus elektros matavimo prie-
taisų (Elektros skaitiklių) gamykloje vyresniuoju 
inžinieriumi elektronikai. 

1973 m. kovo 27 d. už dalyvavimą Vilniaus „Ra-
muvos“ ir Žygeivių klubų renginiuose buvo suimtas 
ir apklausiamas KGB būstinėje. 

1974 m. gavo KGB raštišką įspėjimą, kad jei ne-
nutraukus nepageidaujamos kraštotyrinės veikos, 
jam bus iškelta baudžiamoji byla. 

1983–1992 m. dirbo Prekybos ministerijos Skai-
čiavimo centre vyresniuoju inžinieriumi elektronikai.

1986 m. pradėjo bendradarbiauti „Tarybų 

Kazio Misiaus 
gyvenimas faktų 
kalba

Povilas ŠVEREBAS
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Lietuvos enciklopedijoje“, pateikdamas medžia-
gą apie Lietuvos miestelius. Dabar yra vienas pro-
duktyviausių „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“  
straipsnių autorių ar bendraautorių.

1992–1996 m. dirbo vyresniuoju specialistu Kul-
tūros palikimo studijų centre (nuo 1993 m. kovo mė-
nesio – Kultūros instituto Palikimo studijų centras). 

1995 m. tapo Lietuvos istorikų draugijos su-
rengto istorinių darbų konkurso II vietos laimėtoju 
(tais metais pirmoji vieta nebuvo skirta).

1996 m. perkeltas dirbti vyresniuoju specialistu 
į Kultūros paveldo centrą. 

2006 m. išėjo į užtarnautą poilsį, buvo pakviestas 
dirbti mokslo darbuotoju į Vilniaus dailės akademijos  
(VDA) Dailėtyros institutą, čia dirbo iki 2014 metų. 

2007 m. už istorinius mokslinius Žemaitijos 
tyrimus K. Misiui suteiktas Žemaičių akademijos 
garbės daktaro laipsnis.

2008 m. jo nuopelnai Lietuvai įvertinti Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės Gedimino ordino 
Riterio kryžiumi.

2010 m. už nuoseklų Šilalės krašto istorijos tyrinė-
jimą, gimtinės garsinimą moksliniais straipsniais bei 
monografijomis, leidinių rengimą, pastangas išsaugoti 
ir puoselėti kultūrinį paveldą Šilalės rajono savivaldy-
bės taryba jį apdovanojo „Auksinės gilės“ premija. 

2022 m. vasario 10 d. už visuomeniškai aktu-
alią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines 
vertybes, Lietuvos Respublikos Seimo apdovanotas 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu 
„Tarnaukite Lietuvai“.

Medalio „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo cere-
monijoje buvo pažymėta, kad K. Misius – „Uni-
kali asmenybė, tikras Švietimo epochos žmogus, 
enciklopedistas. Inžinierius pagal išsilavinimą, 
bet kultūros paveldo tyrinėtojas pagal pašauki-
mą. Rinkdamas medžiagą apie miestus ir mies-
telius, jis dviračiu ir pėsčiomis apkeliavo visą 
Lietuvą. Už kraštotyrinę veiklą sovietmečiu buvo 
sekamas, tardomas, tačiau užsispyrusiai ir nuo-
sekliai net 50 metų dirbo archyvuose, sukaupė 
unikalią medžiagą, tapo profesionaliu kultūros 
istorijos tyrėju. Septynių monografijų, enciklo-
pedijų bendraautoris, leidinių sudarytojas ir re-
daktorius, Šilalės krašto kultūros paveldo popu-
liarintojas, už darbus įvertintas Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. 
Tai daukantiškų tradicijų tęsėjas“.

2022 m. liepos 28 d. Šilalės rajono taryba už pa-
siaukojimą Šilalės kraštui, jo istorijos tyrinėjimą ir 
garsinimą, už filantropinę veiklą K. Misiui suteikė 
Šilalės garbės piliečio vardą.

Nuotraukose: 2022 m. Vilniaus dailės akademijos leidyklos išleistos knygos „Kazio Misiaus bibliografija 1981-
2022“ viršelis;  2016 m. po K. Misiaus knygos „Kražių mokykla ir gimnazija 1773–1844 metais“ pristatymo 
iškilmių. Iš kairės stovi Kražių seniūnas Rolandas Karčiauskas, kraštotyrininkas Edvardas Dirmeikis, UAB 
„Biomapas“ vadovas dr. Vidmantas Fokas, Lietuvos Respublikos Seimo narė Alma Monkauskaitė, VDA prof. 
dr. Adomas Butrimas, Kazys Misius, Stanislovas Bružas, Kražių gimnazijos direktorė Rita Andrulienė, Kelmės 
rajono savivaldybės mero pavaduotojas Izidorius Šimkus, VDA Telšių fakulteto dekanas doc. Ramūnas Banys, 
VDA prorektorius dr. Marius Iršėnas ir Kražių klebonas Gintas Sakavičius. Povilo Šverebo nuotrauka
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So ipatingā ėšskėrtėnio, spalvingo žemaitėš-
ko karaktuorio garsiejosio, ėš Papėlės (Akmenės 
rajuons) kėlosio, jau nu gimnazėjės laikū Vėlniou 
gīvenosio ėr kūrosio, paskotėnēs metās tonkē i 
sava suodība Varienas rajuona Pauosopė kaimė 
išvažioujėntio dailininko Švažo Algimanto sosė-
pažinau 1995-āsēs, ka „Žemaičių žemės = Žemai-
tiu žemės“ žornala redakcėjė parkieliem i Vėlnio. 
Sosėtėkdavuom dailininku paruoduos, Vėlniaus že-
maitiu kultūras draugėjės rėngėniūs. Prijiemė kap 
sava žmuogo. Sosėtėkė tik žemaitškā bėndravuom.  
Karto so sava patė – iš Tauragies kėlosė dailinin-

„Tik GABIJA 
padės išlikti 
AMŽINAI“...
Prisėmėnam dailininka 
Švaža Algimanta (1933–2003)

MUKIENĖ Danutė

2023-āsēs soeit 20 metu, kāp lėgū novar-
gints šiou pasauli palėka vėns ėškėliausiu 
ėr originaliausiu žemaitiu dalininku – Šva-
žos Algimants (1933–2003). Tuokės sokak-
tīs viel  ėr viel  prisėmėnėmās nokel  i  bovu-
sius sosėtėkėmus so mums brongēs ėr gīve-
nėmė rīški piedsaka palėkosēs žmuonim.

Švažos Algimants. Portėgtapėjė iš 1999 m. Matuonė 
Juoza ėr Damaševīčiaus Vītauta sokorta dokumėntė-
nė filma „Dailininkas Algimantas Švažas“ (iš cikla „Me-
nininku portretā).

kė keramikė Gražina Degutītė (Švažienė) – bova 
pakvėitės atvažioutė karto so dokreliem ėr i anū 
suodība Pauosopie (Varienas rajuons). Kelis kartus 
vasaruom tėn anodo ė aplonkiem, pabėndravuom, 
sraunemė Ūlas opės ondėnie nu vasaras karštiu vie-
sėnuomies, šeimininku pėivuos rūgštīniu prisėska-
bė, skaniausė rūgštinīnė ėšsėvėrė, sosiedė truobuo 
pri dėdliausė medėne stala, karto par pėitus stėprė-
nomies, dailininka kūrėnēs džiaugiemies.

Algimants, ka liuob iš Pauosopė parvažioutė i 
Vėlnio, tonkē ne tik i Dailiniku sājungas  būstėne, 
bet ėr i mūsa redakcėjė (ana tumet veikė Miesėniu 
gatvie, Nr. 4) liuob užsoktė. Če bovuom ė nedėdė-
lė anuo kūrėniū paruoda surėngė (atėdariem anou 
2000 m. kuova 14 d.). Rēkalou esont liuobam ė 
anuo grafikas kūrėnius, duokumėntus nukuopijo-
utė, atspausdintė. Vėina karta Algimants viel mumis 
aplonkė ė padevė mon dėdėlė bīla, paaiškėnės, ka 
če– anuo  gīvenėma kninga. Savėlaida. Lapā palaidė 

A. Švažos. „Žalgėrė mūšis“
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(kninga nesorėšta). Padarės kelis egzempliuorius. 
Vėina skėrta Dailininku sājungā, kėta – muziejou, 
vuo ta – mon. Tēp ėr užrašės: „Danotē, ož pagelbos 
ronka padevusiā, diekavuoju. Vilnius-Pauosopalis 
2002.06.14“. Apatiuo – anuo parašos.

Unt tuos kningas vėršelė – 1993 m. autuoriaus 
sokorts estamps „Alka“, vuo tėtolėnemė poslapie 
parašīta, ka ta kninga īr duovėna1 pruofesuorē Gim-
butienē Marijē. Kningas pavadėnėms– „Mintys ir 
deivės“. Dėdlioujė anuos dali sodara A.Švaža graviū-
ras ėr eilioutė tekstā.  Pradiuo– trumpa dailininka 
biograpėjė. Lapā iliustroutė anuo grafikas kūrėniū at-
spaudās, ivairiuom portėgrapėjuom, idiets ė žemie-
lapis „Kamė aš eso?“ (če nupaišīts kels iš Vėlinaus 
i Pauosopi ėr tėn, pri Ūlas opės, dailininka irėngta 
„Alkas“ boveinė). Pri vėsuo tuo – dā ė kelė lietovėš-
kā parašītė puosmā. 

Pėrmuo kningas dalie – kelėms iškėlėms lieto-
vems (Marijē Gimbutienē, Gaputītē Elėnā, Mon-
čiou Ontuonou, Greimou Aldėrdou, Petravīčiou 
Vėktuorou, Truikiou Liudou) skėrtė grafikas lakštā.

Če pat ėr  1984 m. dailininkou ėš Čikagas at-
siūstė Almas ėr Valda Adamku, iš  Kalifornėjės vals-
tėjės Topanga – M. Gimbutienės  ėr kelė kėtū ėškėliū 
žmuoniū, so katrās ons palaikė rīši, sveikėnėmā, laiš-
kā. Īr ėr kelė atsėlėipėmā aple dailininka kūrība. Tarp 
anū – ėr mona patiuos, kėik atsėmėno, rašītė rėngont 
jau mėnavuota paruoda redakcėjės patalpuos: 

„Švažos Algimants – žemaitiu žemaitis. Iš pėrma 
žvilgsnė A. Švaža kūrība atruoda šėik tėik grubuoka, 
kap ėr pats dailininks. Bat, ka kėik ėlgiau so anou pa-
bendrauji, pasėrokouji, pasėgilėni i anuo kūrība, ka 
būtomi ė ne žemaitis, sopronti, ka pagrindū pagrinds 
tėik tūs grafikas darbūs, tėik ėr patemė dailininka 
gīvenėmė īr ne kas kėts, vuo anuo žemaitėška pasau-
liejauta, žemaitėšks paprastoms, žemaitėška gīvenė-
ma filuosuofėjė“.

Kėts kningas skīrios tor ėr pavadėnėma – 
„Žemė – didžioji motina“. Če autuorios patalpėna 
sava sokortus grafikas darbus, katrūs īr pavaizdou-
tė deiviu ėr  dėivātiu, anū vīriausė dėivalė Perkūna 
simbuolėnē atvaizdā. Pri anū īr pateiktė ėr tū dėi-
vībiu trumpė apėbūdėnėmā. Če matuom Žemė, 
Laima, Medeina, Pergubri, Velni-Kėpša, Lazduona, 
Austiejė, Žemīna, Žemiepati, Gabėjė, Kalvaiti, Ra-
gana, Laumė, Ausiekli, Kauka, Aušveita, Gėltėnė, 
Aušrėnė, Patrimpa, Antrimpa-Švėtragi.

Kėta kningas dali sodara autuoriaus eilioutė 
tekstā. Pagal datas matuos, ka anėi sokortė 2020 
metās. Rašīta daugiausē dėdiuosiem raidiem, bet 
teksts vės tėik sunkuokā iskaituoms. Puora eilieraš-
tiu pamiegėnau „iššifroutė“: 

15.08.00

2. Sukūrėnkim, sukūrenkim
su Žolinių puokšte,
kad po to būtų kojom 
šilčiau, kad bičiuliams
būtų jaukiau.
Tik Gabija padės 

A. Švažos. „Muoneta“ (iš cikla „Senuoliu guodas“

A. Švažos. Grafikas darbs, sokorts pagal Mačernė 
Vītauta „Vizėjės“
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Išlikti amžinai,
tik jos ugnis
nuneš į šiaurės vakarus,
kur mano Venta
nuo amžių šventa,
kame mano genties vieta.
Paberkit lyg sėklą 
lankoje, kur basas
po rasą laksčiau
ir žemaitiškus posmus,
senolių dainuotus, 
linksmai dainavau...

02.04.00

Rūke paskendus Alka
Pro girią saulė plieskia.
Iš nakties sustingus ranka,
O klumpės jau trypia dzūkišką pieską.

Iš lėto rangos
Lyg žalias žaltys,
Sutviska lyg jūroje bangos;
Tikiuosi mane pamatys.

Tai mano totemas,
Senolių globotas nuo seno,
Prieš mane išdygo numas,
Pilnas graviūrų ant sienų.

Atšliaužia žaltys – 
Tai mano palaima.
Gal žalioji giria nuvys.
Čia amžiais tūnos mano laimė.

O, pildosi svajos
Ir realiai buvoja,
Kai nebgelia kojos,
O širmis lėtai, bet atjoja.

Vėsks če parašīta tēp, kap 
ka ė bova. Pauosopie, už Šva-
žams priklausiosė gīvenamuojė 
noma, i Ūlas posė, kėik i pakal-
nė, stuoviejė nedėdėlė truobelė. 
Anuo dailininks bova isėrėngės 
muziejieli. Tėn ožejēs kartās ons 
liuob kou nuors ė sokors. Truo-
belės sėinas bova nukabėnietas 
A. Švaža grafikas kūrėnēs, anuo 
patėis sokortuom vėsuokiau-
siuom kaukiem, skulptūruom. 
Vėsas anuos padarītas iš miediu, 
kailiu, akmėnieliu, šakū, kelmū. 
Liuob nauduos ėr rastus gīvuliū 
kaulus, net kaukuolės, buitie jau 
nebnauduojemus vėsuokiausius 
rakondalius, anū dalis, viela, 
uosa, vėrvė ėr kt. 

Daug kartu tūs sava raštūs ons 
īr paėnavuojės žalti. Neatsėtėk-
tėnā. Tuo dailininku Gražinas ėr 
Algimanta suodībuo gīvena žaltē. 
Saulē pradiejos šildītė, išlīs anėi ėr 
šildīsės pri pamata akmėnū. Sosie-
dės atnešto pėino šeimininkā kar-
to so anās dalėnuos. 

Grību laikė grozdū  ė kėtū 
grību galiejē če pat, ni i mėška ne-
nuējės, tuo suodību prisirinktė. 
Vuo kuokė anū skanībė, ka Gra-
žina liuob tus gruzdus so svėisto 
pakeptė, biški droska pabarstītė. 
Skanesnės erbetas kap tūs Švaža 
nomūs tēp pat neso sava gīvenėmė 
gierusi. Žuolelės anā če, sava suo-
dībuo ėr Ūlas pakronties, Gražina 
so Algimanto liuob sorinktė. 

Paskotėnēs sava gīvenėma 
metās Algimants daug nevākš-
tiuojė – tonkē gielė kuokės. 
Skausma malšėna ne tik vaistās... 

Miega apīnė alu, anou tēp pat īr 
sava tekstūs aprašės. 

I Vėlniu vės retiau baliuob 
parvažioutė. Ėlgiau Pauosopie 
pabovos, miesta uors anam at-
ruodė žmuogaus plautems pra-
gaištings. Aple tou ėr anuo teks-
tūs gal parskaitītė.

Dailininks so šiou pasaulio 
atsėsveikėna tēp pat Pauosopie– 
2003 metu rogsiejė 26 dėina. 
Tumet ons bova kou tik pradiejės 
sava gīvenėma 71-ūsius metus. 
Omžėnam puoėlsiou atgolė Vėl-
niou, Antakalnė kapėniu Meni-
ninku kalnelie, kor ėlsas ėr būrīs 
anuo draugū – žemaitis dailininks 
Valios Vītauts, kalbininks Girdie-
nis Aleksėndra, etnuoluogs Vie-
lios Norberts ėr daug kėtū.

Pri tuos kningas „Mintys ir 
deivės“ īr ėr krūvelė A. Švaža ron-
kraštiu, parašītu žemaitiu ėr lie-
toviu, kalbuom, kartas ėr maišīto 
lietoviu-žemaitiu kalbo. Pėrma-
mė poslapie ons raša: „Pradėjau 
1994.01.03, naktį, 24 val. sava 

A. Švaža 
asmenėnis 
kūrības 
žėnklos

A. Švažos. „Gabėjė“
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dėrbtuvie, Vilniuje – Aušros var-
tų3. Čia mona apsakymą api jau-
nas dėinas. Papėli-Vilnius [...].“ (če 
ėr kėtuos cėtatuos kalba netaisīta).

Tarp tū apsakīmu īr: „Kaip 
Simonui iš galvos bitės skrėda“, 
„Kap roskis lakūns su meseršoutu 
ties Papile pačių ruskių nupėlts 
bova“, „Kap mona ciuoci Cecilija 
niekada į bažnyčią nevėloudava“, 
„Kap vuoika (vaika) moni ėšgel-
bieja, vo ani žova...“ ėr daug kėtū. 
Īr če ėr eilioutu tekstu.

 Vėino tarpo bova kėlusi min-
tės anus vėsus išspausdintė, bet... 
isoka kėtė darbā (Lietovuos dai-
lės muziejou – dabā Lietovuos 
nacionalinis dailės muziejos) 
dėrbau 1999–2021 metās,  leidau 
žornala „Žemaitiu žemė“, kningas, 
tad viel pri A. Švaža kningas ėr 
anuo ronkraštiu, tekstu kserokuo-
pėju sogrīžau tik šēs metās. Matau, 
kad anuo raštu aš jau nebėšleisio. 
Pėrmiausē diel tuo, ka ne vėsoku 
pavīkst  iskaitītė (dailininka rašts 
mona akėi neīprasts). Bet nier 
kāp tus ronkraštius ėlgiau ėr pas 
savi  laikītė. Tad nutariau vėskou, 
kou eso ėš A. Švaža gavusi, pri 

A. Švažos. „Austiejė“ A. Švažos. „Žemīna“

tuo vėskuo pridiejusi dā ė krū-
velė anuo kūrėniū portėgrapėju, 
perdoutė Plungie veikontem Že-
maitiu dailės muziejou, katrou 
koront ėr ons nemažā ronka pri-
diejė. Ne kas kėts, vo A. Švažos ė 
kelė kėtė anuo prietelē (Olbuts 
Ontuons, Stasiulevīčios Aloīzos, 
Daugintis  Rimants, Liotkos Vėk-
tuors) Lietovuos atgėmėma me-
tās (1989-ās) organizava ėr on-
troujė Žemaitiu dailės paruoda 
(pėrmuosės žemaitiu dailės pa-
ruodas vīka Telšiūs 1938, 1940, 
1943 metās). 1989 m. sorėngta 
paruoda parauga i pasaulė žemai-
tiu dailės paruodas, anas lig pat 
šiuol kas ketorė metā  organizou 
Žemaitiu dailės muziejos. 

Tēp ka tėi, katrėi dabā nuo-
ries pamatītė, kas i tou kninguo 
„Mintys ir deivės“ īr sodieta, ron-
kraštiūs parašīta, galies tamė mu-
ziejou rastė. 

No vuo pabaiguo jauto, ka 
rēktom primintė svarbiausius 
dailininka A. Švaža gīvenėma ėr 
kūrības faktus. 

Svarbiausės gīvenėma 
ė kūrībėnė kelė datas
Švažos Algimants gėmė 1933 

metu rogsiejė 14 dėina Papilie 
(Akmenės rajuons). Tėn pralei-
da ėr vaikīstė. Če pu Ontruojė 
pasaulėnė kara lonkė pruogim-
nazėjė.

Vėdorėni ėšsilavėnėma igėjė 
eidams muokslus Vėlniaus on-
truojie bernioku gimnazėjuo.

1952–1959 m. bova valstībė-
nė dainū ė šuokiu ansamblė „Lie-
tuva“ šuokies suolists.

Nu 1960 m. stodėjava grafi-
kas mena Lietovuos dailės insti-
tutė, katrou pabėngė 1966 m.

1965–1976 m. dėrba laikraštė 

„Literatūra ir menas“ redakcėjuo.
1963 m. sava kūrėnius pra-

diejė ekspuonoutė paruoduos, 
katruos vīka Lietovuo ėr kėtuos 
šalies (vėn  Lietovuo ėr Latvėjuo 
īr vīkosės 27 anuo persuonalėnės 
kūrības paruodas). 

A. Švažos īr III pasaulė že-
maitiu dailės paruoduos laurets. 

1970 m. istuojė i Lietovuos 
dailininku sājunga.

Nu 1975 m. vaduovava 
Lietovuos Mena darbuotuoju 
rūmu Dailės skyriou. Eidams tas 
pareigas suorganizava daugiau 
kap 300 lietoviu ėr dailininku iš 
kėtū pasaulė šaliū paruodū – tou 
darba dėrba lig tuo laika, kumet 
Mena darbuotuoju rūmā bova ėš 
dabartėniu Prezidėntūras rūmu 
ėškeltė i Vėliaus ruotošė.

A.Švažos sava kūrībuo nau-
duojė mėšrė technika. Dėdiou-
jė anuo kūrībėnė palėkėma dali 
sodara medė raižėnē, estampā, 
katrus īr ė pu kelės dešimtis kūrė-
niū. Platē žėnuomė, aukštā vertė-
mė tuokėi A. Švaža estampā, anū 
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ciklā, medė raižėnē kāp: „Tadas 
Blinda“ (onkstīvāsis kūrības lai-
kuotarpis); „Užgavienės“ (1964); 
„Medėnē  stebuklā“ (1967); „Lie-
tova“ (anou sodara ketorės dalīs:  
„Vilnios“, „Dzūkėjė“, „Aukštai-
tėjė“, „Žemaitėjė“); „Pamarē“ 
(1968); trėluogėjė „Mindaugs“, 
„Katedra“, „Mažvīds“ (1974); 
„Pėlekalnė sakmie“, „Žalgi-
ris“ (1975); „Senuoliu guodas“ 
(1982); „Baltu stolps“, „Deiviu 
sotartėnė“ (1993).

Kūrė ons ė ekslibrisus, īr ilius-
travės dvė dešimtės poezėjės ėr 
pruozos kningu. Bova septīniū 

A. Švažos. „Izėduorios siejies“

A. Švažos. „Aniuols“ iš cikla 
„Senuoliu guodas“

kina filmu dailininks, tarp anū 
ėr filmu „Akmuo ant akmens“ 
(1971), „Smokas ir Mažylis“ 
(1975) – abodo režisava  Va-
bals Raimonds; „Sadūto tūto“ 
(1974)– rež. Grikevīčios Al-
mants scenuovaizdiu autuorios. 
Īr apėpavėdalėnės kelės respublė-
kėnės dainū švėntės, nemažā už-
sėinie vīkusiu lietoviu koncertu. 

Ėškalbings Matuonė Juoza ė 
Damaševīčiaus Vītauta 1999 me-
tās sokorts dokumėntinis films 
„Dailininkas Algimantas Švažas“ 
(iš cikla „Menininku portretai).

A.Švaža kūrībā dėdėlė ītaka 
darė Gimbutienės Marijės darbā, 
baltu mituoluogėjė, tradicėnė že-
maitiu kultūra.

Dailininka darbū īr isėgėjės 
Lietovuos naciuonalėnis dailės 
muziejos, Lietovuos naciuonalė-
nis muziejus, Žemaitiu dailės mu-
ziejos, Akmenės muziejus ėr kelė 
kėtė Lietovuos muziejē, īr anū ėr 
Čekėjės, JAV, Lėnkėjės, Prancūzė-
jės, Švedėjės muziejūs, universite-
tūs, privatiuos kolekcėjuos. 

Kāp jau mėnavuojau, A. Šva-
žos paskotėnēs sava gīvenėma 
metās daug laika liuob praleis Va-

A. Švaža kūrėnē (iš kairies): „Jaunamartė“ ėr „Tadas Blinda“

rienas rajuona Pauosopė kaimė 
anuo šeimā priklausiosiuo suo-
dībuo. Tėn ons kūrė ė 2003 m. 
rogsiejė 26 d. mėrė. Palaiduots 
Vėlniaus Antakalnė kapėniu Me-
nininku kalnelie.  _____________

1Dedikoujema (D. M.).
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Lietuvos atgimimo laiko-
tarpis Žemaitijoje yra tiesiogiai 
susijęs su 1985–1987 m. šiame 
regione kilusiu nauju kultūriniu 
judėjimu (sambūriu), kurio daly-
viai siekė geriau pažinti savo kraš-
to istoriją, kultūros tradicijas, jas 
tęsti, populiarinti, puoselėti gim-
tąją žemaičių kalbą bei tinkamai 
įamžinti žymiausių kraštiečių at-
minimą ir su jų gyvenimu, veikla 
susijusias vietas. Šiam judėjimui 
augant iškilo poreikis jas tinka-
ma linkme nukreipti, t. y. pradėti 
vienyti krašto kultūrines pajė-
gas. Pirmą kartą idėja įkurti Že-

iš Žemaitijos kilusių, savo kraš-
to istorija, kultūra besidominčių 
ir ją puoselėjančių įvairių sričių 
specialistų. Čia iniciatyvos įkurti 
VŽKD ėmėsi jau minėtas tuome-
tinis Istorijos instituto etnologas 
V. Milius. Šį sumanymą rėmė ir 
tada Lietuvos literatūros ir tauto-
sakos institute dirbęs etnografas 
Stasys Gutautas (1954–2018), 
kuris nuo 1992 m. vadovavo  
Lietuvos liaudies buities muzie-
jui Rumšiškėse, istorikas Alfredas 
Bumblauskas, etninės kultūros 
specialistas Stasys Kavaliauskas ir 
daugelis kitų Vilnius žemaičių.

Nutarimas įkurti VŽKD buvo 
priimtas 1989 m. lapkričio mėnesį 
vykusiame sostinės žemaičių susi-
rinkime. Pirmuoju draugijos pir-
mininku išrinktas S. Gutautui.  

Iš pradžių VŽKD nuolatinės 
susirinkimų ir renginių vietos 
neturėjo. Draugijos aktyvo pasi-
tarimai, kultūros vakarai vykdavo 
tai vienos, tai kitos įstaigos patal-
pose. Jau pirmaisiais metais čia 
pradėjo formuotis tradicija į būrį 
susirinkus aptarti ne tik draugijos 

VILNIAUS ŽEMAIČIŲ 
KULTŪROS DRAUGIJOS
veikla Lietuvos atgimimo
laikotarpiu
Kazimieras PRUŠINSKAS

Pirmojo Vilniaus žemaičių kultū-
ros draugijos pirmininko Stasio 
Gutauto knygos „Lietuvių liau-
dies kalendorius“ (Kaunas: 
Žuvėdra, 2012) viršelis

Vilniaus žemaičių kultūros drau-
gijos įkūrimo iniciatorius Vacys 
Milius (1926–2005) apie 2020 m. 
Danutės Mukienės nuotrauka

maičių kultūros draugiją garsiai 
buvo išsakyta 1987 m. Varniuose 
vykstant iš Telšių kilusio istori-
ko ir archeologo Adomo Butri-
mo suorganizuotoje mokslinėje 
konferencijoje, kuri buvo skirta 
Biržulio ežero baseino tyrinėji-
mo dešimtmečiui. Šią idėją iškėlė 
tada Žemaičių muziejuje „Alka“ 
dirbęs istorikas Vaclovas Vaivada 
ir Vilniaus universitete dėstęs is-
torikas, politologas Antanas Ku-
lakauskas. 

Draugijos steigiamoji konfe-
rencija įvyko 1988 m. lapkričio 
27 d. Telšiuose – jau minėtame 
Žemaičių muziejuje „Alka“.  Nuo 
tada šis muziejus beveik ketvirtį 
amžiaus buvo ir Žemaičių kul-
tūros draugijos (toliau – ŽKD) 
centrinės būstinės vieta. 1989 m. 
vasario 4 d. čia surengtame besi-
kuriančios ŽKD aktyvo posėdy-
je tuometinis draugijos pirmi-
ninkas Stasys Kasparavičius ir iš 
Skuodo rajono kilęs Vilniaus že-
maiti iškilus etnologas prof. Va-
cys Milius (1926–2005) pasiūlė 
Lietuvos rajonuose ir miestuose 
kurti draugijos skyrius. Šiai idėjai 
buvo pritarta. 

Vienas pirmųjų ŽKD sky-
rių (toliau – VŽKD, draugija) 
įkurtas Vilniuje, kur tada, kaip 
ir šiuo metu, telkėsi didelis būrys 
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VŽKD, iki 1995 m. rudens vi-
durio draugijos (tada vadintos 
Vilniaus žemaičių pavietu), pir-
mininku (maršalka) buvo Vil-
niaus  technikos institute dės-
tytoju dirbęs Jonas Srėbalius. 
1995 m. rudenį jį šiose pareigose 
pakeitė, trumpai draugijai vado-
vavęs žurnalistas, knygų auto-
rius Julius Norkevičius. 1996 m. 
draugijos pirmininke išrinkta iš 
Gargždų kilusi ekonomistė, ilga-
metė Lietuvos kultūros institu-
to darbuotoja Dalia Dirgėlienė 
( Juodkaitė). Jos pavaduotoju iki 
2002 m. buvo iš Telšių kilęs že-
maitis, etnokultūros specialistas, 
buvęs televizijos laidų „Duokim 
garo“ vedėjas Stasys Kavaliaus-
kas. Jiems vadovaujant draugi-
jos narių gretos gerokai išaugo, 
veikla tapo aktyvesnė, rudens, 
žiemos ir pavasario mėnesiais 
reguliariai, kas mėnesį, vykdavo 
kultūros vakarai, buvo užmegzti 
ryšiai su kitomis Vilniaus mieste 
veikusiomis kultūros organiza-
cijomis, kultūros tradicijas puo-
selėjančiomis bendruomenėmis 

reikalus, bet bent vieną kartą per mėnesį paminėti ir valstybei svarbias 
datas ar iškilių asmenybių jubiliejus, pristatyti žemaičiams aktulius lei-
dinius ir kt. Bėgant metams tapo nerašyta tradicija tuos renginius orga-
nizuoti trečią mėnesio antradienį. Dabar jų pradžia – 18 valandą.

Iš pradžių, kol draugija nebuvo oficialiai įregistruota, jos dokumentaci-
jos nekaupė, nebuvo rašomas ir draugijos „Metraštis“ (jis gimė 1991-aisiais).  

Nuo 1992 m. pavasario, kai S. Gutautas dėl didelio užimtumo 
Lietuvos liaudies buities muziejuje nebeturėjo galimybių vadovauti 

Nuotraukose (iš kairės į dešinę): ilgametės VŽKD narės: istorikė, buvusi Lietuvos architektūros muziejaus di-
rektorė Morta Baužienė, gydytoja Dalia Kaminskienė, bibliotekininkė, folkloro ansamblio „Tyklė“ vadovė Vi-
talija Brazaitienė; VŽKD nariai (iš kairės į dešinę): Juozapas Baldauskas1 (1932–2014), ilgametė draugijos pirmi-
ninkė Dalia Dirgėlienė ir draugijos įkūrimo iniciatorius Vacys Milius (1926–2005)

1994 m. gegužės mėnesį Šv. Florijono paminklo Lietuvos liaudies buities 
muziejuje (LLBM) Rumšiškėse atidengimo akimirka. Iš kairės į dešinę: mu-
ziejaus vyresn. etnografas Vingaudas Baltrušaitis, vyr. fondų saugotoja 
Alvyda Jociuvienė, vyresn. etnografas Ruslanas Aranauskas, direktorius 
Stasys Gutautas, Miestelio skyriaus vedėjas Eligijus Juvencijus Morkūnas, 
direktoriaus pavaduotojas Vytautas Stanikūnas. Nuotrauka iš LLBM rinkinių
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ir iškiliais meno, mokslo, kultūros veikėjais, kurių didelė dalis 
įsijungė į draugijos veiklą. 

1989–1991 m. besikuriančios VŽKD nariai aktyviai daly-
vavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio veikloje, jo organizuoja-
muose mitinguose, 1989 m. rugpjūčio 23 d. vykusiame Baltijos 
kelyje, palaikė 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos  Aukščiausiosios 
Tarybos (Atkuriamojo Seimo) pasirašytą Lietuvos nepriklauso-
mybės atstatymo aktą, o 1991 m. sausio mėnesį, iškilus grėsmei 
prarasti Lietuvos nepriklausomybę, kartu su kitais vilniečiais 
stojo ginti Parlamento, televizijos bokšto ir kitų svarbių sos-
tinės objektų. 1991 m. birželio 24 d. būrys Vilniaus žemaičių 
dalyvavo ir Rainiuose (Telšių raj.) įvykusiame Rainių koplyčios 
atidengimui ir Rainiuose 1941 m. birželio mėn. nukankintų 
politinių kalinių atminimo pagerbimui skirtuose renginiuose.

1991 m.VŽKD jau vienijo apie 120 narių. Tarp jų, be jau 
paminėtų žemaičių, buvo istorikė, ilgametė Lietuvos archi-
tektūros muziejaus direktorė Morta Baužienė, žurnalistė, nuo 
1991 m. kurį laiką draugijos „Metraštį“ rašiusi, nemažai publi-
kacijų apie Vilniaus žemaičių veiklą respublikinėje spaudoje 
paskelbusi Jūra Marija Baužytė-Štikelienė (1933–2018), jos ko-
legė radijo žurnalistė Jūratė Grabytė,  žurnalistas Stasys Štikelis 
(1930–1999), pedagogas ir vertėjas Alfonsas Tekorius, biblio-
tekininkė, tradicinės muzikos puoselėtoja, dabartinė Vilniaus 
mokytojų namų folkloro ansamblio „Tyklė“ vadovė Vitalija 
Brazaitienė, literatūrologė, literatūros kritikė prof. Elena Nijo-
lė Bukelienė (1934–2006), kalbininkas prof. Aleksas Girdenis 
(1937–2011), žurnalistas ir poetas Juozas Elekšis (1931–2022), 
Vilniaus žaliaisiais plotais besirūpinanti architektė Irena Daujo-
taitė,  jos kolegė architektė Irna Krivickienė, žurnalistas Liudvikas 
Gadeikis, dailininkai Genovaitė Jacėnaitė (1936–2016), Pran-
ciškus Gerlikas (1940–2020), Albinas Načiulis (1933–2000), 
gydytoja Dalia Kaminskienė, miškininkas Algirdas Končius 
(1915–2006), greitai šios draugijos gerąja siela – „motinėle“ ta-
pusi biologė Genovaitė Lasauskienė (1927–2020) ir dešimtys 
kitų įvairių specialybių aktyvių draugijos narių. Pamažu į drau-
giją įsijungė ir būrelis Vilniuje studijuojančių jaunųjų žemaičių.

1992 m. ŽKD nariai džiaugsmingai sutiko ką tik išleistus 
Žemaičių kultūros draugijos nario pažymėjimus („Žemaičių pa-
sis“). Juos gavo ir VŽKD nariai. 

Apie 1990-uosius prasidėjo VŽKD bendradarbiavimas 
su Vilniaus mokytojų namais, ypač organizuojant Užgavėnių 
šventės. Kūčių vakarai, Kalėdų šventėms skirti renginiai tada 
taip pat vykdavo Vilniaus mokytojų namuose. 

1992 m. pradėjo formuotis ir tradicinę žemaičių krašto 
muziką mėgstančių bei ją populiarinančių draugijos narių bū-
relis (folkloro ansamblis). Jiems vadovauti buvo patikėta ilga-
metę pedagoginio darbo patirtį turinčiam iš Tauragės krašto 

Nuotraukose (nuo viršaus į apačią): Ilga-
metės VŽKD narės –  draugijos motinėle 
vadinta Genovaitė Lasauskienė (1936–
2020) ir dailininkė Genovaitė Jacėnaitė 
(1936–2016)

V I L N I A U S  Ž E M A I Č I A I

kilusiam kompozitoriui ir muzikantui 
Ipolitui Puškoriui. Vilniaus žemaičių 
etnografinio ansamblio oficiali įkūrimo 
diena – 1992 m. sausio 31-oji.

1996 m. pagal dailininkės Genovai-
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tės Jacėnaitės eskizą Loreta Trakinskienė ir kelios 
kitos draugijos narės pasiuvo pirmąją VŽKD vėlia-
vą. 

Apie draugijos pirmuosius veiklos metus 2010 m. 
išleistoje knygutėje „Vilniaus kultūros draugijos dvide-
šimtmetis“ rašo dailininkė ir pedagogė G. Jacėnaitė:

„Neatsimenu tiksliai, kelintieji metai buvo, lyg 
tai 1989 metų pradžia, o gal ir pats 1988 metų galas. 
Sužinojau, kad Vilniaus mokytojų namuose renkasi 
Vilniuje gyvenantys žemaičiai, tai nuėjau ten ir aš. 
Tai buvo antras ar gal net trečias susirinkimas. Jam 
vadovavo istorikas Stasys Gutautas. Susitikau seniau 
pažįstamų žmonių: architektes Ireną Daujotaitę, Ire-
ną Krivickienę, dailininkus Albiną Načiulį, Pranciš-
kų Gerliką, žurnalistą Julių Norkevičių ir kitus. [...]

I mūsų žemaitiškas sueigas pradėjo rinktis vis 
daugiau ir daugiau skirtingų profesijų atstovų be 

ypatingos agitacijos, sužinodami apie draugijos egzis-
tavimą vieni iš kitų. Vieni pasirodydavo trumpam, 
bet kiti išliko iki šių dienų. Susitikimai darėsi vis įdo-
mesni ir įvairesni, o pokalbiai gilesni. Patys dalyviai 
irgi pradėjo siūlyti savo idėjas, kurių pasitaikė net 
labai fantastiškų, pavyzdžiui, prašyti savivaldybės 
perleisti žemaičių draugijos globai kurią nors nenau-
dojamą bažnyčią ar kitą namą arba finansuoti kaž-
kokios nepaprastos skraidyklės statybą... Pirmininkas 
S. Gutautas labai korektiškai viską išklausydavo. [...]

Išpopuliarėjus mūsų draugijai atsirado reikalas 
turėti savo ženklą – vėliavą. Mudu su dailininku 
Albinu Načiuliu bandėme tą idėją materializuoti ir 
ėmėmės vėliavos eskizų. Pastudijavau prieinamą he-
raldiką ir paaiškėjo, kad istorinės žinios rodo vėliavą 
buvus tamsiai raudoname fone su Žemaitijos sim-
boliu meška. Užrašą Vilniaus žemaitee patarė prof. 
Aleksas Girdenis. Kai parodžiau draugijos sueigoj 
kelis eskizus, daug kam užkliuvo ta tamsiai raudona 
spalva. Ją pamatę dauguma reagavo, kaip kalakutai 
į raudoną. Tuo labiau, kad net ir žurnalistai dažnai 
politikų ar šiaip kalbinamų pašnekovų klausdavo, 
kaip jie vertina raudoną spalvą. Paklaustieji meken-
davo, kad nemėgsta, visai negalvodami, kad spalva, 
kaip mir garsas, nėra politiniai. Taigi ir žemaičiams 
tas raudonas eskizas buvo, kaip dilgėlė per blauzdas. 
Pasiūliau žalią – neutralų foną su skydu ir meška. 
Priėmė. Bendrom jėgom suorganizavome medžiagą 
ir viena mūsų žemaitė ją pasiuvo. Taigi, vėliava, nors 
ir nedidukė (tik tiek medžiagos tebuvo), atsirado.

Bet niekados viskas nebūna sklandžiai. Kartą 
mūsų visų nusiminimui, vadovas S. Gutautas pa-
sakė, kad jis išvažiuoja dirbti į Rumšiškes. Mes pa-
simetėme. Taisyklė, kad gamta nemėgsta tuštumos, 
pasiteisino ir šį kartą. Kažkas pasiūlė pirmininku 
rinkti VGTU istoriką, dainininką, šokėją, muzikan-
tą ir pasakorių Joną Srėbalių. Išrinkome. Viskas ėjosi 
neblogai, kol mūsų naujasis vadas nepradėjo agituoti 
draugiją komercializuotis. Čia vado ir didžiosios da-
lies narių nuomonės visiškai išsiskyrė. Mes norėjome 
užsiimti tik kultūrine veikla, vadas nesutiko ir po kai 
kurių debatų vado buvo atsisakyta. Atsiimta ir vėlia-
va. Tada išrinkome vadove (šiuolaikiškai „preziden-
te“) Dalią Dirgėlienę (Juodkaitę) – vietoj buvusio 
žemaičių pavieto vaito. Laikas parodė, kad tai buvo 
pats geriausias mūsų draugijos pasirinkimas.

Draugijos darbas po truputį pradėjo keistis. Atsi-

Daug metų Vilniaus žemaičių kultūros draugijai vado-
vavusi Dalia Dirgėlienė ir draugijos pirmininkės pa-
vaduotojas Stasys Kavaliauskas
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gavo dainininkų ansamblis, vadovaujamas Vitalijos 
Brazaitienės, vakarai tapo vis įdomesni, nes kiekvie-
ną kartą pasirenkama kokia nors tema, pasikviečia-
mi skirtingi žymūs žmonės, minimos istorinės datos, 
jubiliejai, pristatomos naujai išleistos žemaičių arba 
apie Žemaitiją knygos. Mūsų veikla tapo kultūrinė. 
Didelį įnašą įneša atskiri mūsų draugijos nariai. 
Neįmanoma būtų įsivaizduoti dabartinės veiklos be 
prof. Liberto Klimkos įdomių pasakojimų etnologi-
jos temomis. Dėka jų pamirštos tradicijos vėl atgyja, 
parodydamos atvežtinių svetimų mums „švenčių“ 
skurdumą. Visi labai laukiame kasmetinių vasaros 
ekskursijų po žymiąsias Žemaitijos ir kitas vietas, ku-
rioms vadovauja Profesorius, nes tai nepakartojami 
istorinių žinių lobiai, perteikiami talentingo pasakoto-
jo lūpomis. Daug mūsų veiklai nusipelnė ir „Žemaičių 
žemės“ redaktorė Danutė Mukienė bei visada papil-
dantis mūsų išprusimą „Mokslo ir gyvenimo“ redakto-
rius Juozas Baldauskas . Draugijos susibūrimai būna 
ne vien tik įdomūs turiniu, bet kiekvieną kartą kelia su-
sirinkusiųjų estetinį skonį scenos apipavidalinimu. Tai 
išradingosios mūsų Dalios Kaminskienės nuopelnas. Ji 
sugeba kiekvieną kartą nustebinti naujais floristikos 
akcentais. Draugijos veiklą fiksuoja metraštininkės 
– pradžioje žurnalistė Jūra Baužytė, o nuo 1998 metų 
iki šiol Tamara Eugenija Arnastauskienė. Metraščių 
tomų susikaupė net visa lentyna. Paskutinieji metraš-
čiai virto albumais, nes visi renginiai perteikiami nuo-
traukomis. Todėl metraščio bendraautorius yra mūsų 
fotoreporteris Zigmas Juškevičius, suspėjantis į visus 
renginius, kur tik dalyvauja mūsų draugija. Kai drau-
gijos veikla įsisiūbavo, mūsų vargana pirminė vėliava 
atrodė per maža, neišvaizdi. Naująją vėliavą supro-
jektavo ir pasiuvo aktyvus draugijos narys dailininkas 
Anicetas Jonutis, ji dabar plaikstosi visuose mūsų suė-
jimuose, kelionėse ir puikuojasi visur, kur tik Vilniaus 
žemaičių kultūros draugija pasirodo. [...]“ .

Iškalbingas tas nuo 1991 m. rašytas draugijos 
„Metraštis“. Jame yra paminėti svarbiausi draugijos 
susirinkimai, kultūros vakarai. Tad pasižiūrėkime, 
kas apie VŽKD veiklą Lietuvos atgimimo ir vėles-
niais metais rašoma jame.2

VŽKD 1989–1992 metais
Analizuojant VŽKD „Metraščio pirmųjų metų 

įrašus matosi, kad draugijos veiklos pradžioje jos na-
riai į oficialius pasitarimus susirinkdavo negausiai 

(po 15–30). Visai kita situacija būdavo vykstant kul-
tūros vakarams. Vienas  jų (įvyko 1992 m. sausio 21 
d.) buvo pristatyta JAV gyvenančio iš Kelmės krašto 
kilusio, eilėraščius lietuvių ir žemaičių kalba rašančio 
Apolinaro Bagdono neseniai išleista knyga „Likima 
laiptaas“, koncertavo iškili žemaičių dainininkė, Vil-
niaus folkloro ansamblio „Ūla“ vadovė Janina Bu-
kantaitė, vakarą vedė ansamblyje „Ūla“ dainuojantis 
draugijos narys S. Kavaliauskas. 

1993 m. šalyje buvo gražiai paminėtas istori-
ko Simono Daukanto (1793–1864) gimimo 200 
metų jubiliejus. Jam skirtuose renginiuose Vilniaus 
žemaičiai dalyvavo itin aktyviai.

Draugija jau pirmaisiais veiklos metais užmezgė 
ryšius su kituose Lietuvos rajonuose ir miestuose 
veikiančiais ŽKD skyriais. 1992 m. vasario 29 d. pas 
Vilniaus žemaičius į svečius atvyko tais metais itin 
didelį darbą puoselėjant žemaičių tradicinę kultūrą, 
ypač muziką ir kalbą, atlikęs uostamiesčio žurnalis-
tės Janinos Zvonkuvienės vadovaujamas Klaipėdos 
„Žemaičių alkierius“, daug metų veikęs kaip atskiras 
ŽKD skyrius. Jis gražiai buvo priimtas Vilniaus že-
maičių. „Metraštyje“ rašoma: „Mūsų moterys paruo-
šė gražų stalą, klaipėdiečiai atkeliavo su giros bačkele, 
sūriais, menturiais ir kitokiom dovanom. Bet svar-
biausia, aišku, dainos, šokiai ir žaidimai! Klaipėdos 
žemaičiai gerai susidainavę, susižaidę, su humoru, 

Vilniaus žemaičių kultūros draugijos nariai, žemaičių 
tradicinės muzikos puoselėtojai (iš kairės): knygų au-
torius, bandonininkas Albinas Batavičius ir peda-
gogas, kompozitorius Ipolitas Petrošius
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tad vakaras buvo labai linksmas, nuotaikingas. To-
limų svečių atvykimo proga vakare dalyvavo net tie 
mūsiškiai, kurie šiaip jau retai pasirodo. Pavasariop 
klaipėdiečiai kviečia mus į svečius pas juos.“

Tais metais draugijos nariai buvo aktyvūs ir jų 
dar 1989 m. Vilniuje pradėtuose organizuoti Užga-
vėnių šventės renginiuose. 

1992 m. balandžio 4 d. (šeštadienį) Profsąjungų 
rūmuose vyko „Ąžuolo“ („Onžols“) dramos studijos 
pastatyto spektaklio „Trys mylimos“ premjera, kurio-
je dalyvavo apie 20 draugijos narių. Balandžio 13d. 
žemaičiai su 55 metų sukaktimi gražiai pasveikino 
savo draugijos narį muziką I. Petrošių. Balandžio 
21-ąją, trečiąją Velykų dieną, prie turtingo, gražiai 
serviruoto Velykų stalo susėdo 45 draugijos nariai. 
Tą popietę jų viešnia buvo Australijoje gyvenanti iš 
Skuodo kilusi žemaitė Dana Bertašiūtė. Renginio 
metu apie Velykų švenčių tradicijas papasakojo etno-
logas Vacys Milius, dailininkas Pranciškus Gerlikas, 
muziejininkė Birutė Kulnytė, Birutė Dubinskienė, 
Jonas Jašinskas ir kt. renginio dalyviai. Jo metu jau 
buvo žinoma, kad, S. Gutautas, kaip jau minėta, dėl 
didelio užimtumo dirbant Lietuvos liaudies buities 
muziejaus direktoriumi nebeturės galimybių vado-
vauti VŽKD. Svarstyta, kas jį šiose pareigose galėtų 
pakeisti, kokios artimiausiais metais turėtų būti pa-
grindinės draugijos veiklos kryptys, tikslai ir užda-
viniai. Įdomių pasiūlymų pateikė Algirdas Stonkus 
ir Stasys Štikelis. Buvo sutarta toliau rašyti  drau-
gijos „Metraštį“, pradėti kaupti nuotraukų archyvą 
ir kt. Šiame kultūros vakare jau dalyvavo smuikeliu 
grojęs kompozitorius, pedagogas Jurgis Gaižauskas 
(1922–2009). Jis kultūros vakaruose žemaičius ir 
jų svečius savo muzika džiugindavo iki pat pasku-

tiniųjų savo gyvenimo metų. Kartu su juo grodavo 
ir I. Petrošius, greitai prie jų prisijungė bandoninin-
kas Albinas Batavičius, kiti draugijos muzikantai.

1992-ųjų metų pavasarį VŽKD nariai buvo pa-
kviesti į balandžio 24–26 d pajūrio žemaičių organi-
zuotus renginius. „Metraštyje“ rašoma: „Išvažiavom 
Palangon balandžio 24 d. 19 val. Baladojomės iki 
pajūrio 5,5 val. Palangoje susiradom „Rugelį“ ir apsi-
nakvojom. Rytojaus dieną įvyko konferencija „A mon 
sakaa?“ laikraščio redakcijoje. Buvo laiko ir prie jūros 
pabūti, o ta jūra pavasarį ypatingai kvepia...

Vakare „Rugelyje“ vyko vakaronė, kuri tęsėsi iki 
vidurnakčio.  Na o kitą dieną „Žemaičių alkierius“ iš-
puoštoje Klaipėdos universiteto salėje ištaisė tokį balių, 
kad visi atvykusieji buvo sužavėti. Buvo daug muzi-
kantų, folkloro kolektyvai iš Rusnės, Kretingos, Telšių, 
Drevernos. Aktyviausi dalyviai apdovanoti megztais 
velykiniais krepšeliais. Genovaitė Lasauskienė išrinkta 
į Žemaičių kultūros draugijos tarybą.“

1992 m. balandžio 30 d. laikraštis „Tiesa“ apie 
šiuos renginius išspausdino J. Baužytės straipsnelį 
„Reek nuorieti rokoutėis žemaitiškaa“. Jame rašoma: 

„Tokia mintis skambėjo Žemaičių draugijos narių 
konferencijoje, kurią sukvietė laikraščio „A mon sa-
kaa?“ redakcija. Į Palangą sugužėjo draugijos nariai 
ne tik iš Žemaitijos rajonų, bet ir Vilniaus. Atvažiavo 
Lietuvos žemaičių draugijos pirmininkas, kunigaikš-
čiu vadinamas telšiškis lakūnas Stasys Kasparavičius.

Tartasi dėl žemaičių tarmės išsaugojimo, propaga-
vimo per radiją, televiziją, spaudą. Kadangi kiekviena 
tarmė turi ir savo patarmių, susidaro keblumų spaus-
dinant straipsnius vieninteliame žemaičių laikraštyje 
„A mon sakaa?“. Todėl ketinama prie draugijos įsteigti 
Kalbos komisiją. Žemaitijos rajonų laikraščių redakci-

Nuotraukose (iš kairės į dešinę): Vilniaus žemaičių 
kultūros draugijos nariai – kalbininkas Aleksas 
Stanislovas Girdenis (1937–2011) ir kompozitorius 
Jurgis Gaižauskas (1922–2009) su žmona Zofija
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rinkimą vedė naujasis VŽKD, tada vadintos Vil-
niaus žemaičių pavietu, pirmininkas (maršalka) 
Jonas Srėbalius. Jis pranešė, kad pagal galiojančius 
teisės aktus draugija, kuri veikia kaip visuomeninė 
organizacija, turi būti įregistruota Teisingumo mi-
nisterijoje. Susirinkimo metu vėl buvo prisimintas 
planas turėti draugijos vėliavą, pažymėta, kad joje 
turi būti žemaitiškų ženklų (žemaičių herbas arba 
žemaitiškas draugijos pavadinimas). 

Rengiantis S. Daukanto jubiliejui, buvo nutarta, 
kad draugijos nariai  pirmiausiai Vilniuje susipažins 
su vietomis, kurios susijusios su S. Daukanto gyve-
nimu ir mokslu. Pradėta rengtis  S. Daukanto ju-

jos ragintos spausdinti rašinius ir žemaičių kalba. 
Draugija šį tą nuveikė. Jos iniciatyva parengtas 

„Žemaičių praeities“ II tomas. Dabar ieškoma, kas 
parems jo leidybą. Netrukus turėtų pasirodyti Ber-
nardo Aleknavičiaus leidinys „Žemaičių kryžiai“. 
Baigiamas Rainių koplyčios vidus. Sudarytas M. Va-
lančiaus sodybos atkūrimo planas. Rengiamasi tyri-
nėti S. Daukanto gimtinę. 

Susumuoti praėjusių metų žemaičių poezijos kon-
kurso rezultatai. Pagrindinis prizas paskirtas savo kūri-
nius ir laikraštyje „A mon sakaa?“ spausdinančiam JAV 
gyvenančiam poetui Apolinarui Bagdonui.

O sekmadienį „Klaipėdos“ laikraščio darbuotojos 
Janinos Zvonkuvienės suburtas „Žemaičių alkierius“ 
į Atvelykio šventę pakvietė ir konferencijos dalyvius, 
ir Žemaitijos bei Vilniaus etnografinius ansamblius. 
Saviveiklininkai koncertavo, bendravo, vaišinda-
miesi kastiniu su kanapyne. Palangoje iš sostinės 
atidardėjęs teatras-studija „Ąžuolas“ žemaitiškai 
vaidino Žemaitės „Tris mylimas“.

Gegužės 14 d. Vilniaus mokytojų namų kieme-
lyje vyko Žemaičių patalkys (vakaronė). Jam vado-
vavo S. Kavaliauskas. Patalkio metu grojo ir dainavo 
etnografiniai ansambliai, jiems pritarė, kojas mikli-
no ir visi kiti atėjusieji į renginį, tarp kurių buvo ir 
dzūkų bei suvalkiečių. Jie, pamatę, kokie susitelkę ir 
kaip linksminasi žemaičiai, neslėpė savo noro Vil-
niuje rengti ir čia gyvenančių savo kraštiečių kultū-
ros renginius, burtis į draugijas.

1992 m. vasario 28 d. laikraštyje „Tiesa“ buvo 
išspausdinta Jūros Baužytės žinutė, kurioje prane-
šama, kad kiekvienas Žemaičių kultūros draugijos 
narys jau gali įsigyti „Žemaitišką pasą“ su meškos 
atvaizdu jo viršelyje. Buvo paaiškinta, kad tas pa-
sas– Žemaičių kultūros draugijos nario pažymėji-
mas. Tuo metu tai buvo itin aktualu, nes lietuviški 
pasai, kaip ir lietuviški pinigai (litai), dar nebuvo 
išleisti. Daugelį suintrigavo tai, jog šiuose „Žemai-
čių pasuose“ ne tik kad įklijuojamos nuotraukos, 
įrašomi pagrindiniai asmens duomenys (vardas, pa-
vardė), bet ir pagal tarpukario Lietuvoje galiojusių 
asmens dokumentų pavyzdžius nurodoma draugi-
jos narių akių ir plaukų spalva, ūgis. Pavadinimas 
„Žemaičių pasas“ ant pažymėjimų buvo parašytas 
keliomis kalbomis,  dokumentas tvirtinamas Že-
maičių kultūros  draugijos, kurios centras, kaip jau 
minėta buvo Telšiuose, antspaudu. 

1992 m. gegužės 19 d. vykusį draugijos susi-

Ilgametė Vilniaus žemaičių kultūros draugijos met-
raštininkė Tamara Eugenija Arnastauskienė

Poetas, žurnalistas Juozas Elekšis (1931–2022)
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biliejui skirtam kultūros vakarui. Jis įvyko 1992 m. 
birželio 16-osios popietę. Renginyje dalyvavo, apie S. 
Daukanto  gyvenimą ir veiklą išsamiai papasakojo iš 
Telšių kilęs istorikas prof. Egidijus Aleksandravičius, 

savo žemaitišką kūrybą (eilėraščius) renginio metu 
skaitė poetas Juozas Elekšis. Kalbėjo, vertingų pasiū-
lymų dėl draugijos tolesnės veiklos pateikė J. Graby-
tė, J. Srėbalius, V. Brazaitienė. 

1992 m. rugsėjo 15 d. vykusio renginio metu gra-
žiomis žemaitiškomis dainomis nudžiugino folkloro 
ansamblio „Ūla“ balsingieji dainininkai Adelija ir Sta-
sys Mickai, papasakoję ir apie vasarą vykusią kelionę į 
Italiją, kurioje jie taip pat klausytojus stebino skam-
biomis žemaitiškomis dainomis. Šio kultūros vakaro 
metu vėl buvo aptarti artimiausi draugijos planai. Nu-
tarta ir toliau įsijungti į S. Daukanto jubiliejui skirtas 
veiklas, surengti kultūros vakarus, skirtus žemaičiui 
pedagogui, teisininkui, publicistui, vertėjui, rašytojui, 
istorikui, kalbininkui, politiniam bei visuomenės vei-
kėjui Matui Untuliui (1889–1952), Žemaičių rašy-
tojų sambūrio veikloje dalyvavusiam poetui, žymiųjų 
„Vizijų“ autoriui Vytautui Mačerniui (1921–1944), o 
užbaigiant metus prisiminti Kūčių tradicijas, papro-
čius, surengti Kalėdinę vakaronę. Susirinkimo metu 
draugijos tarybos nariais (tada vadintais Vilniaus že-
maičių pavieto soulininkais) buvo išrinkti: Genovaitė 
Lasauskienė, Irena Rudienė, Ipolitas Petrošius, Juozas 
Elekšis ir Stasys Štikelis.

Tais metais draugija vis dar neturėjo nuolatinės 
susirinkimo ir kultūrinių renginių vietos. 1992 m. 
rugsėjo 24 d. pirmą kartą Vilniaus žemaičiai buvo 
pakviesti susirinkti Aukštųjų technologijų mokyklo-
je (čia žemaičiams vietą pasiūlė tos mokyklos direk-
torė M. Čekanavičienė). Į renginį atėjo nedaug drau-
gijos narių, tad jo metu svarbių nutarimų nebuvo 
priimta. 1992 m. spalio 1 d. vykusio kultūros vakaro 
metu buvo pranešta, kad VŽKD (Vilniaus žemaičių 
pavietas) jau yra oficialiai įregistruota, vėl tartasi dėl 
žemaičių folkloro ansamblio veiklos reikalų. 

1992 m. spalio 20 d. įvykusio kultūros vakaro 
metu Mažeikių rajono Spurganų kaime gimęs gy-
dytojas reumatologas Leonardas Gargasas (1927–
1993) ir tuometinio Istorijos ir etnografijos institu-
to etnografas Vacys Milius išsamiai papasakojo apie 
iš Skuodo rajono Rimšaičių kaimo kilusį Matą Un-
tulį, kurio mirties 40-osios metinės buvo paminė-
tos 1992-aisiais. Kalbėjusieji pažymėjo, kad jis bene 
ryškiausią pėdsaką paliko rinkdamas tautosaką, 
turtindamas ir puoselėdamas lietuvių kalbą. J.Bau-
žytės tekstukas apie šį renginį tais metais spaudoje 
paskelbtas spalio 29 dieną.

Spalio 25-ąją Vilniaus žemaičiai 70-mečio pro-
ga gražiai pagerbė kompozitorių Jurgį Gaižauską. 

Vilniaus žemaičių kultūros draugijos renginių fotogra-
fė Virginija Valuckienė

Aktyvus Vilniaus žemaičių kultūros draugijos narys, 
etninės kultūros puoselėtojas Libertas Klimka
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1 Žurnalistas, redaktorius Juozas Baldauskas gimė 1932 m. 
birželio 27 d. Žiliuose (Papilės valsčius, Šiaulių apskritis), mirė 
2014 m. sausio 9 d. Vilniuje.

 2 Genovaitė Jacėnaitė, „Iš kur mes atsiradome“, Vilniaus kul-
tūros draugijos dvidešimtmetis, Vilnius, 2010, p. 75–79.

Tąsyk draugijos nariai G. Lasauskienė, I. Rudienė, 
V. Brazaitienė, I. Petrošius, J. Baužytė, S.Gutautas, J. 
Macas, I. Lapinienė, susitikę Žvėryno mikrorajone, 
dainuodami „Kas bus, kas nebus, bet žemaitis ne-
pražus“ patraukė A. Mickevičiaus gatvėje, kurioje 
maestro su savo šeima gyveno, ir čia buvo maloniai 
sutikti bei į vidų pakviesti kompozitoriaus žmonos, 
taip pat jau aktyviai dalyvaujančios VŽKD veikloje 
Zofijos Gaižauskienės. Svečiai jubiliatui padovano-
jo molinį dubenį, pilną raudonų obuolių, ir daug 
skambių žemaitiškų dainų. Tokiu pasveikinimu 
liko nustebintas ne tik J. Gaižauskas, jo šeimos na-
riai, bet ir jubiliato pasveikinti atskubėję J.Gaižaus-
ko vadovaujamos televizijos kapelos nariai.  Išeida-
mi žemaičiai sugiedojo dar ir „Ilgiausių metų“. Na 
o po to tie, kas dar nebuvo balsavę už kandidatus į 
Lietuvos Respublikos Seimo narius, išskubėjo į rin-
kimų apylinkes atiduoti savo balsų. 

1992 m. lapkričio 17 d. Vilniaus mokytojų namų 
Mažojoje salėje poetui Vytautui Mačerniui skirtas 
kultūros vakaras vyko prie dailininko P. Gerliko su-
kurto V. Mačernio portreto. Renginio metu gausiai 
susirinkusiems draugijos nariams, poeto kūrybos 
gerbėjams apie V. Mačernį, jo gyvenimą, mokslus, 
kūrybą, draugus ir tragišką mirtį papasakojo lite-
ratūrologė Viktorija Daujotytė (Pakerienė), istori-
kai Egidijus Aleksandravičius ir Adomas Butrimas, 
etnografas Vaclovas Milius, kalbininkas Aleksandras 
Girdenis, Vilniaus technikos universiteto dėstytojai 
Jonas Srėbalius ir R. Kalinauskas. Renginio metu 
buvo skaitomi ir V. Mačernio amžininkų atsimini-
mai apie poetą. Vakarą vainikavo žemaitiškos dainos.

Apie šį renginį straipsnį „Gimtosios žemės sū-
nus“ dienraštyje „Tiesa“ paskelbė J. Baužytė, pasira-
šiusi Birutės Jūronytės slapyvardžiu. 

Tų pačių metų lapkričio 26 d. keliolika dainuo-
jančių, šokančių draugijos folkloro ansamblio narių 
surengė koncertą Naujojoje Vilnioje veikusiame 
pedagoginės mokyklos bendrabutyje.

Gražiai sutikus Kalėdas ir Naujuosius metus, 
draugijos veikla buvo tęsiama toliau. Apie tai, kas 
svarbiausia tais ir vėlesniais metais vyko draugijo-
je, planuojame paskelbti kituose mūsų elektroninio 
žurnalo numeriuose. 

Publikacijoje panaudotos Virginijos Valuckienės, Da-
nutės Mukienės, Zigmo Juškevičiaus, Juozo Elekšio, 
Alfonsko Katkaus nuotraukos iš Regionų kultūrinių 
iniciatyvų centro archyvo 

Vilniaus žemaičių kultūros draugijos narė, žurnalistė, 
ilgametė radijo žemaitiškų radijo laidų redaktorė ir 
vedėja Jūratė Grabytė

Ilgametis Vilniaus žemaičių kultūros draugijos na-
rys, fotografas Zigmas Juškevičius
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Užgavėnės – nuo neatmenamų laikų daugelyje 
pasaulio šalių švenčiama žiemos palydų ir pavasa-
rio sutikimo šventė, kurios pagrindinės apeigos ir 
atributai susiję su žemdirbyste. Senovėje Lietuvo-
je šventės pavadinimas buvo Ragutis. Ją švęsdavo 
kovo mėnesį per pavasario lygiadienį. Įvedus krikš-
čionybę, šventės data buvo priderinta prie Bažnyti-
nio kalendoriaus (gavėnios išvakarių, kurios būna 
laikotarpiu nuo vasario 3 iki kovo 9 d. – septinto-
sios savaitės prieš Velykas antradienį). Atitinkamai 
pagal tai pradėta vadinti ir šventę. Taigi, Užgavėnės 
– šventė prieš gavėnią, triukšmingas, linksmas, spal-
vingas sujudimas, kurio neatskiriami akcentai yra 
kaukės, persirengėliai (dažniausiai žydais vadinam), 
sodybų lankymas, žiemos ir pavasario (Kanapinio 
ir Lašininio) kovos, žiemos išvarymo, visų negandų 
simbolio Morės (Kotrės) sudeginimas, blynų ir kito 
sotaus maisto valgymas, supimasis, važinėjimasis, 
laistymasis vandeniu, viso, kas per šventę „sužebra-
vota“ bandymas įveikti ir, susirinkus persirengėliams 
būrin, linksmybės iki paryčių (Pelenų dienos). 

Sovietmečiu Lietuvoje Užgavėnės, kaip ir daugelis 
kitų su krikščionybe susijusių švenčių valdžios nebuvo 
toleruojamos, tad daug kas jų tradicijas primiršo, o jei 
švęsdavo, tai oficialiai įvardydavo, kad tai Žiemos pa-
lydų ar Pavasario sutiktuvių šventė.  Didžiausia išimtis 
buvo Žemaitija. Kad ir ne itin triukšmingai, bet so-
vietmečiu Užgavėnės daugelyje šio krašto vietų buvo 
švenčiamos. Lietuvoje prasidėjus Atgimimui, gyven-
tojai ėmė gaivinti senuosius papročius ir tradicijas, 
primirštas šventes. Daug persirengėlių ir kitų dalyvių 
XX a. 9–10 dešimtmečiais sutraukdavo Telšiuose, 
Plateliuose, Palangoje ir kitose žemaičių krašto vieto-
se pradėtos rengti visuomenei skirtos Užgavėnių šven-
tės, kurių pagrindiniai organizatoriai buvo ten veikę 
folkloro ansambliai, tradicijų puoselėjimų besirūpi-
nantys kultūros darbuotojai, tautodailininkai ir kt.

ŽEMAIČIŲ UŽGAVĖNIŲ
tradicijų gaivinimas ir 
puoselėjimas Vilniuje
Jurgis ŽELVYS

Einant metams sodybas lankančių, Užgavėnių 
dainas traukiančių, triukšmingai su More per  gy-
venvietes važinėjančių persirengėlių vis dažniau ga-
lėjai sutikti ir įvairiuose šio krašto kaimuose, pradėjo  
šurmuliuoti ir kitų Lietuvos etnografinių regionų 
miestuose, miesteliuose, kitose gyvenvietėse.  

Jau daugiau negu 30 metų Užgavėnės – viena 
spalvingiausių švenčių Vilniaus mieste. Dabar čia 
pagrindinius jos renginius organizuoja Vilniaus 
etninės kultūros centras, Vilniaus mokytojų namai, 
kitos kultūros bei švietimo įstaigos. Nedaug kas žino, 
jog čia, sostinėje, 1989–1990 metais Užgavėnių tra-
dicijas ėmė gaivinti ir puoselėti tada tik ką pradėjusi 
kurtis ir iki šiol veikianti Vilniaus žemaičių kultūros 
draugija. Ji per keletą metų jas taip įsiūbavo, aktuali-
zavo, kad netrukus ši šventė tapo viena masiškiausių 
ir dabar jau kasmet sostinę gražiai nuspalvinančių 
švenčių, kurios metu miestas pakvimpa keptais mie-
liniais blynais, o persirengėliai klegėdami visus ragi-
na ne namuose kiursoti, o traukti iš spintų ličynas 
(kaukes) ir ginti žiemą iš kiemo.  

Deginama Vilniaus žemaičių Užgavėnių Morė
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Vilniaus žemaičius susiburti į draugiją paskati-
no iš Telšių juos pasiekusi žinia, kad 1988 m. lapkri-
čio 27 d. Telšiuose veikiančiame Žemaičių muzie-
juje „Alka“ įvyko steigiamoji Žemaičių kultūros 
draugijos konferencija. Joje dalyvavo 46 Žemaičių 
krašto kultūra, jos tradicijų gaivinimu ir puoselė-
jimu susirūpinusių žemaičių. Nemažai jų gyveno 
Vilniuje. Tarp jų buvo ir Lietuvos literatūros ir tau-
tosakos institute, o vėliau, 1992–2005 m., Lietu-
vos liaudies buities muziejaus direktoriumi dirbęs 
etnografas Stasys Gutautas (1954–2018). Vilniuje 
aktyviai veikė ir Istorijos instituto etnologas Vacys 
Milius (1926–2005). Lietuvos Atgimimo metais 
jie kartu su kitais bendraminčiais ir ėmė kurti Vil-
niaus žemaičių kultūros draugiją. 1988 m. pačioje 
pabaigoje sostinės žemaičiai, kad ir negausiai pra-
dėjo rinktis į pirmuosius savo pasitarimus. 1989 m. 
vasario 4 d. įvykusiame Žemaičių kultūros draugijos 
posėdyje tarp kitų 25 dalyvių buvo ir V. Milius. Jis 
kartu su draugijos pirmininku Stasiu Kasparavičiu-
mi pasiūlė pradėti steigti draugijos skyrius Žemaiti-
jos ir kitų Lietuvos regionų rajonuose bei miestuose 
bei įsteigti draugijos literatūros, istorijos, meno ir 
folkloro sekcijas. Šiam pasiūlymui buvo pritarta ir 
netrukus į draugijos centrą, kuris veikė Telšiuose, 
pradėjo ateiti žinios, kad draugijos skyriai Lietuvos 
rajonuose ir miestuose jau kuriasi. Tarp jų vienas  
pirmųjų buvo įkurtas Vilniuje. Tai ir buvo Vilniaus 
žemaičių kultūros draugija, veiklos pradžioje kurį 
laiką vadinta Vilniaus žemaičių pavietu. Būtent ši 
draugija 1989 m. Vilniuje ir  suorganizavo Lietuvos 
Atgimimo metais čia vykusią pirmąją Užgavėnių 
šventę, kurios tradicijos tęsiamos iki šiol.  

Dailininkė keramikė, pedagogė, ilgametė Vil-
niaus žemaičių kultūros draugijos narė Genovaitė 
Jacėnaitė (1933–2016), prisimindama Vilniuje že-
maičių organizuotas pirmąsias Užgavėnes, rašo, kad 
į Vilniaus žemaičiams pradėjus rinktis į pasitarimus, 
kultūros renginius, būta daug įvairiausių pasiūlymų 
dėl veiklos organizavimo. Vienas iš realesnių „ir daug 
ką patraukęs noras buvo suorganizuoti ir parodyti vie-
šai vilniečiams, kad yra žmonių, prisimenančių savo 
tėviškės tradicijas. O kas žemaičiams gali būti charak-
teringesnio už Užgavėnių persirengėlius. Juk net tais 
laikais, kai apie senąsias liaudiškas tradicijas nebuvo 
oficialiai kalbama, mažoje Luokėje ruseno jų prisimi-
nimas ir viešai gatvėse traukdavo persirengėliai. Mes 

iš Vilniaus įvairiais būdais važiuodavome jų žiūrėti. 
Matyt, kad to meto Luokės valdžia buvo supratinga 
ir viešų eitynių nedraudė. Pagaliau žinojome, kad jau 
gerokai vėliau Antakalnyje gyvenančių dailininkų ir 
kitų kultūros veikėjų, įskaitant ir patį kultūros minis-
trą, [...] per Užgavėnes kaukėta grupelė lankydavosi 
vakare butuose. Nutarėme ir mes pereiti keliomis 
gatvėmis,  pasirėdę Užgavėnių kaukėmis. 

Kaip žinia, būtinas veikėjas yra Morė, bet lyg ty-
čia tą žiemą Užgavėnės pasitaikė šiltos ir sniego nebu-
vo nei prieš jas, nei nusimatė, kad bent kiek pasnigtų 
tą dieną. Teko Morei po pavaža ratelius pritaisyti, kad 
ją būtų įmanoma vežti. Gerai, kad išradingas Juoza-
pas Macas sumąstė ir padarė Morės konstrukciją, kuri 
tiko tokiam necharakteringam Užgavėnių orui. 

Patraukėme Gedimino prospektu, pakeliui užsuk-
dami į kai kurias kavines. Prie mūsų vis prisidurdavo 
nauji smalsuoliai, kolona ilgėjo. Kai kurios kavinės 
net blynais ir kava mus vaišino. Pas tuometinį svarbų 
valdžios atstovą A. Beriozovą mus irgi geranoriškai 
įleido. Pašurmuliavome Vilniaus universiteto kieme, 
„Respublikos“ redakcijoj, bet pabandžius užsukti į 
kažkokią pasiuntinybę, mus išprašė: nesuprato mūsų 
žemaitiškų tradicijų... 

Pirmąsias Užgavėnes pabaigėme Mokytojų namuo-
se. Pasirodo, šis mūsų pramanas buvo gyvybingas, nes 
kitais metais Užgavėnes jau masiškai šventė miestiečiai 
Rotušės aikštėje, o mūsų grupė grojo pirmu smuiku. Kuo 

Vilniaus žemaičių Užgavėnių persirengėliai. Dešinėje– 
rašytojas, dramaturgas Eugenijus Ignatavičius su kauke 
ir draugijos ilgametė pirmininkė Dalia Dirgėlienė
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toliau, tuo tradicijos plėtėsi [...]. Me-
tai riedėjo, Užgavėnės keitėsi, kar-
navalai gatvėse įtraukė vis daugiau 
ir daugiau žmonių, pradėjo nebesu-
tilpti net ant Tauro kalno.“1 

Ilgametė Vilniaus žemaičių 
kultūros draugijos metraštinin-
kė, biomedicinos specialistė dr. 
Tamara Eugenija Arnastauskienė 
toje pačioje knygutėje („Vilniaus 
žemaičių veiklos dvidešimtme-
tis“) apie draugijos organizuotas 
Užgavėnes rašo, kad XX a. pa-
skutinio dešimtmečio pradžioje 
„Bendradarbiavimas su Mokytojų 
namais darėsi vis glaudesnis. Ypa-

sutartinai apdainavo per naktį pas 
Maušą viešėjusių dviejų davatkų 
nuotykius. Įspūdinga būdavo ši ei-
sena. Reikia pridurti, kad iki šiol 
žemaičiai labai triukšmingai šven-
čia Užgavėnes. [...]“.2 

Vilniaus žemaičių kultūros 
draugija pirmaisiais savo veiklos 
metais metraščių, susirinkimo 
protokolų nerašė. Tai buvo pra-
dėta daryti tik 1991-aisiais. Tais 
metais rašytame „Metraštyje“ yra 
žinių ir apie 1991-ųjų kovo mė-
nesį vykusias Užgavėnes Vilniu-
je. Kaip ir ankstesniais metais, 
Morei griaučius padarė iš Luokės 
(Telšių raj.) kilęs draugijos narys 
J. Macas. Rūbus Morei atnešė iš 
Varnių (Telšių r.) kilusios Anta-
nina Stonkevičienė ir architektė 
Irena Krivickienė. Morę apren-
gė  taip pat Telšių rajone gimusi 
prancūzų kalbos ir literatūros 
specialistė Jolita Saunorienė. Per-
sirengėliams kaukes pasigaminti 
savo namuose padėjo iš Kuršenų 
(Šiaulių raj.) kilusi G. Jacėnaitė. 
Vilniaus mokytojų namų kie-

tingai linksmai kartu su kitais, 
Mokytojų namuose susibūrusiais 
kolektyvais švęsdavome Užgavė-
nes. Pasidabinę Genovaitės Jacė-
naitės pagamintomis kaukėmis (li-
čynomis), parėdę ir ant besisukančio 
tekinio pasodinę gražią, Juozo 
Maco pagamintą Morę, traukėme 
per senamiestį. Morę lydėjo didelis 
persirengėlių būrys: kipšai, giltinės, 
elgetos, ubagai, ožiai, gervės, čigo-
nai ir kt.  Gatvės skambėjo nuo že-
maičių dainų. Persirengėliai uba-
gai traukė „Obags ont tėlta siediejė“, 
vaikai plėšė piemenėlių dainos „Aš 
užaugau piemenėliu“ melodiją, kiti 

Vilniaus žemaičių persirengėliai mieste vykstančiose Užgavėnėse

Vilniaus Užgavėnių mažųjų persi-
rengėlių kaukės 2013 m. 
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melyje aprengus Morę, įtaisius ją 
ant rato, Vilniaus žemaičių Už-
gavėnių persirengėliai su palyda 
iš Vilniaus mokytojų namų per 
senamiestį patraukė link Letuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos. Čia Užgavėnių  re-
ginį vedė S. Kavaliauskas. Morė 
buvo sudeginta.

1992 m. Užgavėnėmss Vil-
niaus žemaičiai pradėjo rengtis iš 
anksto – vėl susirinkę pas daili-
ninkę G. Jacėnaitę, mokėsi daryti 
kaukes (iš jos kūrybinės studijos 
tąsyk jų net 12 iškeliavo. Kaip ir 
ankstesniais metais Morės griau-
čius padarė J. Macas. Na o kovo 
30-ąją visi rinkosi Vilniaus Moky-
tojų namuose. Čia, aprengę Morę, 
truputį „užgavėję“ (pasistiprinę 
žemaitišku šiupiniu, blynais, gar-
džiais lašinukais) išlalėjo pasiausti 
po senamiestį, o vėliau susirinko 
Rotušės aikštėje, kur vyko miestie-
čiams skirta Užgavėnių šventė.

1993 m. vasario 21 d. ryte, 
Vilniaus žemaičių draugijos na-
riai, pasiėmę G. Jacėnaites ir pas 
ją padarytas žemaitiškas ličynas, 
traukiniu nuvažiavo iki Pravėniš-
kių, iš ten autobusu buvo nuvežti į 
Rumšiškių buities muziejų, kur jie 

aktyviai įsijungė į čia vykstančią Užgavėnių šventę (ją taiis metais vedė 
VŽKD narys S. Kavaliauskas.  Apie šį renginį 1993 m. vasario 23 d. žinu-
tę  laikraštyje „Tiesa“ paskelbė žurnalistė Jūra Baužytė.

Na o vasario 23 d. Vilniaus žemaičių suorganizuota Užgavėnių eisena 
nuo Vilniaus mokytojų namų patraukė senamiesčiu, Gedimino prospek-
tu ir šurmuliavo iki pat Nepriklausomybės aikštės. Pakeliui Užgavėnių 
persirengėliai (čigonai, žydeliai, arklys, giltinė, velniai, raganos, daktarai, 
vestuvininkai) užsukdavo į kavines, valgyklas. Daug kur tokių svečių buvo 
laukiama, tad „žydeliai“ buvo ir pavaišinami, kai kas ir „pravento“ nepa-
gailėdavo. Iš Nepriklausomybės aikštės eisena patraukė link Tauro kalno. 
Tais metais čia vyko pagrindinis Vilniaus miesto Užgavėnių šventės ren-
ginys. Jam pasibaigus, žemaičiai susirinko Vilniaus mokytojų namuose, 
kur vyko Užgavėnių balius (buvo vaišinamasi tuo, ką šventės metu „žy-
deliams“ pavyko į savo terbas prisikimšti). Apie šią šventę buvo parašyta 
laikraštyje „Pirmadienis“ (1993 m. Nr. 10), čiA išspausdinta ir nuotrauka.

Vėlesniais metais Vilniaus žemaičiai sostinėje taip pat buvo aktyvūs 
Užgavėnių šventės renginių organizatoriai bei dalyviai. Juos, apsitaisiu-
sius žemaitiškomis ličynomis, šios šventės metu galėjai sutikti jau mi-
nėtame Vilniaus mokytojų namų kiemelyje. Čia per Užgavėnes visada 
šurmuliuoja persirengėliai, sudeginama Morė, tarpusavyje kovoja Kana-
pinis su Lašininiu, vyksta žaidimai, vaišinamasi arbata ir blynais, vyksta 
pasidainavimai, šokama. Kartais prieš Užgavėnes draugija organizuoja ir 
šiai šventei skirtus kultūros vakarus, kurių metu prisimenamos senosios 
Užgavėnių, Lygiadienio tradicijos, koncertuoja folkloro ansambliai, pa-
gerbiami jubiliejus pažymintys draugijos nariai. 

Nuotraukose – Užgavėnės Vilniaus mokytojų kiemelyje 2013 m. 

  1 Genovaitė Jacėnaitė, „Iš kur mes atsiradome“, Vilniaus kultūros draugijos dvide-
šimtmetis, Vilnius, 2010, p. 75–76.

  2 Tamara Eugenija Arnastauskienė, „Dvidešimt metų po Vilniaus žemaičių kultūros 
draugijos vėliava“, Vilniaus kultūros draugijos dvidešimtmetis, Vilnius, 2010, p. 75–76.

Nuotraukos iš Regionų kultūrinių iniciatyvų centro
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Vasaris... Šis mėnuo daugeliui iš mūsų asocijuo-
jasi su šalčiais, pūgomis, permainingais orais, duris 
atveriančiu pavasariu ir... Užgavėnėmis. Tačiau... Ne 
visada Užgavėnės švenčiamos vasario mėnesį. Užga-
vėnės, kaip ir Velykos, – kilnojama kalendorinė šven-
tė, kuri pagal Mėnulio kalendorių švenčiama likus 
47 dienoms iki Velykų. Taigi, Užgavėnės būna  laiko-
tarpiu nuo vasario 3 d. iki kovo 9 dienos. Šiemet jas 
švęsime vasario 21-ąją, kitais (2024-aisiais) – vasario 
13 dieną. Tai paskutinė Mėsėdžio (žem. Miesieda) 
diena, žemės budinimo po žiemos miego, žiemos pa-
lydų, žiemos išvarymo, daugelio vadinama vaisingu-
mo žadinimo, skalsos ir gausumo skatinimo šventė.

Žemaičiams Užgavėnės neatsiejamos nuo bly-
nų. Jie gali būti miltiniai, bulviniai, bet  karaliauja 
tą dieną kvepiantys mieliniai miltiniai blynai. Jie tu-
rėtų būti dar ir šiek tiek rūgštoki, išsipūtę, panašūs 
į spurgas. Taigi, Užgavėnių blynai. O kas daugiau?

Kitas Užgavėnių simbolis – Morė, kai kur Boba, 
Kuotre, Magde, Sene, Kūniške, Žemaitijoje dažniau-

Šiemet žiemą per 
Užgavėnes iš kiemo 
varysime vasario 
mėnesį
Danguolė ŽELVYTĖ

siai – More vadinama. Tai ne persirengėlis, o ant 
medinių ar kitokių sukaltų griaučių iššaukiančiai 
ryškiais rūbais aptaisyta  ir ant besisukančio rato pri-
tvirtinta, šventės dieną per gyvenvietę rogėse arba ra-
tuose traukiama krūtininga, didelę sėdynę turinčios 
moteriškės pamėklė, simbolizuojanti atsitraukiančią 
žiemą ir su ja susijusias visokias negandas. 

Balys Buračas knygoje „Lietuvos kaimo papro-
čiai“ (Vilnius, 1993, p. 171) rašo: „Per šventes buvo 
rengiamos iškilmingos vaikštynės, kuriose, keršus jau-
čius pasikinkę, vežiojo kažkokią baidyklę arba mau-
mą, lydimą daugybės palydovų, apsirengusių keis-
tomis baisybėmis ir giedančių, muzikai pritariant, 
ypatingas giesmes. Ko gero, iš tų baidyklių palaipsniui 
atsirado Morė (Kotrė), kiti Užgavėnių persirengėliai. 
Žemaitijoje svarbiausia Užgavėnių karnavale – pa-
mėklė Morė (dar vadinama Kotre).“ Minėtoje kny-
goje (p. 171–172) B. Buračas nurodo, kad „Kre-
tingos apylinkės Genčių, Kuršaičių ir daugely kitų 
kaimų per Užgavėnes buvo, o kai kur ir dabar tebėra 
paprotys rengti Mores. Morei aprengti ypatingų rūbų 
ar kitų dalykų nereikia. Paimama kokia palinkusio 
medžio pašliūža ar senų rogių pavaža, į tą pavažą 
įkalamas paprastas mietas, o ant mieto užmaunamas 
senas medinis ratas. Prie rato prikalami kokie trys 
pagaliai, kurie laiko Morę ir atstoja jai kojas. Taip 
ant to rato sukryžiuotų pagalių užvelkamas koks nors 
senoviškas marginis sijonas ir kiti moteriški rūbai. 
Galva aptaisoma lininiais plaukais. Ant galvos užde-
damas eglišakių vainikas. Galva ir pati Morė apkai-
šoma įvairiais margais popierėliais. Į rankas įkišamas 
spragilas, kuriuo ji vežama švaistosi kaip gyva. Todėl, 
kas norėtų ją pripuolęs nupešioti, negalėtų, nes gautų 
spragilu per galvą. Be to, Morės palydovai, apsirengę 
įvairiomis baidyklėmis, šakėmis, virpčiais, pušinėmis 
šluotomis ir šiaip pagaliais apsiginklavę, saugo, kad, 
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(Nukelta į 48 p.)

susidūrę su priešingos pusės Užgavėnių vėzdininkais, 
neprarastų savo mylimos Morės. Dveji vėzdininkai 
susidūrę susipeša. Nugalėtojai atimtą Morę užvelka 
ant aukšto kalno ir sudegina. Seni žmonės mena, kad 
prieš 40–50 metų Morę rengdavo ir po kaimus vežio-
davo ypač Šiaulių ir Raseinių apskrityse.“ 

Dabar bene svarbiausias, Balio Buračo knygoje 
nepaminėtas Morės akcentas – išryškintos jos mo-
teriškos kūno formos, ypač krūtys, ryškiai išdažytas 
veidas. Dažniausiai nuo pietų vežiojama Morė ant 
rato sukasi, aplinkui didžiausias triukšmas – palei-
džiami į darbą barškalai. Jos rankose kartais dar ir 
šluota būna. Anot Balio Buračo (ta pati knyga, p. 
175), „Morės vežimas taip pat turi savo reikšmę. Jis 
padarytas iš pusės rogių ir pusės ratų. Vadinasi, pusė 
žiemos važiuojama rogėmis, o antrąją pusę – ratais.“ 
Kretingoje seniau Morės vežimą traukdavo keletas 
piemenukų ir pusbernių. Dabar dažniausiai – ar-
klys. Tradicinis per šią šventę ir „Užgavėnių bičių“ 
vežimas: į vežimaitį įkeliama statinė su vandeniu, 
už jo susitupia mergaitės, kurių rankose eglišakės. Ve-
žėjas aptaisomas lyg koks meška. Toks vežimas pasuka 
per gyvenvietę, o vežėjas šaukia: „Vandens, vandens!“ 
Merginos – tariamosios bitės – dūzgia kaip įmany-
damos. Kai pro šalį važiuoja toks vežimas, sodybos 
šeimininkė stengiasi suspėti išbėgti su kibiru šalto 
vandens ir juo apipilti mergaites, t. y. „bites“. Jei tai 
pavyksta, gali tikėtis gero derliaus. Kad mergiotes 
nuo šalto vandens apsaugotų, vežėjas moteris nuo ve-
žimo tolyn botagu gena (Betygala)“

Užgavėnės – ne Užgavėnės, jei šventėje nebus 
išstypusio, kriauklinio Kanapinio ir storulio, per 
žiemą nusipenėjusio Lašininio, jei jie tarpusavyje 
nekovos. Jų dvikova – tai žiemos ir pavasario susi-
rėmimas. Kanapinis simbolizuoja pavasarį, Lašininis, 
be abejo, – žiemą. Kurį tą dieną lydi pergalė, sufle-
ruoti taip pat, nereikia, nes žiemą bet kuriuo atveju 
keičia pavasaris, tad šį kartą kelią reikia duoti jam. 

Užgavėnių tradicijos senos, siekiančios pago-
nybės laikus ir yra susijusios su žemdirbyste. Tai ne 
tik lietuvių, bet ir daugelio Europos šalių tradicinė 
kalendorinė šventė. Lietuvoje sakoma: jei nori gerų 
metų, gero derliaus, per Užgavėnes turi po laukus va-
žinėtis, nesvarbu kur sėsi – į roges ar ratus. Ir dar: tą 
dieną reikia laistytis vandeniu, suptis supynėse – kuo 
daugiau pavyks ką aplaistyti, tuo greičiau pavasaris 
ateis, kuo aukščiau išsisupsi, tuo metai bus geresni.  

Be abejo, šios šventės neįsivaizduojame be persi-
rengėlių, dažniausiai „žydeliais“, „ubagais“ vadina-
mų, kuriems privalomas atributas – kaukė ar bent 
jau taip išdažytas veidas, kad nebūtų įmanoma at-
pažinti, kas po tais dažais yra. Daugelyje Žemaitijos 
gyvenviečių, tarp jų ir miestų, tą dieną, traukdamos 
įvairias dainuškas, šaukdamos „Žėima, žėima biek iš 
kėima“ ir kt., eina ištisos persirengėlių eisenos, ku-
rių priekyje vežama Morė. Tiukšmingai, „žebravo-
dami“, sutiktus praeivius į šventės sūkurį įtraukda-
mi, šokdami ir dainuodami, savo Morę saugodami, 
į sutartą vietą, kur vyks pagrindinis šventės rengi-
nys, patraukia minėti „žydeliai“ ir „ubagai“.  Čia 
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vyksta Kanapinio ir Lašininio didžiosios dvikovos, 
sudeginama Morė. Kai kur jau įsigudrinama Morę 
ir nuskandinti, stipriai primušti, bet tai ne žemai-
čių Užgavėnių tradicija. Tai ne aukštaičių Gavėnas, 
kurį ją reikėtų skandinti arba mušti.

Morės sudeginimu šventė nesibaigia. Dar laukia 
Užgavėnių balius, o ten laukiami tik terbas (krep-
šius) visokio gero prisikimšę žydeliai. Tad, kad Už-
gavėnių vaišės būtų gausios ir sočios, „žydeliams“ 
reikia pasiausti po kaimą, miestą ar miestelį, aplan-
kyti visas spodybas ir prisirinkti įvairiausių gėrybių, 
tai, ką būtų galima ant stalo padėti. Nekoks būsi 
šeimininkas, jei užsukusių „žydelių“, „ubagėlių“ ne-
pavaišinsi, jiems „paviržiaus“ (kokio pyrago, dešros 
ritinio, ar lašinių paltelės, giros, alaus butelaičio, dar 
ko nors kito gardaus – valgomo ir geriamo) neįdėsi.

Džiaugiasi tas šeimininkas, kurio Užgavėnių žy-
deliai neaplenkė. Užsuko, pašurmuliavo – namams 
laimę ir sėkmę atnešė; metai bus geri.  

Įsileidus „žydelius“ reikėtų būti atsargiems, ne-
žiopsoti, nes tokią dieną persirengėliai tik ir žiūri 
kokį buities rakandą ar net ką geresnio paslapčia 
pasigriebti, atseit, per Užgavėnes galima...

Nuo suaugusiųjų savo kaukėmis ir aprėdais ne-
atsiliekantys vaikai, aplankę sodybas ar miestuo-
se prisibarškinę į butų duris, taip pat visokio gero 
prašo. Jie taip pat „žydelius“ vaidina ir dažniausiai 
traukia, pvz., tokią dainą:  „Mes žydukai iš Sedos) / 
Norim blynų ir kavos.  / Jeigu blynai nemaišyti, Pra-
šom pinigus krapštyti“.

Tad atnešk vaikams saldainių, meduolių blynų, 
obuolių ar kitokių gardėsių, o jei jų neturi, ieškok 
piniginėje euriukų...

Na o kai suaugusiųjų persirengėlių terbos jau 
pilnos, jie susirenka būrin ir prasideda vaišės, dainos 
ir žaidimai – tokios linksmybės  neatsiejama Užga-
vėnių šventės dalis. Jos tęsiasi iki paryčių. Prasidėjus 
naujai dienai, viskas „užsiraukia“, nes tai – Pelenų 
diena, prasideda gavėnia (ji tęsiasi iki Velykų), kai 
pagal tradiciją neturėtų būti nei linksmybių, nei rie-
baus, mėsiško valgio ant stalo. Taigi, užgavėjome,  ir 
gana. Pagal tai ir šventės pavadinimas – diena prieš 
prasidedant Gavėniai.

Toks šiandien Užgavėnių šventės, kurios metu 
pagal tradiciją turėtume žadinti žemę naujam gy-
venimui, veidas. Seniau, iki krikščionybės įvedimo, 
Lietuvoje ją švęsdavo kovo antro dešimtadienio pa-
baigoje–trečio pradžioje, per pavasario lygiadienį. 
Pagal senąsias tradicijas Užgavėnes turėtume švęsti 
net aštuonias arba bent jau tris dienas. Seniau ji buvo 
vadinama Ragučio švente. Įvedus krikščionybę, šven-
tės diena priderinta prie Bažnyčios kalendoriaus ir, 
kaip jau minėta, dabar Užgavėnės visada švenčiamos 
septintosios savaitės prieš Velykas antradienį.

Giliausios šios šventės tradicijos – Žemaitijoje. 
Turime čia net Užgavėnių kaukių muziejų.  Plate-
liuose jį įkūrė Žemaitijos nacionalinis parkas. 

Publikacijoje panaudotos Danutės Mukienės nuo-
traukos, kuriose įamžinti Plateliuose veikiančio Už-
gavėnių muziejaus ekspozicijos fragmentai
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Pradedame ruoštis Užgavėnėms? Puiku! Kyla 
klausimas, nuo ko pradėti? 

Blynai, vaišės, linksmybės – šventės dieną, o 
dabar – laikas pagalvoti, kuo per Užgavėnes  norė-
tume būti, kokią kaukę (žem. liyčyną) užsidėsime, 
kuo persirengsime. Prieš rinkdamiesi kaukę ar ją 
darydami, pasižiūrėkime, kokios  yra ir kaip atrodo 
tradicinės, persirengėlių dėvimos žemaičių Užga-
vėnių kaukės. Tai galima pamatyti muziejuose, kur 
saugoma daug senų ir pastaraisiais metais suaugu-
siųjų bei vaikų padarytų kaukių, nuotraukų, kurio-
se įamžintos Užgavėnių švenčių akimirkos. Tiems, 
kas neturi galimybės ten nueiti, labai pravers  in-
ternetas, kuriame naršydamas rasi ir daug ko, kas 
susiję su Užgavėnėmis. 

UŽGAVĖNIŲ 
ličynas (kaukės)
Jurga ŽEMAITYTĖ

Pirmiausia svarbu žinoti, ką pats ar su draugais 
būsimame Užgavėnių karnavale norėsi vaidinti, 
kuo apsitaisęs siausi persirengėlių eisenoje. 

Pasirinkimas didžiulis. Nuo seno buvo įprasta, 
kad Užgavėnių persirengėliai (Žemaitijoje jie daug 
kur Užgavėnių žydais vadinami) susimesdavo į bū-
relius ir vaidindavo keliaujančius pirkliais prisista-
tančius mainikautojus žydelius, apsimetėlius uba-
gus, persenusių jaunikių piršlybų dalyvius, visas 
ligas gydančius, ypač jaunas mergeles mėgstančius 
apčiupinėti, jų širdelių dūžių paklausyti daktarus, 
o kur dar raganos ant šluotų, fotografai. Seniau 
Žemaitijoje, o dabar jau ir visoje Lietuvoje Užga-
vėnės neįsivaizduojamos ir be tokių persirengėlių 
personažų kaip Giltinė, Laikas, Angelas, Aptieko-

Užgavėnių persirengėliai. Fotografas Juzefas Perkovskis. 1932 m. Nuotrauka saugoma Žemaičių muziejuje 
„Alka“ (Telšiai)

(Nukelta į 50 p.)
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rius (Vaistininkas), Arklys, Meška, Velnias, Gervė 
Ožys, Gaidys, persirengėlių eiseną ir, svarbiausia, 
Morę saugantis „Stražninkas“ (Sargybinis). Persi-
rengėliai yra ir Kanapinis su Lašininiu. 

Kaukes galima pasidaryti iš įvairiausių medžia-
gų – popieriaus, kartono, tošies, avikailio, odos, 
gyvulių kaukolių, kaulų ir t. t. Nuo seno populia-
rios ir iš medžio išdrožtos kaukės. 

Negalima užmiršti ir pasirinktam persona-
žui reikalingų atributų. Dažniausiai tai įvairios 
lazdos, kardai, iš medžio išskobti termometrai, iš 
šiaudų ar kitų medžiagų prikimštos persirengėlių 
kupros ir kt. „Daktarai“ nešasi krepčius su medici-
nos „įranga“ ir „vaistais“, „ubagėliai“, „žydeliai“ (jie 
dar vadinami kupčiais) – praventui susidėti skir-
tas terbeles. O kur dar botagai, virvės, įvairiausios 
gertuvės ir kt. Būsimiems „daktarams“, „Giltinei“ 
iš anksto vertėtų pasirūpinti „Gyvenimo knyga“, 
kurią skaitydamas Užgavėnių dieną galėtum „už-
kabintiems“ praeiviams jų artimiausią gyvenimą 
nupasakoti. „Čigonėlių“ rankose, be abejo, tą die-
ną svarbiausios – kortos. Dažna jų nešasi ir „vai-
ką“ – į audeklus suvyniotą lėlę. Per Užgavėnes vyrų 
personažams pravers dirbtiniai ūsai, barzdos.

Beje, seniau per Užgavėnes persirengėliai būda-
vo tik vyrai. Dabar kartu su jais į šventės šurmulį 
lygia dalimi įsitraukia ir moterys. Kaukes užside-
da, šventės dieną įvairiai linksminasi, mainikauja 
ne tik suaugusieji, bet ir vaikai, tik reikia žiūrėti, 
kad jie bėdos naprisidarytų – lazdos neperlenktų. 

Persirengėlių rūbai – patys įvairiausi, tik ne 
kasdieniai. Svarbu, kad jie išsiskirtų, būtų priderin-
ti prie kaukės ir išryškintų persirengėlio vaidinamo 
personažo išvaizdą bei charakterį. Bus pats tas, 
jei vaidindamas mešką, užsivilksi kokius išverstus 
kailinius. „Ubagėliui“ pravers suplyšusi sermėga, 
„Žydeliui“ – juoda barzda ir tokios pačios spalvos 
kepurė su snapeliu, o „Čigonėlė“ tikrai atkreips dė-
mesį, jei sklaidysis ilgais, ryškių spalvų sijonais bei 
skaromis. Mergikėms pravartu iš anksto pasirūpin-
ti perukų, iš storų siūlų ar kitų medžiagų prisipinti 
ilgų kasų ir panašiai. 

Išvaizdą atitinkamai pagal pasirinktą persona-
žą reikėtų paryškinti dažais, suodžiais, miltais, pe-
lenais. Svarbu tik žinoti, ar tie dažai tau nepakenks.  
ar pasirinktos medžiagos tavęs nealergizuoja. 

Kaukė „Angelas“ iš septynių dalių Užgavėnių kaukių 
komplekto. Meistras – Kazys Varnelis. 1921 m., Alsė-
džiai. Originalas saugomas Žemaičių muziejuje „Alka“ 
(Telšiai)

Kaukė „Daktaras“ iš septynių dalių Užgavėnių kaukių 
komplekto. Meistras – Kazys Varnelis.  2021 m., Alsė-
džiai. Originalas saugomas Žemaičių muziejuje „Alka“ 
(Telšiai)
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* Sakoma, kad per Užgavėnes negalima namuo-
se sėdėti. Jei ten kiurksosi – menki pasėliai užaugs.

* Per Užgavėnes reikia važinėtis ir, jei tik įmano-
ma, rogėmis (geriausiai, jei važiuoji stačias) ir ne tik 
po savo laukus, bet ir po kaimynų, net kitus kaimus 
aplankydamas. Tada gali tikėtis geresnio javų der-
liaus, ilgesnio javų pluošto. 

* Gero derliaus norėdamas, važinėdamas per 
Užgavėnes turėtum bent jau keletą kartų iš rogių 
išgriūti ir sniege, jei tik tokio yra, išsivolioti. 

* Važiuojant reikėtų saugotis, kad tavęs vandeniu 
neaplietų, nes daug tokių, kurie tą dieną budindami 
žemę ir kviesdami pavasarį, vandeniu laistosi.  

* Užgavėnių dieną pravartu į svečius eiti – kuo 
toliau nueisi, tuo linai geresni, aukštesni bus, geres-
nį pluoštą turės. 

* Supimasis – tradicinė Užgavėnių pramoga. 
Sūpynes įtaiso daržinėje ar kieme. Sakydavo: kuo 
aukščiau įsisupsi, tuo ilgesnis bus linų pluoštas. 
Laukuvoje nuo seno buvo paprotys Užgavėnių die-
ną ten, kur yra jaunimo, daržinėse prie balkio pri-
rišti sūpynes. Tada visi jauni susėda per dumplikės 
vidurį, kiti galuose atsistoję spiria, siūbuoja. Pasa-
kojama, kad anksčiau Užgavėnių dieną taip suptis 
eidavo ir seneliai. Supynes kaime pasikeisdami tai-
sydavo vienas ar du ūkininkai. Dabar tokios tradici-
jos, kad ir seni per Užgavėnes suptųsi, jau nėra. 

* Žemaičių dūnininkų krašte tikima, kad kuo 
balčiau Užgavėnių dieną baltinius išvelėsi, tuo linai 

UŽGAVĖNIŲ darbai, 
pramogos, susijusios 
su būsimu derliumi
Donatas ČIŽIŪNAS

Užgavėnių tradicijos turi maginę, 
apeiginę reikšmę ir seniau jos buvo 
tiesiogiai susijusios su lauko dar-
bais, žemės budinimu iš po žiemos 
miego. Dažniausiai Užgavėnių dieną 
dirbama tik iki pietų, o tada ruošia-
masi  šventei ir linksminamasi iki pat 
išnaktų arba net paryčių. 

geresni užaugs, karvės daugiau pieno duos. 
* Jei Užgavėnių dieną vysi pančius, arkliai bus 

riebesni.
* Per Užgavėnes reikia mesti audeklus – geriau 

derės linai.
* Anot Varnių (Telšių raj.) gyventojų, jei nori, 

kad geriau javai augtų, Užgavėnių dieną į laukus iš-
vežk bent vieną vežimą mėšlo. 

* Jei nori, kad linai nebūtų žolėti, per Užgavėnes 
neužmiršk žlugto išskalbti. 

* Sakoma, kad iki Užgavėnių reikia  iškulti javus, 
tada grūdai ir naujas derlius bus geresnis. 

* Iki Užgavėnių reikia užbaigti visus sunkesnius 
ūkio darbus, išsikulti javus. Sakydavo:  jeigu patin-
gėsi, pelės sukapos. 

* Per Užgavėnes moterys negali siūlų verpti. Jei 
to nepaisysi – mėsa kirmys, rūdimis apsitrauks li-
nai, o siūlai ir drobulės dūlės, kitokių negandų bus.

* Sakoma: jeigu sunkiai per Užgavėnes dirbsi, 
tai per visus metus nebus poilsio, nepabaigsi darbų.

Plateliuose veikiančiame Užgavėnių muziejuje apie 
Užgavėnių šventės tradicijas pasakoja etnografė Al-
dona Kuprelytė. Dešinėje – žemaičių Užgavėnių Mo-
rė. Danutės Mukienės nuotrauka
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Užgavėnės – paskutinė nuo Kalėdų besitęsian-
čio Mėsėdžio (žem. Mėsieds) diena, kurią keičia Pe-
lenų diena (Pelenija), o su ja prasideda ir gavėnia, 
kurios metu nėra vietos nei linksmybėms, nei mė-
sišku, riebiu maistu apkrautiems stalams. Tad, ži-
nant, jog tavęs laukia ilgas, iki pat Velykų užsitęsian-
tis gavėnios pasninko laikas, per Užgavėnes norisi 
prisidūkti ir sočiai bei skaniai pavalgyti. Taip daryti 
nuo seno įprasta, nes būdavo tikima, kad jei per Už-
gavėnes daug, riebiai ir sočiai pavalgysi, visus metus 
stiprus būsi ir priešingai. Kai kas sakydavo, kad tų 
patiekalų per dieną turėtų būti net septyni, devyni 
ar dvylika ir kad tiek pat kartų tą dieną reikia valgy-
ti bei suvalgyti viską, kas padėta ant stalo, nes juk 
kitą dieną, t. y.  prasidėjus gavėniai, nieko mėsiško 
ir riebaus jau nebegalėsi valgyti, likęs maistas suges. 

TRADICINIAI ŽEMAIČIŲ
UŽGAVĖNIŲ VALGIAI
Bandykime jų, kaip kad būdinga ir Kūčių stalui, 

priskaičiuoti dvylika. Taigi: šiupinys, kiunkė, mil-
tiniai mieliniai blynai, vėdarai, šaltiena (košeliena), 
dešra, troškinti kopūstai su mėsa, valgomi su virto-
mis bulvėmis, pyragėliai, spurgos, pyragas, gira, alus. 

Keletą receptų pateikiame:

Blynai. Ne tik miltiniai – juos galima kepti ir iš 
tarkuotų bulvių, bet Žemaitijoje dažniausiai valgomi 
purūs mieliniai blynai (rūgštūs mieliniai blynai– iš 
seno mus pasiekęs tradicinis šios šventės patiekalas). 
Reta kuri šeimininkė nežino, kaip paruošti tešlą mie-
liniams blynams, bet šį kartą vieną iš labiausiai Že-
maitijoje paplitusių jų receptų norime priminti.

Iš pradžių kartu su gyvomis mielėmis ar su van-
denyje išmirkytomis mielėmis giliame dubenyje 
ištriname cukrų, ant gautos masės užpilame nedi-
delį kiekį truputį pašildyto pieno, įberiame miltų 

UŽGAVĖNIŲ
valgiai
Ramunė LENKIMAITĖ

ir viską išmaišome. Tad tešla uždengiama audeklu 
ir padedama šiltai, kad pradėtų rūgti. Jai iškilus, 
papildomai įpilama kiek pašildyto pieno, supilami 
plakti kiaušiniai (vienas, du ar trys – kiekis priklau-
so nuo to, kiek blynų kepama), įberiama druskos, 
jei pageidaujama – ir vanilinio cukraus, jei reikia – 
dar ir paprasto cukraus, įberiame miltų ir, tešlą vėl 
sumaišius, ji uždengiama audeklu bei pakartotinai 
padedama šiltai, kad toliau rūgtų. Kai tešla vėl pa-
kyla, pasidaro akyta, ji atsargiai išmaišoma. Jei tešla 
tiek per skysta, papildomai įpilama miltų ir tik tada 
ji išmaišoma. Tada blynus jau galima kepti. Tam 
naudojami augaliniai arba gyvuliniai riebalai. Jei 
namuose nėra šviežio pieno ar mėgstami rūgštesni 
blynai, pieną pakeičiame rūgpieniu arba kefyru. Na 
o jei norime tradicinių rūgščių mielinių miltinių 
blynų, antrą kartą padėtą rūgti tešlą turėtume rau-
ginti apie parą.

Šiupinys su virta kiaulės uodega. Tai nuo seno 
žemaičių mėgstamas Užgavėnių valgis, kuris paga-
minamas sumaišius virtas kruopas, pupeles, žirnius, 
truputį įbėrus miltų, viską dar kiek pašutinus ir 
užpylus pakepintų svogūnų bei lašinių spirgučių. 
Prieš nešant dubenį į stalą, šiupinio viršuje įsmei-
giama virta kiaulės uodega. 

Kunkis (Žemaitijoje šis patiekalas dažniausiai 
šutyne vadinamas). Tai šutintos bulvės su mėsa 
(dažniausiai kiaulienos šoninė ar kita šiek tiek laši-
nukų turinti mėsa, su kauliukais ar be jų). Iš pradžių 
mėsa, ją užpylus vandeniu (jo nereikėtų padaugin-
ti) kiek paverdama, o kai jai lieka virti tiek, per kiek 
laiko išverda bulvės, į sultinį ant mėsos sudedamos 
nuskustos bulvės. Kai mėsa ir bulvės jau gerai išvi-
rusios, sudedami prieskoniai ir patiekalas jau pa-
ruoštas. Nešant į stalą, ant šutynės galima truputį 
užberti smulkintų krapų, petražolių.
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VERTA PRISIMINTI PER
UŽGAVĖNES

Burtai ir žaidimai

* Per Užgavėnes nuskinama vyšnių šakelių, jos 
atitinkamai pažymimos ir pamerkiamos į vandenį. 
Sakoma, kad tas, kurio suskintos šakelės iki Velykų 
pražįsta, greitai ištekės arba ves. To, kurio tik lapeliai 
išsiskleis, tais metais sau poros dar neras. Liūdniau-
sia bus tam, kurio šakelės, sukrovusios žiedus, Vely-
kų rytą juos numes (Šilalės rajono Nevočių kaimas). 

* Šilalės rajono Kiaukų kaime Užgavėnių vakare 
kambaryje į eilę sudedamos įvairių žmonių klum-
pės. Po to paskutinė klumpė keliama į priekį tol, kol 
viena klumpė išeina pro duris. Sakoma: tas, kieno 
klumpė „išėjo pro duris“, Velykų nebesulauks. 

* Užgavėnių dieną susirenka mergaitės, paima 
tris lėkštes. Į vieną lėkštę įpila žemių, į kitą įdeda rūtų 
vainiką, į trečią – žiedą. Tada paeiliui mergaitėms 
užriša akis, paveda jas toliau nuo lėkščių, apsuka ir 
parodo, į kurią pusę eiti link lėkščių. Jei mergaitė pir-
miausia paliečia lėkštę su žiedu – ji greitai ištekės, jei 
lėkštę su rūtų vainiku – liks jauna merga, jei prisilie-
čia prie lėkštės su žemėmis – artimasi mirties.

* Jei nori, kad vasarą gyvuliai ganykloje visada 
krūvoje būtų, po Užgavėnių vaišių šaukštų, peilių, 
šakučių neplauk, o surišk juos šiaudais ar juosta ir 
palik per naktį gulėti. Nuplauk ryte, bet gerai išsi-
miegojęs (Pelenų dieną keliamasi ne anksti iš ryto, 
o gerokai įdienojus).

* Per Užgavėnes reikia važinėtis nuo kalniuko. Ti-
kima, kad tas, kuris per Užgavėnes iškrenta iš rogių, 
sniege išsivolioja, žemei padeda iš pašalo išsivaduoti. 

* Užgavėnių dieną įprasta laistytis vandeniu – 
nuo seno manyta, kad taip galima pagreitinti pava-
sarį ir žemės atgimimą. 

Draudimai

* Jei Užgavėnių nešvęsi, tais metais nuo nelai-
mių neatsiginsi: gyvuliai išdvės, javai blogai derės, 
namiškiai sirgs, visokios kitokios negandos pristos 
(Girkalnis). 

* Jei per Užgavėnes malsi – vėjai trobas plėšys 
(Kaltinėnai). 

* Jei per Užgavėnes plaukų nešukuosi, utėlių ne-
turėsi ( Jurbarkas). 

Orų spėjimai

*  Jei Užgavėnių dieną saulėta – ruoškis, nes pa-
vasarį reikės anksti sėti (Plungė).

* Jei Užgavėnių dieną lyja ar sninga – tais metais 
gerai augs javai, nežiūrint kur juos pasėsi (Žemaičių 
Kalvarija). 

* Jei per Užgavėnes sausa – sėjos metu reikia 
būti atsargiam (Kretinga). 

Nuotraukoje – Užgavėnių muziejaus (Plateliai) eks-
pozicijos fragmentas. Fotografė Danutė Mukienė

Parengė Albinas Tytuva

Nuotraukoje – Užgavėnių muziejaus (Plateliai) eks-
pozicijos fragmentas (Užgavėnių žydai lankosi 
sodyboje). Fotografė Danutė Mukienė
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Aš užgimiau siratėle 
Ir paaugau ubagėle. 
Einu per svietą vargdama, 
Visus šunis lodydama. 
Kojas naginėmis aunu
Kartais ir batus įgaunu.
Kai niekas niekur nemato, 
Turiu gerą aš sveikatą. 
Kai tiktai ką susitinku,
Tuojau raišti aš įninku.

1937 m Tryškiuose užrašė J. Kaulavičius (Lietu-
vos tautosakos archyvas 1165/40AA)

ČIMDŽI, RIMDŽI

ŽEMAIČIŲ UBAGŲ DAINA

Sunku ubagui gyventi ant svieta,
Kad jam ant žemės gulieti kieta.
Nuog vienų blusų užmigt negaliu,
Ar beiškęsiu nebžinau kadu.

Jau treti metai, kaip vyras serga,
Oi, kokį turiu aš dabar vargą.
Turiu penkis vaikus, aš pati šešta,
Jei nevieryjat aš turiu raštą.

Ubagui duosi biednas neliksi,
Su sava vaikais gražiai gyvensi.
Neduokit kruopų, bo išbarstysiu, 
Neduokit duonos, bo ištrupinsiu.

Duokit lašinių didelį šmotą,
Gausit nuo Dieva didį zaplotą.
Mačiau ant aukšta yr pakabinta,
Ir dėl ubagų yra paskirta.

Jeigu iš tavi lašinių negausiu,
Eisiu pas tavi – jaujų uždegsiu.

Užrašyta Šiaulių r. Kuršėnų apyl.

UŽGAVĖNIŲ DAINA

Kepė, kepė, kepė, kepė boba blynus } 2 kartus
Blynai, bulviniai (miltiniai) blynai } 
Bulviniai (miltiniai) blynai tai bus skanu, 
skanu, skanu } 2 kartus! 

Valgė, valgė, valgė, valgė vaikai blynus } 2 kartus 
Blynai, bulviniai (miltiniai) blynai } 
Bulviniai (miltiniai) blynai kaip mums skanu,
skanu, skanu, } 2 kartus! 

Čimdži rimdži šakar makar, 2 k.
Kur buvai, oželi, vakar? 2 k.
Nuvežiau grudų į miestą, 2 k.
Pirkau pypkę gražią riestą. 2 k.

Čimdži rimdži šakar makar, 2 k.
Ką veikei, oželi, vakar? 2 k.
Pas maušiuką baliavojau, 2 k.
Kailinėlius prauliojau. 2 k.

Čimdži rimdži šakar maker, 2 k.
Ko negrįžai, ožel, vakar? 2 k.
Būčiau grįžęs, bet nespėjau – 2 k.
Patvory pernakt gulėjau. 2 k.

Užrašyta Šiaulių r. Bubių apyl.

UBAGŲ DAINA

Užgavėnių muziejaus (Plateliai) ekspozicijos 
fragmentas. Danutės Mukienės nuotrauka
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Poeta Mačernė Vītauta tievėškie
Šarnelie (Plungės raj.).
Mukienės Danutės portėgrapėjė
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Poeta Mačernė Vītauta tievėškie.
Beržīnielis. (Šarnelė, Plungės raj.).
Mukienės Danutės portėgrapėjė


