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Kražiai – vienas didžiausią turistų trauką turin-
čių miestelių Kelmės rajone. Tai ir viena iš seniau-
sių Žemaitijos gyvenviečių, rašytiniuose šaltiniuo-
se pavadinimu Crase pradėta minėti 1253-aisiais. 
1394m. čia jau būta piliavietės, 1416 m. pastatyta 
pirmoji katalikų bažnyčia. Nuo 1480 m. Kražiai 
pradėti vadinti miesteliu, o 1529–1567 m. Kražius 
jau randame paminėtus neprivilegijuotų Lietuvos 
miestų sąrašuose. 1565 m. čia iškilo Mikalojaus 
Radvilos Juodojo mūrinė pilis. XVI a. Kražiuose 
vykdavo Žemaičių bajorų seimeliai.

1607 m., pakviesti Žemaičių vyskupo Merkelio 
Giedraičio, čia apsigyvena jėzuitai. 1616 m. jie įku-
ria Kražių kolegiją, kuri iki pat jos iškėlimo į Kauną 
(1844 m.) buvo svarbiausias Žemaitijos ugdymo 
ir švietimo centras  bei vienas svarbiausių švietimo 
centrų Lietuvoje. Šiandien išlikusiame, prieš ke-
liolika metų restauruotame šios kolegijos pastate 
(mokinių bendrabutyje, vadintame bursa), veikia 
kultūros centras, pavadintas Lenkijos Polocko vai-
vadijoje gimusio pasaulinio garso Lietuvos baroko 
epochos poeto Motiejus Kazimieras Sarbievijus 
(1595–1640) vardu. 

Daugeliui kyla klausimas, kuo ši Žemaitijos kul-
tūros įstaiga susijusi su M. K. Sarbievijumi.

Trumpai į jį būtų galima atsakyti taip: M.K.Sar-
bievijus buvo vienas pirmųjų Kražių kolegijos dės-
tytojų, čia jos auklėtinius mokęs poetikos ir stilisti-
kos. Jis buvo ir Vilniaus akademijos (dabar Vilniaus 
universitetas) auklėtinis bei profesorius.

Plėtojant pasakojimą apie Kražių kolegiją 
(1817m. ji tapo pasaulietine gimnazija, kuria rūpi-

Iškilūs Vilniaus 
universiteto
auklėtiniai 
Kražių kolegijoje
Jurgis ŽELVYS

nosi Vilniaus universitetas), aktualu pažymėti, jog 
jos gyvavimo laikotarpiu čia dirbo keli šimtai dėsty-
tojų, net 49 rektoriai ir kad šios kolegijos veikla vi-
sus tuos daugiau negu 200 metų buvo itin glaudžiai 
susijusi su 1579 m. Vilniuje jėzuitų įkurta Vilniaus 
akademija – seniausia ir didžiausia Lietuvos aukštą-
ja mokykla. Didelę Kražių kolegijos, vėliau– gimna-
zijos dėstytojų, rektorių sudarė Vilniaus akademijos 
auklėtiniai (daugelis jų turėjo mokslų daktaro laips-
nį). Na o dalis Kražių kolegijos / gimnazijos auklėti-
nių toliau žinias gilindavo Vilniaus akademijoje. 

Kražiuose kolegija pradėjo veikti 1616 m. rugsė-
jo 16 d. jai laikinai skirtame mediniame pastate. Tada 
čia buvo tik viena klasė (gramatikos). Ją lankė apie 50 
mokinių, juos mokė vienas mokytojas Jonas Kochas, 
dirbti į Kražius atvykęs iš Braunsbergo kolegijos. Vė-
liau gramatiką čia yra dėstęs ir Mykolas Ginkevičius.

Per metus kolegijos veikla sustiprėjo, gramati-
kos pradėta mokyti trijose klasėse: žemesnėje, vidu-
rinėje ir aukštesniojoje. Mokiniai per trejus metus 
čia privalėdavo gerai išmokti lotynų kalbą. 

1617-aisiais kolegijoje pradėta dėstyti retoriką 
ir poetiką. Per šias paskaitas buvo siekiama, kad 
auklėtiniai ne tik gerai išmoktų teorines žinias, bet 
ir sugebėtų jas pritaikyti praktikoje  kurdami savo 
prozos, dramos bei įvairių poezijos žanrų kūrinius. 

Pirmasis poetikos ir sintaksės dėstytojas buvo 
M. K. Sarbievijus, čia dirbęs 1617–1619 metais. Jis 
yra buvęs ir Vilniaus akademijos auklėtinis – 1620–
1622 m. joje studijavo teologiją. 1627–1635m. šio-
je akademijoje M. K. Sarbievijus dirbo. Iš pradžių 

Restauruoto Kražių kolegijos mokinių bendrabučio 
pastato (bursos) koridorius. D. Mukienės nuotrauka
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(Nukelta į 4 p.)

(1627–1628 m.) dėstė retoriką, 
o 1628 m. tapo šio universiteto 
filosofijos profesoriumi. Filoso-
fiją jis čia dėstė iki 1631 metų. 
Vilniuje jam buvo suteiktas 
ir teologijos mokslų daktaro 
laipsnis. M. K. Sarbievijus yra 
pirmasis žinomas Kražių kole-
gijoje sukurtų veikalų autorius 
(jam priskiriamas 1618 m. iš-
spausdintas panegirinio pobū-
džio kūrinys, skirtas Žemaičių 
vyskupui Stanislovui Kiškai). 

1664–1665 m. poetiką ko-
legijoje dėstė ir kitas žinomas 
XVII a. poetas – Valentinas Bi-
alavičius (Biatowicz, Białowicz).

1618-aisiais prasidėjusi Kra-
žių studentų ir dėstytojų litera-
tūrinė veikla tęsėsi visą kolegijos, 
o vėliau ir gimnazijos gyvavimo 
laikotarpį. Nemažai Kražių ko-
legijos dėstytojų, o taip pat ir 
studentų kūrinių yra išlikę. 

Kurį laiką Kražių kolegi-
joje retoriką dėstė Kazimie-
ras Kojalavičius (1617–1674), 
plačiai žinomas kaip įvairios 
tematikos rašto darbų, tarp jų 
ir retorikos vadovėlio bei pane-
girikų autorius (jo panegirikos 
paskelbtos rinkinyje „Panegy-
rici heroum“). Nuo 1658 m. 
retorika Kražių kolegijoje buvo 
dėstoma nuolat. 1661–1662, 
1664–1665, 1665–1666 m. čia 
jos mokė XVII a. savo kūryba 
garsėjęs poetas Andriejus Mlo-
dzianovskis (Młodzianowski). 

Kolegijoje mokiniai per 
paskaitas įgydavo ir astrono-
mijos, astrologijos, geografijos, 
istorijos, matematikos bei kitų 
mokslo žinių. 

Po retorikos mokslų kolegi-
joje prasidėdavo aukštesnės pa-
kopos studijos, kurios dažniau-

siai tęsdavosi septynerius metus. Tuo laikotarpiu būdavo studijuojama 
filosofija ir teologija. Plačiai garsėjo čia dirbęs filosofijos profesorius 
Adam Krupski. 

Jėzuitai laikėsi pozicijos, kad mokslas turi būti pasiekiamas visiems, 
tad Kražių kolegijoje mokėsi ne tik bajorų, bet ir valstiečių bei mies-
tiečių vaikai ir į vienuoliją jau įstoję jaunuoliai. Kolegijos veikimo lai-
kotarpiu čia nuolat būdavo po 200–250 mokinių, 26 neturtingiems 
moksleiviams kolegija skirdavo nemokamą išlaikymas ir mokymą.  

Kražių kolegija. XIX a. vid. Dail. A. Kozlovskis. Kompozicijos centre – 
Kražių kolegijos mūriniai pastatai ir raudonų plytų pastato griuvėsiai, 
mediniai trobesiai bei aplinkui dirbantys žmonės. Šalia matyti tekanti 
upė, tolumoje –  kalnas su malūno siluetu dešinėje. Originalas  saugomas 
Šiaulių „Aušros“ muziejuje

Restauruotas Kražių kolegijos mokinių bendrabučio pastatas (bursa). 
D. Mukienės nuotrauka
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Kražių gimnazija buvo viena pirmųjų pasaulie-
tinių mokyklų Lietuvoje. Ji garsėjo aukštu moky-
mo lygiu, čia dirbusiais gerai parengtais ir talentin-
gais mokytojais. Tarp jų buvo ir S. Malcužinskis, 
Z. Bartoševičius, S. Sobolevskis. Jie aktyviai daly-
vavo kultūriniame gyvenime, palaikė ryšius su Vil-
niaus universiteto filaretais ir filomatais.

Kai 1817 m. kolegija buvo reorganizuota į pa-
saulietinę gimnaziją, čia dirbdavo po keliolika dės-
tytojų (1818 m. čia jų buvo 12). 

Pirmasis kolegijos viršininkas, rektorius buvo 
jėzuitų Kražių misijos, o vėliau ir rezidencijos 
viršininkas Jonas Jamielkovskis, šias pareigas ėjęs 
1618–1620 ir 1644–1647 metais. 1620 m. jį 
rektoriaus pareigose pakeitė Jonas Kasparavičius 
(Gasprowiess, Casprowicz, Kasprowicz), šį darbą 
dirbęs šešerius metus. 1626–1627 m. kolegijos 
vicerektorius buvo Mykolas Kauneckis, 1627–
1631m. dirbęs rektoriumi. 1631 m. jo pareigas 
perėmė Kristupas Tyminskis. Vėlesniais metais 
rektoriumi dirbo Jonas Jaknavičius (Jaknowicz, 
1635–1638), 1639 m. buvęs Vilniaus profesų na-
muose, 1641 m. dirbęs Vilniaus akademijoje lie-
tuviškuoju pamokslininku. 1638 m. šias pareigas 
ėjo Adomas Sabaliauskas (Sabolewski). Rektoriu-
mi yra buvęs ir Danielius Butvila (1658–1661), 
Žygimantas Liauksminas (1661–1665), Jonas 
Juknevičius (1665–1670), Pranciškus Šrubauskis 
(1670–1673), Jeronimas Burba (1693–1697), 
Jonas Baltinis (Bielski, 1697–1700), Juozapas 
Rimgaila (1700–1703), Kristupas Einoravičius 
(1703–1706), Hilarijonas Marcinkus (Marcinkie-
wicz) – su pusmečio pertrauka 1731–1740, Jonas 
Gečius (Geczewicz) – 1746–1750, o 1766m. – 
Juozapas Bertašius (Bartoszewski), 1769 m. – Jo-
nas Pilsudskis ir kt. Paskutinis kolegijos rektorius 
prieš jos uždarymą buvo Andrius Kaveckis. Trys 
Kražių kolegijos rektoriai (Ž. Liauksminas, P. Šru-
bauskis, J. Jaknavičius) yra žinomi ir kaip lietuviš-
kų giesmių autoriai. 

Išskirtinio dėmesio vertas Kražių kolegijo-
je profesoriavęs žymus istorikas Albertas Vijūkas 
Kojelavičius, mokyklinių dramų kūrėjas jėzuitas 
Gabrielius Šimkevičius, teologinių knygų auto-
rius, kolegijos rektorius Danielius Butvila, graikų 
kalbos, retorikos, muzikos žinovas, daugelio knygų 
autorius, kolegijos rektorius Žygimantas Liauksmi-

nas, lietuviškų pamokslų autorius Pranciškus Šru-
bauskis. Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus 
gyvenimas ir kūryba taip pat yra susijusi su Kražių 
kolegija – čia jis dirbo kapelionu ir bibliotekinin-
ku,  pradėjo rinkti medžiagą savo knygai „Žemaičių 
vyskupystė“.

Lituanistikos baruose tautinio atgimimo lai-
kotarpiu ypač daug nuveikė Kražių gimnazijos ir 
kolegijos auklėtiniai Dionizas Poška, Kiprijonas 
Juozapas Nezabitauskis, Simonas Tadas Stanevi-
čius, Liudvikas Adomas Jucevičius, Vladimiras 
Andrijauskas, Audrius Ugenskis ir daugelis kitų. Jie 
aktyviai dalyvavo to laikotarpio dviejuose žemaičių 
kultūriniuose sambūriuose. 

Šiemet „Žemaičių žemės“ puslapiuose planuo-
jame dar ne kartą sugrįžti prie Kražių ir čia veikusios 
kolegijos istorijos. Na o šį kartą skaitytojams siūlo-
me išsamesnę pažintį su pirmuoju Kražių kolegijos 
poetikos ir sintaksės dėstytoju, Vilniaus akademijos 
auklėtiniu ir profesoriumi M. K. Sarbievijumi.

Kražių kolegijos mokinių bendrabučio pastatas 
(bursa) prasidėjus restauracijos darbams. D. Mukie-
nės nuotrauka

Senasis 
Vilniaus 
universiteto 
herbas. Jano 
Bułhako 
nuotrauka
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Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595–1640)– 
iš bajorų kilęs, lotynų kalba rašęs pasaulinio garso 
Lietuvos baroko epochos poetas (kūrė eilėraščius, 
epigramas, himnus, odes), Lietuvos jėzuitų ir Vil-
niaus akademijos auklėtinis, profesorius, Kražių 
kolegijos dėstytojas, karaliaus Vladislovo IV Vazos 
dvaro pamokslininkas, popiežiaus Urbono VIII 
premijos laureatas, vadintas Lietuvos (Sarmatų) 
krikščioniškuoju Horacijumi. 

M. K. Sarbievijus gimė 1595 m. vasario 24 d. Sar-
biewe (Lenkija, Plocko vaivadija), mirė 1640 m. balan-
džio 2 d. Varšuvoje. Apie 20 metų gyveno Lietuvoje.

Iš pradžių mokėsi Pultusko jėzuitų kolegijoje. Ją 
baigęs, 1612 m. liepos 25 d. įstojo į noviciatą (jėzu-
itų naujokyną) Vilniuje.

1614–1617 m. Braunsberge studijavo filosofiją.
1617–1618 m. dėstė sintaksę ir poetiką Kražių 

kolegijoje. Tuo laikotarpiu pradėjo eiliuoti. 
1618–1622 m. – M. K. Sarbievijaus pirmasis 

(ankstyvasis) kūrybos laikotarpis, kurio metu, be 
eilėraščių, jis rašė ir  panegirikas, skirtas didikams 
bei epitalamijas (vestuvėms skirtas eiles).

1619–1620 m. dėstė retoriką Polocko kolegijoje.
1617–1630 m. parašė didelį poveikį baroko 

literatūros teorijai bei estetikai padariusį 5 dalių 
poetikos veikalą „Apie tobulą poeziją“ („Poeti-
ka“). Joje yra aptarti pagrindiniai poezijos žanrai: 
epigrama, elegija, lyrika, epas. XVII a. žymiausia 
ir populiariausia buvo pirmoji šios knygos dalis – 
„Apie aštrų ir šmaikštų stilių“ (De acuto et arguto), 
kurią rašyti jis pradėjo dirbdamas Kražių kolegijo-
je, šį darbą tęsė gyvendamas Romoje ir konsultuo-
damasis su ten buvusiais iškiliais literatūros specia-
listai, o užbaigė sugrįžęs į Lietuvą.

Pasak prof. Eugenijos Ulčinaitės, joje „pateikta 
barokinio stiliaus samprata, išreikštas siekis jungti 
įvairių stilių, žanrų, kalbų rūšis, derinti skirtingas 

Motiejus 
Kazimieras 
Sarbievijus

Motiejus Kazimieras Sarbievijus. XVII a. vid. Daili-
ninkas nežinomas. Originalas saugomas Čartoriskių 
muziejuje Krokuvoje

meno šakas, įvairias tikybines nuostatas, estetinius 
principus. [...]“. 

1619 m. Jonui Karoliui Chodkevičiui sukurtoje 
panegirikoje jis aprašė Kražių kolegijos įsteigimą. 
Kai kuriuose kituose jo kūriniuose taip pat minimi 
Kražiai, Žemaitija, rašoma apie jos gamtos grožį, kt. 

1620–1622 m. M. K. Sarbievijus Vilniaus aka-
demijoje (dabar Vilniaus universitetas) studijavo te-
ologiją. Iš čia kaip perspektyvus studentas 1622m. 
spalio mėnesį buvo išsiųstas gilinti žinias į Romos 
jėzuitų kolegiją (Colegium Romanum). Studijuoda-
mas ėjo metafizikos repetitoriaus pareigas Vokiečių 
kolegijoje (Collegium Germanicum). 

1623 m. per Sekmines įšventintas į kunigus.
Romoje studijas užbaigė 1624 m. vasarą. 
1624–1625 m. Romoje Vokiečių kolegijoje ėjo 

studijų prefekto ir rektoriaus patarėjo pareigas.
Metai, praleisti Romoje, jo kūrybiniame kelyje 

buvo itin reikšmingi. Tuo laikotarpiu jis susipaži-
(Nukelta į 6 p.)
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no su antikos kultūra ir italų literatūra, teatru bei 
muzika. Tada jis savo idealu ir dvasiniu autoritetu 
pasirinko poetą Horacijų, parašė daug kūrinių. Ro-
mos laikotarpio  eilėraščiai 1625 m. Kölne (Kelne, 
Vokietija buvo išspausdinti jo pirmojoje poezijos 
rinktinėje „Trys lyrikos knygos“ (lot. Lyricorum li-
bri tres). Šią rinktinę poetas daug metų tobulindavo 
ir papildydavo. 1628 m. Vilniuje išėjo šios knygos 
papildytas leidimas. Vėlesniais metais ši rinktinė 
išleista ir Romoje, Vroclave, Londone, daugelyje 
kitų Europos miestų (XVII–XVIII a. tokių leidimų 
buvo apie 60). 1646 m. ši knyga išversta į anglų, o 
1682m.– į lenkų kalbą. Ji išspausdinta ir prancūzų, 
italų, vokiečių, čekų, lietuvių kalbomis. Rinktinė 
tapo populiari ne tik katalikiškuose kraštuose. Ji 
buvo skaitoma ir anglikoniškame Oksfordo univer-

sitete.  
1625 m. spalio mėnesį M. K. Sarbievijus grįžo 

į Lietuvą. Tada turėjo atliktis privalomą praktiką, 
todėl jis dirbo Nesvyžiuje, o 1626–1627 m. Poloc-
ke dėstė retoriką jėzuitų klierikams Polocke.

1627–1635 m. dirbo Vilniaus universitete, čia  
1627–1628 m. dėstė retoriką, 1628 m. tapo filoso-
fijos profesoriumi – filosofiją dėstė iki 1631 metų, o 
1631–1635 m. – ir cholastinę teologiją. 

1627 m. parašė studiją „Pagonių dievai“, kurio-
je pateikta nemažai žinių apie mitologiją, dangaus 
kūnų garbinimą.

1629 m. rugsėjo 23 d. padarė 4 iškilmingus įžadus.
1630 m. sausio 27 d. gavo laisvųjų menų ir filo-

sofijos magistro laipsnį. 
1631 m. pradėjo skaityti poetines teologines 

paskaitas Vilniaus akademijoje. Poezijos paskaitų 
metų jis dažnai cituodavo savo kūrybą, aiškindavo 
savo sukurtą literatūrinę teoriją apie aštrų ir šmaikš-
tų stilių. Gyvendamas ir dirbdamas Vilniuje jis su-
brendo kaip rašytojas ir asmenybė. 

M. K. Sarbievijui dirbant Vilniaus akademijoje 
čia pradėjo veikti talentingus jaunuosius poetus vie-
nijęs literatūrinis humanistų būrelis. M. K. Sarbie-
vijus buvo vienas iš to būrelio pagrindinių organi-
zatorių. Jis kaip geras antikinės literatūros žinovas 
daugeliui būrelio narių buvo didelis autoritetas ir 
patarėjas. Jo organizuojamuose susibūrimuose jau-
nieji poetai skaitydavo savo eilėraščius. Laikui ei-
nant, veikiant M. K. Sarbievijui, šioje akademijoje  
susiformavo tam tikra poetinė mokykla, kuri išugdė 
nemažai poetų. Tarp žymiausių M. K. Sarbievijaus 
mokinių paminėtinas M. Kmicičius, T. Požeckis, 
A. Rozenvaldas.

1631–1635 m. M. K. Sarbievijus papildomai ėjo 
Vilniaus akademijos rektoriaus patarėjo pareigas.

1633–1634 mokslo metais jis buvo ir Marijos 
sodalicijos dvasios vadas.

1635 m. M. K. Sarbievijus papildomai dar dir-
bo ir Vilniaus Šventų Jonų bažnyčios pamokslinin-
ku – sakydavo pamokslus lenkų ir lotynų kalbomis. 

Lietuva M. K. Sarbievijui visada buvo svarbi. 
Dalis jo kūrinių yra dedikuoti iškiliems ano meto 
didikams – Jonui Karoliui Chodkevičiui, Steponui 
Pacui, Albertui Vladislovui Radvilai, kai kuriems 
kitiems žymiems Lietuvos žmonėms. Savo kūri-
niuose jis rašė ir apie Palemono mitą, Gedimino 

M. K. Sarbievijaus kiemelio Vilniaus universitete 
fragmentas. D. Mukienės nuotrauka

Mobilios programėlės „Kražiai AR“, kurioje atkurtas 
buvusios Kražių jėzuitų kolegijos pagrindinis pastatų 
kompleksas 3D formatu, fragmentas. Programėlės 
autorius architektas Aurimas Širvys. Iliustracija iš 
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro interneto 
svetainės http://www.kraziai.lt/
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pilį, Vilijos upę, Lukiškių kalną, Vytauto valstybę 
„nuo jūros iki jūros“, kt. 

1635 m. rudenį, pakvietus karaliui Vladislovui 
Vazai, M. K. Sarbievijus išvyko gyventi į Varšuvą ir 
tapo karaliaus rūmų, pamokslininku bei teologu. 
Eidamas šias pareigas jis daug laiko skirdavo pa-
mokslų rengimui, sakymui, turėdavo lydėti kara-
lių jo išvykų ir medžioklių metu, tad kūrybai laiko 
likdavo nedaug, tačiau jos neapleido. Tuo laiko-
tarpiu jis karaliaus rūmų teatrui parašė nuotaikin-
gą kūrinėlį „Miškų žaidimai“ (Silviludia, išleista 
1757 m., o 1958 m. – lietuvių kalba), Jame yra 
daug Lietuvos paminėjimų (Birštono, Merkinės, 
Šalčininkų ir kt.), puikių gamtos vaizdų.  

1636 m. M. K. Sarbievijus kartu su karaliumi 
V. Vaza buvo atvykęs į Vilnių. Čia liepos 5 d. jam 
buvo suteiktas teologijos daktaro laipsnis. Jis tų pa-
čių metų  rugpjūčio 14 d. dalyvavo Vilniuje vyku-
siose šv. Kazimiero relikvijoriaus perkėlimo į naują 
koplyčią iškilmėse ir jų metu pasakė pamokslą. 

M. K. Sarbievijus nuolat gilino savo žinias, daug 
dėmesio skirdavo teologijos studijoms. Naujai iš-
rinktam popiežiui Urbonui VIII sukūrė odę „Au-
reum saeculum“. Ši popiežiui patiko ir jis, nepaisant 
to, kad M. K. Sarbievijus dar neturėjo 30 metų, vos 
kelis mėnesius dirbo kunigu, paskyrė jį į bažnytinių 
brevijorių himnų reformatorių grupę, kuriai pri-
klausė trys žinomi Romos jėzuitai – Strada, Gallu-
zzi, Petrucci. Dirbdami kartu jie pakoregavo (ištai-
sė) brevijoriaus himnus (šiam darbui vadovavo pats 
popiežius Urbonas XVIII).

Plačiai paplitęs teiginys, kad netrukus po to 
popiežius jį, taip kaip Dantę ir Petrarką, vainikavo 
laurų vainiku bei apdovanojo aukso žiedu. Tai pa-
grindžiančių dokumentų neturima.

Manoma, kad M. K. Sarbievijus yra sukūręs porą 
himnų ir patobulinęs Velykų laikotarpio himną. 

Svarbiausi M. K. Sarbievijaus kūriniai (antiki-
nių ar biblinių tekstų parodijos ir palinodijos) buvo 
išspausdinti ir išleisti 1626–1635 metais. 

M. K. Sarbievijus visą gyvenimą buvo silpnos 
sveikatos. 1638 m. jis kartu su karaliumi V. Vaza 
buvo išvykęs gydytis į Badeno kurortą. Grįžus po 
gydymo jį vis dar vargino negalavimai. Sveikatai 
kenkė ir karaliaus rūmų intrigos, todėl M. K. Sar-
bievijus paprašė karaliaus, kad jį leistų grįžti į Vil-
nių. Sugrįžti nespėjo, nes paskutinį kartą sakydamas 

pamokslą Varšuvoje, pajutęs didelį galvos skausmą, 
apalpo ir po kelių dienų – 1640 m. balandžio 2-ąją  
mirė. Jį palaidojo Varšuvos bažnyčios rūsyje.

M. K. Sarbievijui gyvam esant, pradedant 
1625m., buvo išspausdinti 5 pagrindiniai jo lyrikos 
rinkiniai kartu su viena epodžių ir viena epigramų 
knyga. Po jo mirties (iki XVIII a. pab.) šios knygos-
buvo daug kartų  buvo išleistos pakartotinai. 

Paskutiniais dešimtmečiais lietuvių kalba išleistos 
M. K. Sarbievijaus poezijos rinktinės „Lemties žaidi-
mai“ (1995), „Poetica“ (2 t. 2009), odžių rinktinė 
„Akmens pašventinimas“ (2009), „Maršalo lazda“ 
(2016), dramos kūrinys „Silviliudijos“ (2022).

NAUDOTA LITERATŪRA:
1. „Motiejus Kazimieras Sarbievijus“, Lietuvių en-

ciklopedija, t. 26, Bostonas, 1961, p. 491.
2. „Motiejus Kazimieras Sarbievijus“, Visuotinė lie-

tuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/mo-
tiejus-kazimieras-sarbievijus/ (žr. 2022.12.27).

Parengė Danutė Mukienė

M. K. Sarbievijaus rinktinės  „Lyricorum libri IV“ 
(1632, Antverpenas) titulinio puslapio iliustracija – 
Peterio Paulo Rubenso kūrinys
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1987-ųjų vasarą Žemaitijos istorija besidomin-
tys gyventojai buvo pakviesti į Varniuose sureng-
tą  mokslinę konferenciją, skirtą regiono istorijos 
klausimams aptarti. Ji sulaukė didžiulio visuomenės 
dėmesio, tad buvo nutarta tokias konferencijas Var-
niuose rengti ir ateityje. Taip jos tapo tradicinėmis. 
Į jas susirinkdavo būriai Žemaitijos kultūra, isto-
rija besidominčių ir šį kraštą tyrinėjančių žmonių 
ir greitai tapo savotiška jų mokymo forma – aka-
demija. Kadangi konferencijos vykdavo vasaromis, 
greitai joms prigijo Žemaičių vasaros akademijų 
pavadinimas. Pagrindinis jų organizatorius buvo iš 
Telšių kilęs, Vilniuje gyvenantis ir dirbantis istori-
kas, archeologas Adomas Butrimas. Jam talkindavo 
Žemaičių kultūros draugijos aktyvas. Šiai draugijai 
pradėjus veiklą, iškilo poreikis turėti savo leidinį. Iš 
pradžių buvo numatyta leisti laikraštį, tačiau iki pat 
1991 m. jo įsteigti nepavyko. Buvo padėti pagrin-
dai tik knygų serijos „Žemaičių praeitis“ leidybai. 
Iš pradžių joje buvo spausdinami Varnių konferen-
cijose perskaityti pranešimai ir kita aktuali, su Že-
maitijos istorija, čia gyvenusiais, dirbusiais, šį kraštą 

Serialinis 
leidinys „Žemaičių 
praeitis“ ir jo 
leidyba Vilniuje
Parengė Domas SIMUTIS

1996 m. oficialiai įregistruota visuomeninė 
organizacija ŽEMAIČIŲ AKADEMIJA kaip 
kultūrinis sambūris pradėjo veikti XX a. 9 deš. 
II p., tais metais, kai prasidėjo Lietuvos atgimi-
mas, kūrėsi Žemaičių kultūros draugija su savo 
centru Telšiuose. Tuo laikotarpiu  ji vienijo iš 
Žemaitijos kilusius bei kitus šio krašto istoriją, 
kultūrą tyrinėjančius mokslininkus, žurnalistus, 
pedagogus, istorikus ir kt. sričių specialistus. 
Akademijos priekyje nuo pat pradžių buvo Vil-
niuje gyvenantis iš Telšių kilęs istorikas, archeo-
logas prof. Adomas Butrimas. 

garsinusiais žmonėmis susijusi medžiaga. Pirmoji 
šios serijos knyga išleista 1990 metais.

Laikui einant iškilo poreikis įkurti atskirą vi-
suomeninę organizaciją – Žemaičių akademiją, 
kuri ne tik rengtų minėtas konferencijas, bet ir or-
ganizuotų ekspedicijas, burtų žemaičių kraštą ty-
rinėjančius mokslininkus. Tokia akademija buvo 
įkurta 1994 m. liepos mėnesio pabaigoje Varniuo-
se vykusios mokslinės konferencijos metu. Aka-
demijos vadovu (rektoriumi) išrinktas tuo metu 
Lietuvos dailės akademijoje (VDA) prorektoriu-
mi dirbęs, vėliau keletą metų ir šios akademijos 
rektoriaus pareigas ėjęs prof. A. Butrimas. Jo dėka 
pradėtos rengti bendros Žemaičių akademijos ir 
VDA, vėliau – ir šios akademijos Dailėtyros ins-
tituto ekspedicijos, o konferencijose perskaityti 
pranešimai ir kita sklaidai parengta medžiaga nuo 
ketvirtojo „Žemaičių praeities“ leidinio spaudai 
pradėta rengti VDA leidykloje ir nuo to laiko visas 
šios serijos knygas leidžia VDA leidykla. 

Skaitytojus jau pasiekė 18 „Žemaičių praeities“ 
serijos knygų. Paskutinioji jų išleista lietuvių ir an-
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glų kalbomis. Tai 2019 m. išspausdinta „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų 
Gadonų raštuose“. Ją sudarė, spaudai parengė A. Butrimas. 

Žemaitijoje knygos platinimo reikalais užsiima Telšiuose gyvenantis, 
VDA leidykloje dirbantis VDA Telšių fakulteto lektorius, vienas akty-
viausių Žemaičių akademijos narių, daugelio „Žemaičių praeities“ knygų 
sudarytojas, publikacijų autorius istorikas Povilas Šverebas.

Daugelis šių knygų – monografijos. Jose spausdinami ne tik straips-
niai, bet ir jų  santraukos anglų kalba, naudotos literatūros ir šaltinių są-
rašai, asmenvardžių rodyklės, kai kuriose – ir svarbiausia informacija apie 
publikacijų autorius.

SVARBIAUSIA INFORMACIJA APIE  „ŽEMAIČIŲ  
PRAEITIS“ SERIJOS KNYGAS, IŠLEISTAS 
1990–2019 METAIS

Knygų serijos „Žemaičių praeitis“ d. 1 
Leidinio ats. redaktorius A. Butrimas.
1990 m. knygą Vilniuje pagal Žemaičių kultūros draugijos užsakymą 

išleido leidykla „Mokslas“. 
ublikacijų autoriai: E. Aleksandravičius, A. Bagdonavičius, I. Balčiū-

nienė, M. Balčius, I. Binkauskaitė, A. Butrimas, G. Česnys, V. Daugudis, 
S. Gedminienė, A. Gelžinis, Z. Genienė, J. Genys, E. Ivanauskas, A. Lotu-
žis, E. Mitraitė, A. Nikžentaitis, U. Radzevičiūtė, E. Rimša, R. Spranaitis, 
L. Šinkūnaitė, A. Tyla, V. Tumėnas, I. Vaišvilaitė, I. Vaitkunskienė, L.Va-
latkienė, G. Zabiela, S. Zakrauskas.

Knygoje – trys skyriai: „Seniausia praeitis ir jos tyrinėtojai“, „Istorija 
ir kultūrinis palikimas“, „Pavandenė“. 

Leidinyje išspausdinta Varnių konferencijos medžiaga. Jame paskelbti 
straipsniai apie visuomenės ir kultūros veikėjo bei publicisto P. Višinskio, 
archeologo ir dailininko T. Daugirdo, Žemaitijos piliakalnių tyrinėtojo 
L. Kšivickio gyvenimą ir veiklą, pateikiama duomenų apie žemaičių kil-
mę, supažindinama su pirmųjų Žemaitijos žmonių odontologija, archeo-
loginių kasinėjimų Kuršų (Telšių raj.) kapinyne duomenimis. Pateikiama 
ir Imbarės (Kretingos raj.) archeologinių paminklų bei Varnių senkapių, 
Pavandenės tyrinėjimo medžiaga, kt.

Knygų serijos „Žemaičių praeitis“ d. 2
1993 m. knygą Vilniuje pagal Žemaičių kultūros draugijos užsakymą 

išleido Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 
Leidinio ats. redaktorius – A. Butrimas.
Knygoje paskelbta 1992 m. Varniuose įvykusios antrosios mokslinės 

konferencijos medžiaga. 
Knygą sudaro trys skyriai: „II konferencijos pranešimai“, „Žemaičių 

Kalvarija“ ir „Biržuvėnai“.
Serialinio leidinio „Žemaičių pra-
eitis“ knygų (d. 2, 3, 4) viršeliai(Nukelta į 10 p.)
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Spausdinami A. Bagdonavi-
čiaus, G. Blaszyko, V. Daujotytės, 
S. Daunio, K. Gaščiūno, Z. Ge-
nienės, A. Ivinskio, R. Jankaus-
ko, V. P. Jurkšto, T. Katilienės, 
E.Meilaus, A. Nikžentaičio, L. 
Šinkūnaitės, V. Vaivados, N.Vi-
sockaitės, G. Zabielos, V. Žul-
kaus antrojoje Varnių konferen-
cijoje perskaityti pranešimai.

Publikacijų Žemaičių Kalva-
rijos istorijos, dailės tema autoriai 
yra N. Budžinskis, A.Butrimas, 
R. Butvilaitė, A.Čepaitienė, K. 
Gerliakas, V. Jankauskas, I.Kru-
tulytė, N. Markauskaitė, S. Skur-
vidaitė, J. Šimanskytė.

Biržuvėnams skirtame sky-
riuje – V. Brazauskaitės, N. Bu-
džinskio, A. Butrimo, R. Klima-
vičiaus, E. Meilaus, V. Vaivados 
tekstai.  

Knygų serijos „Žemaičių
praeitis“ d. 3.
Leidinio redaktoriai: A. Butri-

mas ir V. Vaivada.
1994 m. knygą pagal Žemai-

čių kultūros draugijos užsakymą 
išleido Mokslo ir enciklopedijų 
leidykla. 

Leidinys skirtas Simonui 

Daukantui. Pirmajame knygos skyriuje („Simonui Daukantui – 
200“) paskelbti A. Baliulio, R. Bončkutės,  V. Daujotytės, E. Meilaus, 
V. Merkio straipsniai.

Antrasis knygos skyrius – „Praeitis ir jos tyrinėtojai“. Jame – J. Au-
gutienės, A. Baliulio, V. Berenio, A. Butrimo, Z. Ivinskio, J. Kanarsko, 
A. Mickevičiaus, S. C. Rowell, V. Vaitkevičiaus, A. Visockio, G. Za-
bielos tekstai.

Trečiajame skyriuje išspausdinta V. Didžpetrio studija „Linkuvos 
parapijos bažnyčios ir karmelitų vienuolyno istorijos bruožai“, kurio-
je pateiktos svarbiausios žinios apie Linkuvos bažnyčią ir karmelitų 
vienuolyną, aptariamos jų privilegijos, istorinės Linkuvos parapijos ri-
bos, taikomosios ir vaizduojamosios dailės kūriniai, esantys minėtoje 
bažnyčioje ir vienuolyne. Atskiruose knygos poskyriuose rašoma apie  
Linkuvos karmelitus, Linkuvos bažnyčią ir parapiją.   

„VARNIAI“. Knygų serijos „Žemaičių praeitis“ d. 4
Leidinį sudarė A. Butrimas ir V. Vaivada.
1996 m. knygą išleido Vilniaus mokslo ir enciklopedijų leidykla. 
Publikacijų autoriai: A. Butrimas, V. Daujotytė, Z. Genienė, J.Ge-

nys, R. Griškaitė, A. Ivinskis, V. Jankauskas, R. Janonienė, A. Kati-
lius, Z. Kelmickaitė, E. Meilus, K. Misius, A. Motuzas, T. Ostrauskas, 
E.Rimša, I. Šenavičienė, V. Vengrienė. 

Tai pirmoji serijos „Žemaičių praeitis“ knyga, kurią sudarė, spau-
dai parengė 1995 m. Vilniuje besiformuojanti visuomeninė organiza-
cija Žemaičių akademija, bendradarbiaudama su VDA leidykla. Visas 
vėlesnes šios tęstinės serijos knygas taip pat spaudai parengė jau minė-
ta 1987 m. Varniuose vykusioje konferencijoje įkurta Žemaičių aka-
demija, bendradarbiaudama su VDA leidykla, kuri šios serijos knygas, 
pradedant jos penktąja dalimi, ir leidžia.  

Knyga skirtas Varniams. Jo pratarmėje A. Butrimas rašo, kad leidi-
nys parengtas „remiantis 1995 m. Varniuose vykusios Žemaičių akade-
mijos sesijos „Varniai – kultūros miestas“ pranešimais“. 

„SEDA: parapijos istorija ir dailės paminklai“.  Knygų serijos
„Žemaičių praeitis“ d. 5
Knygą sudarė A. Butrimas ir P. Šverebas. 
1997 m. išleido VDA leidykla.
Knygoje spausdinami A. Baliulio, A. Butrimo, R. Butvilai-

tės-Petrauskienės, A. Cholodinskienės, E. Dirgėlos, V. Gradinskaitės, 
V. Jankausko, R. Janonienės, D. Juškaitės, V. Kazlausko, D. Klepony-
tės, D. Kondrataitės, A. Kubiliaus, S. Kučinskaitės, S. Leskevičiūtės, 
J. Liškevičienės, N. Lukšonytės-Tolvaišienės, V. Mažiulio, E. Meilaus,  
R. Meldytės, R. Mikšytės, K. Misiaus, A. Niunkaitės, R. Pečiuly-
tės, I. Petruškaitės, A. Pociaus, I. Remenytės-Mažiulienės, K. Saba-
liauskaitės, L. Skabickienės, G. Subačiaus, L. Šeškaus, P. Šverebo, 
V. Vaitkevičiaus, V. Vaivados, B, Vinevičienės, G. Zabielos, A. Kačins-
kaitės, S. Vaitkutės, G. Zabielos straipsniai. 
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(Nukelta į 12 p.)

Knygos pratarmėje pažymėta, kad 1994 ir 1995 m. Sedos mies-
telyje vyko jungtinė Žemaičių akademijos ir VDA ekspedicija, ku-
riai vadovavo A. Butrimas. Jos dalyviai (istorikai, rašytojai, folkloro 
ir kalbos tyrinėtojai, menotyrininkai) dirbo ir Lietuvoje esančiuose 
archyvuose. 1995-aisiais, ekspedicijai jau pasibaigus, Sedos viduri-
nėje mokykloje buvo surengta mokslinė konferencija. Joje perskai-
tyti pranešimai sugulė į „Žemaičių praeities“ knygą „Seda: parapijos 
istorija ir dailės paminklai“. 

„PAVANDENĖ“. Knygų serijos „Žemaičių praeitis“ d. 6 
Knygą sudarė A. Butrimas ir V. Daujotytė. Fotografas S. Varnas.
1996 m. išleido VDA leidykla.  
Šio leidinio publikacijose pateikiama informacija apie Pavandenės 

apylinkių, parapijos istoriją, čia buvusį dvarą, Pavandenės Šv. Onos 
bažnyčios architektūrinį ansamblį. Daug dėmesio skirta bažnyčios is-
torijai, joje sukauptiems kultūros paveldo objektams – paveikslams, 
vėliavoms, nešiojamiems altorėliams, kt. Išsamiau kai kurie šioje kny-
goje išspausdinti tekstai pirmą kartą buvo paskelbti 1990 m. išspaus-
dintame  jau minėtame „Žemaičių praeities“ leidinyje (d. 1).

Knygoje paskelbtas V. Daujotytės straipsnis „Šviesa virš Pavande-
nės“, A. Butrimo „Apylinkių istorija“, „Pavandenės dvaras“, „Šatrijos 
Ragana Pavandenės dvare“, „Parapijos ir bažnyčios istorija“, A. Lotužio 
„Mano gimtinė“, „Miestelio istorija“, S. Zakarausko „Pavandenės baž-
nyčios ansamblio raida“, A. Juknevičienės „Pavandenės bažnyčios ar-
chitektūros ištakos“, U. Radzevičiūtės „Bažnyčios vėliavos ir paveikslai“, 
G.Subačiaus „Lietuviški XIX a. Pavandenės antkapių užrašai“, A.Gelži-
nio „1944 m. Kūčios Pavandenėje“. Leidinio pabaigoje – spalvotų nuo-
traukų įklija.

 „ATSIMINIMAI APIE MARIJĄ PEČKAUSKAITĘ-ŠATRI-
JOS RAGANĄ“. Knygų serijos „Žemaičių praeitis“ d. 7 
Leidinį sudarė V. Daujotytė ir B. Speičytė. 
1997 m. knygą išleido VDA leidykla. 
Knyga pradedama V. Daujotytės straipsniu „Atsimenančioji ir at-

simenamoji“. Toliau išspausdinti atsiminimai (jų knygoje 50) ir papil-
domai dar paskelbta Juozo Tumo-Vaižganto kalba, pasakyta laidojant 
rašytoją. Atsiminimai suskirtyti į keturis skyrius: „Tėvų namuose. Už-
ventis“, „Namų mokytoja: Mūrai, Pavandenė. Studijos Šveicarijoje“, 
„Marijampolėje. „Žiburio“ mergaičių progimnazija“, „Židikuose“.

Atsiminimų autoriai: Kotryna Grėbelytė, Sofija Pečkauskaitė, 
Uršulė Gotautaitė, Domas Bielskus, Antanas Jasaitis, Eugenija Sa-
kelytė-Kuneikienė, Liucina Vaitkevičiūtė, Janina Kairiukštytė-Tu-
mėnienė, Elena Miltakytė-Skučienė, Anelė Čėsnaitė, Petronėlė Švel-
nytė-Kuzavienė, Marija Kaunaitė, Justina Masaitytė-Naudžiuvienė, 
Nelė (Petronėlė) Vosyliūtė-Dauguvietienė, Ona Muraškaitė-Raščiu-
kaitienė, Elena Matulaitytė-Dankevičienė, Marytė Endziulaitytė-Gy-
lienė, Adelė Vosyliūtė, Konstancija Jonkaitytė-Steikūnienė, Konstan-

cija Zakarauskaitė-Duobinienė, 
Kazimiera Rubinaitė, Klemensas 
Arlauskas, Bronislovas Vaitkevi-
čius, Kazmieras Bukantas, Petras 
Spurgana, Petronėlė Andriekai-
tė, Domicėlė Bušmaitė-Damu-
kienė, Česlovas Kontrimas, Juo-
zas Paukštelis, Albertina Žutaitė, 
Steponas Mumgaudis, Plecida 
Liaudanskaitė, Julija Ylakavičiū-
tė-Pocienė, Aleksandras Jasmon-
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tas, Veronika Bričkutė, Julija Barkauskaitė-Gramalienė, Stasė Šeputie-
nė, Bronė Malūkaitė-Bičkienė, Monstantina Melkėtaitė-Vitkevičienė, 
Matas Maderis, Steponas Užkuras, Kotryna Vindašiūtė-Jurgelienė, 
Juzefa Pučkorienė, Jonas Gudynas, Izabelė Vasiliauskytė, Petronėlė 
Butaitė-Spurganienė, Elvyra Jonikaitė-Kačerauskienė, Antanina Lė-
gaudaitė, Genovaitė Butkevičiūtė-Šerkšnienė, Juozas Tumas-Vaižgan-
tas. Leidinyje pateikti ir paaiškinimai, naudotos literatūros sąrašas, 
atsiminimų šaltiniai, trumpa informacija apie atsiminimų autorius. 
Leidinio pabaigoje – Brigitos Speičytės straipsnis „Atsiminimai apie 
Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą: Iš asmens į kultūros atmintį“.

Knygų serijos „Žemaičių praeitis“ d. 8. 
Rinkinys skirtas Žemaitijos istorijai, kultūrai ir jos kūrėjams
Leidinio sudarytojai: A. Butrimas, V. Vaivada, D. Mukienė.
1998 m. išleido VDA leidykla.  
Knygą sudaro penki skyriai. Pirmajame („Iš Žemaitijos istori-

jos“) paskelbti S. C. Rowell, Z. Kiaupos, K. Pajaujo ir G. Sliesoriūno 
straipsniai. Antrojo skyriaus („Iš Žemaičių ir Telšių vyskupijų istori-
jos“) publikacijų autoriai – J. Bucevičiūtė, Z. Genienė, A. Katilius, 
R. Laukaitytė, A. Macevičius, K. Misius ir A. Prašmantaitė. Trečiasis 
leidinio skyrius – „Žemaičių kultūriniai sambūriai“. Jame paskelbti J. 
Girdzijausko, D. Mukienės, J. Pabrėžos, D. Striogaitės tekstai. Skyriuje 
„Žymūs Žemaitijos žmonės“  spausdinami V. Balsevičiūtės, E.Bukelie-
nės,  Z. Dargaitės, D. Karalienės L. Martinavičienės, S. Niūniavaitės, 
V. Paplauskienės, I. Ramanauskienės, A. Ruseckaitės,  E.Spudytės, R. 
Staliliūnaitės, E. Šidlauskienės, A. Tautavičiaus, L. Valatkienės straips-
niai apie iškilius XX a. I p. Žemaitijos kultūros ir meno veikėjus. Pas-
kutinysis leidinio skyrius skirtas Igno Končiaus atminimui. Jame pa-
skelbti A. Končiaus, E. Makariūnienės, V. Miliaus, I. Orinauskaitės, 
I.Šenavičienės, B. Vaitkevičiaus straipsniai. 

„RENAVAS“. Knygų serijos „Žemaičių praeitis“ d. 9
Leidinį sudarė A. Butrimas, A. Miltenytė, P. Šverebas.
2001 m. išleido VDA leidykla.
Tai Žemaičių akademijos ir Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros 

instituto leidinys. 
Publikacijų autoriai: J. Baltinis, A. Butrimas, A. Cholodinskie-

nė, V. Jankauskas, R. Janonienė, V. Juškevičiūtė, K. Labanauskas, J. 
Ludavičienė, N. Lukšonytė-Tolvaišienė, M. Matušakaitė, R. Mikšy-
tė, E.Juzumaitė-Miltenienė, A. Miltenytė, K. Misius, D. Petkevičiū-
tė, E.Rimša, D. Samoškaitė, L. Skabickienė, G. Subačius, P. Šverebas,  
V.Vaitkevičius, J. Valančiūtė, L. Valatkienė, I. Vaškevičiūtė. 

Knygos pratarmėje jos sudarytojai rašo: „Šiaurės Žemaičiuose ant 
srauniosios Varduvos kranto stovi įspūdingas mūrinis Renavo dvaras, 
apjuostas didingo angliško stiliaus parko ir ūkinių statinių komplekso. 
Šis dvaras jau XIX a. garsėjo savo gražiai tvarkomais sodais ir daržais, 
baronų Rönne laikais atvykstantiems svetingai atsiverdavo ne tik dvaro 
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rūmai, bet ir parkas su žvėrynu, kaip amžininkai 
liudija, demonstruojantys puikų savininkų skonį. 
[...]“. Knygoje išspausdintuose straipsniuose pa-
teikta daug įdomių faktą ne tik apie šį dvarą, par-
ką, jo šeimininkus, bet ir apie jame gyvenusius, 
dirbusius kitus žmones. Rašoma ir apie Renavo 
bažnyčią, parapiją, kapines, senąsias Renavo apy-
linkių šventvietes, piliakalnius, Renavo apylinkėse 
vykusius archeologinius kasinėjimus ir jų radinius, 
iškilius šio krašto žmones, giedojimo tradicijas. 
Knygoje spausdinami ir renaviškių atsiminimai, su 
Renavo istorija susijusių dokumentų kopijos, pa-
teikiama svarbiausia informacija apie publikacijų 
autorius. 

„AlSĖDŽIAI“. Knygų serijos „Žemaičių 
praeitis“ d. 10
Leidinį sudarė A. Butrimas ir L. Griciūtė.
2002 m. išleido VDA leidykla 2002 metais. 
Šioje knygoje – Ž. Ambrasaitės, A. Butrimo, 

V. Cibulsko, A. Čepauskaitės, E.   Černiauskaitės, 
G. Giedraitytės, L. Griciūtės, D. Klajumienės, 
J.Kraujelio, I. Kuizinienės, D. Lesevičiūtės, A.Mi-
kalauskaitės, K. Misiaus, A. Miškinio, A. Pacevi-
čiaus, M. Paknio, K. Pipiraitės, A. Prašmantaitės, 
D. Ramonienės, D. Tumpytės, M. Urbonaitės, 
V. Vaivados, D. Vasiliūnienės,  A. Vitėno, A.G. 
Zinkevičiūtės, R. Žemaitytės, S. Žukauskaitės 
straipsniai apie Žemaičių vyskupų rezidencinį 
Alsėdžių dvarą, rūmus ir jų herbinius koklius,  
Žemaičių vyskupo dvarą XIX a. pirmaisiais de-
šimtmečiais amžininko atsiminimuose, Alsėdžių 
istorinę urbanistinę raidą, Alsėdžių bažnyčią iki 
XVIII a. pabaigos, Alsėdžių Švč. Mergelės Mari-
jos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios altorių isto-
rinę ir plastinę raidą, baroko tapybos pavyzdžius, 
stebuklingąjį šv. Baltramiejaus paveikslą bei jo ap-
taisus, apaštalų paveikslus, stacijas, medinę skulp-
tūrą, krucifiksus, sakyklą, klausyklas, vargonus, 
XVII–XIX a. procesijų reikmenis, XVIII a. 
relikvijorių kolekciją, nešiojamus altorėlius, ko-
modą, archyvą, varpinę, varpus ir varpininkus, 
šventoriaus koplyčią, koplytstulpius ir Šv. Jono 
Nepomuko koplytėlę, senąją Alsėdžių kleboniją, 
Šv. Onos broliją ir jos veiklą bei altorius, rokitus 
Kęstaičiuose, Alsėdžių švietimo praeitį iki 1916 

metų, lietuvių spaudos draudimo laikotarpį Alsėdžių 
parapijoje,  1905–1907 m. revoliuciją šiame mies-
telyje, Žemaičių bibliofilą Joną Krizostomą Gintilą, 
kunigą Edvardą Semenavičių, menininką Kazimierą 
Varnelį. Spausdinami ir Juozo Normanto, Justės To-
lutytės, Edvardo Šiaulio atsiminimai, Alsėdžių baž-
nyčios archyve saugomų  XVIII a. dokumentų kopi-
jos, Alsėdžių parapinės bažnyčios 1821 m. vizitacijos 
aktas, asmenvardžių rodyklė.

„KATALIKŲ BAŽNYČIOS SIBIRE ISTO-
RIJOS  APYBRAIŽA“. Knygų serijos
„Žemaičių praeitis“ d. 11 
Autorius Matas Kiprijonas Veitas (1834–1923). 

Knygą sudarė A. Butrimas. Leidinio iniciatoriai – 
M.K. Veito giminės palikuonys Sofija Veitaitė-Gedmi-
nienė, Brutenis Veitas, Romas Veitas bei jų šeimos. 

2004 m. knygą išleido VDA leidykla.
Joje pirmą kartą paskelbta 1863 m. sukilimo 

tremtinio, Žemaičių vyskupijos kunigo M. K. Vei-
to parašyta didelės apimties apybraiža apie katalikų 
misijas Sibire. Knygos autorius nebuvo istorikas, bet 
jis daug metų rinko Sibiro katalikų bažnyčių istorijos 
medžiagą, ją fiksavo ir sistemino. Knygoje daugiausiai 
žinių pateikta apie XIX a. Katalikų Bažnyčios veiklos 
Sibire realijas. Leidinį sudaro A. Butrimo ir S.Veitai-
tės-Gedminienės parengtas knygos įvadas, kuriame 
pateikta išsami M. K. Veito biografija. Spausdinamas 
M. K. Veito lenkiško rankraščio vertimas, papildy-
tas vertėjos I. Katilienės komentarais. Knygoje yra ir 
priedai,  kuriuos sudaro 15 iliustracijų ir 13 laiškų. 

„ŽEMALĖ – GIMTASIS DIONIZO POŠ-
KOS KRAŠTAS“.  Knygų serijos „Žemaičių
praeitis“ d. 12 
Leidinį sudarė P. Šverebas, R. Skeivys.
2007 m. išleido VDA leidykla.
Didžiąją knygos publikacijų dalį sudaro Žema-

lėje vykusios Žemaičių akademijos mokslinės kon-
ferencijos pranešimai. Daug vietos skirta Žemalės 
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažny-
čios – vertingo Lietuvos romantizmo architektūros 
paminklo istorijai ir architektūros savitumui, patei-
kiama nemažai žinių iš XVIII a. II p. ir XIX a. vizita-
cijos aktų bei inventorių aprašų. 
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„KARALIŲ GĖLĖ IŠ ŽEMAITIJOS PELKIŲ: sugrąži-
nantys Vytauto Mačernio skaitymai 85-aisiais jo būties me-
tais. Knygų serijos „Žemaičių praeitis“ d. 13
Knygos autorė Viktorija Daujotytė, fotografijų autorius Jonas 

Strazdauskas.
2006 m. išleido VDA leidykla.
Knygos leidėjai pažymi, kad monografijoje autorė, remdamasi ar-

chyviniais faktais, atsiminimais, V. Mačernio kūryba, naujomis kūri-
nių interpretacijomis, tyrinėja poeto gyvenimą ir kūrybą, „pasakoja 
žmogaus istoriją, stilingai pasiremdama ir savo, kaip artimos Mačernio 
kraštietės, pirminėmis patirtimis, atpažindama jas ir įtikindama skaity-
toją tokio skaitymo autentiškumu“. 

„ROKITAI IR KĘSTAIČIAI“. Knygų serijos „Žemaičių
praeitis“ d. 14 
Knygą sudarė Povilas Šverebas. 
2010 m. išleido VDA leidykla.
Publikacijų autoriai: S. Bytautas, J. Burota SJ, P. Šverebas, V. Vaiva-

da, V. Žalkauskaitė.  
Knygoje analizuojama Kęstaičių reikšmė Lietuvos ir Žemaičių dva-

sinio pasipriešinimo kovų istorijoje, aptariamos Lietuvoje 1705–1886 
m. veikusios Rokitų vienuolijos, 1854–1861 m. Kęstaičių vienuolyno 
aktualijos. Leidinyje aptariamos Kęstaičių pavadinimo susiformavimo 
galimybės XV–XVI amžiuje., rašoma ir apie Kęstaičių įvykių nušvieti-
mą nelegaliojoje lietuviškoje spaudoje,  Kęstaičių bažnyčios paveikslų 
ir kito turto likimą, dokumentus, saugomus Telšių vyskupijos kurijos 
archyve bei Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. 
Leidinyje išspausdinta Kęstaičių bažnyčios 1851 m. vizitacijos akto 
(lenkų k.), 1851 m. Kęstaičių bažnyčios vizitacijos akto (lietuvių k.), 
1832 m. Rimgailų bajorystės patvirtinimo dokumento kopijos. Iš-
spausdintos ir asmenvardžių bei vietovardžių rodyklės.

„SALANTŲ BAŽNYČIA: ISTORIJA, MENO VERTYBĖS
IR ŽMONĖS“. Knygų serijos „Žemaičių praeitis“ d. 15 
Knygą sudarė P. Šverebas. 
2011 m. išleido VDA leidykla.
Publikacijų autoriai: J. Burota SJ, L. Griciūtė-Šverebienė, J. Kanar-

skas, D. Klajumienė, N. Lukšionytė-Tolvaišienė, K. Misius, G. Povilio-
nis, D. Ramonienė, P. Smilgys, V. Žukas.

Knygoje aptariama Salantų miestelio neogotika, pateikiami 
svarbiausi Salantų parapijos ir bažnyčios istorijos faktai, parapijo-
je dirbusių kunigų biografijos, plačiame kontekste analizuojama 
bažnyčioje saugomų meno kūrinių vertė, aiškinamasi jų autorys-
tė, pateikiami turimi duomenys apie senosios Salantų bažnyčios 
altorių ir jų paveikslų istoriją bei meninę vertę. Rašoma ir apie 
Salantų bažnyčios liturginius indus, kitus reikmenis,  procesijų 
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altorėlius, vargonus ir vargonininkus, varpus, varpines ir varpi-
ninkus, Salantų (Gargždelės) kapinių koplyčią bei varpinę. Kny-
goje išspausdinti straipsniai ir apie visuomeninį Salantų parapijos 
gyvenimą 1905–1940 m., Salantų kleboną kanauninką Stanislo-
vą Čerskį bei jo kultūrinę veiklą. Paskelbta Kalnalio bažnyčios 
1793–1821m. krikšto metrikų knygoje išlikusi informacija apie 
Valančius. Yra tekstas ir apie Salantų bažnyčios vitražus bei jų au-
torių kun. Juozapą Paulauską, straipsnis apie Salantų bažnyčios 
velykinius kareivius, Adomo Kvaso pradžiamokslį. Pateikiamas ir 
Salantų šventovėje saugomų dokumentų sąvadas. Leidinio prie-
duose – Salantų parapijos klebono ir administratoriaus raportai 
Žemaičių ir Telšių vyskupams,  informacija apie meistrą Joną Bal-
čiūną ir jo darbus Salantų bažnyčioje, Jono Balčiūno ir jo šeimos 
gyvenimo aprašymas. Skelbiama informacija ir apie Barborą Oną 
Balčiūnienę, Salantų klebono Brunono Bagužo atsiminimai, duo-
menys apie Salantų pyragą, Gaidžio koplyčią, Homanno žemėlapį, 
kunigų kapus Gargždelės kapinėse bei antkapnių paminklų teks-
tus. Leidinio pabaigoje – asmenvardžių rodyklė bei, kaip ir kitose 
„Žemaičių praeities“ serijos knygose, – straipsnių santraukos an-
glų kalba. 

„VIEKŠNIAI: ISTORIJA IR KULTŪRA“. Knygų serijos
„Žemaičių praeitis“ d. 16 
Knygą sudarė Povilas Šverebas. 
2013 m. išleido VDA leidykla.
Publikacijų autoriai: A. Andriulytė, J. Baltins, G. Blažienė, R. Bon-

čkutė, V. Daujotytė, L. Griciūtė-Šverebienė, V. Jankauskas, V. Gudie-
nė, R. Laukaitytė, K. Misius, G. Pavilionis, T. Petreikis, V. Ramanaus-
kas, D. Ramonienė, E. Rimša, A. Rukšėnas, A. Širmulis, P. Šverebas, 
I.Vaškevičiūtė, V. Vaitkevičius.

Spausdinami straipsniai „Gamta ir kultūra: šventos Viekšnių pu-
šys“, „Viekšnių dvaro ir miesto istorinė raida iki 1944 m.“, „Viekšnių 
miesto herbas“, „Baltijos kraštų kilmingieji fon Lyvenai“, „Keletas se-
nosios Viekšnių bažnyčios istorijos faktų“, „Viekšnių bažnyčia ir para-
pija nuo XIX a. vidurio iki šių dienų“, „Viekšnių bažnyčios liturginių 
indų rinkinys“, „Viekšnių bažnyčios vargonai“, „Senosios Viekšnių pa-
rapijos varpai“, „Viekšnių memorialiniai paminklai“, „Viekšnių stačia-
tikių parapija“, „Viekšnių miestelio mokyklos iki 1918 m.“, „Viekšnių 
vidurinė mokykla ir jos pokyčiai 1918–1944 m.“,  „1941 m. Birželio 
sukilimas Viekšniuose“, „Iš Viekšnių medicinos istorijos“,  „Senoji 
Viekšnių vaistinė ir jos vaistininkai“, „Viekšnių Biržiškos Žemaičių 
knygos kultūroje“, „Mykolo Biržiškos laiškai (1949–1962) Petrui Jo-
nikui Klaipėdos universiteto bibliotekos Kazio Pemkaus fonde“, „Iš 
elitinės kultūros palikimo: Santeklių dvaras ir Onos Bagnickaitės ja-
ponų graviūrų kolekcija“, „ Simonas Šultė: vieno vizionieriaus likimo 
pėdsakais“, „Aukštaitis, palikęs pėdsaką Žemaičių žemėje: keramikas 
ir pedagogas Pranas Brazdžius“, „Žemaitiškasis kūrybingumas: Ameli-

15
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ja Urbienė, „Ilgas laiškas seneliui“, 
„Biržiškų giminės genealogija“, 
„Ūkininko Pranciškaus Beržans-
kio nuostoliai Pirmojo pasaulinio 
karo metu“. Knygos pabaigoje pa-
teikta asmenvardžių rodyklė.

„KRAŽIŲ MOKYKLA
IR GIMNAZIJA 1773–
1844 METAIS“. Knygų 
serijos „Žemaičių praeitis“
d. 17 
Knygos autorius Kazys Misius.  
2015 m. išleido VDA leidykla. 
Knygos tekstas parengtas re-

miantis Vilniaus švietimo apy-
gardos dokumentais, saugomais 
Lietuvos valstybiniame istorijos 
archyve, Kražių mokyklos tikri-
nimo dokumentais, ataskaitomis, 
esančiomis Vilniaus universiteto 
bibliotekos rankraštyne, Len-
kijos nacionalinėje bibliotekoje 
Varšuvoje esančia informacija, 
taip pat ir jau skelbtų tyrinėjimų 
medžiaga. Dėmesys koncentruo-
jamas Kražių mokyklos ir gimna-
zijos istorijai nuo jėzuitų ordino 
panaikinimo (1773) iki jos iškė-
limo į Kauną 1844 m.

Atskiruose autoriaus tekstuose pasakojama apie Kražių mokyklą 
1773–1796 m., kai ji buvo Edukacinės komisijos žinioje, vienuolių 
karmelitų mokyklą. Pateikiami svarbūs faktai iš mokyklos 1797–1813 
metų kronikos, pasakojama apie Kražiuose 1817–1825 m. veikusią 
pasaulietinę gimnaziją. Leidinyje pateikta daug įdomių faktų ir apie 
„Juoduosius brolius“ bei jų bylą,  1825–1831 m. Kražiuose veikusią 
gimnaziją ir apskrities mokyklą, jos auklėtinius 1831 metų sukilimo 
laikotarpiu, gimnaziją ir apskrities mokyklą 1832–1834 m., gimnaziją 
1834–1836 m., gimnaziją 1836–1841 m., kai jai vadovavo Antanas 
Bernhofas, Kražiuose taikytas fizines mokinių bausmes, katalikų ti-
kybos dėstymą. Atskiri straipsniai skirti Motiejui Valančiui, Kražių 
mokinių bylai 1840–1841 m., mokinių gyvenimo reglamentavimui, 
1834–1844 m. mokinių statistikai, pažangiųjų moksleivių skatini-
mui, gimnazijos iškėlimui, neturtingų mokinių šelpimo fundacijoms, 
kolegijos (gimnazijos) bibliotekai ir jos likimui, vaizdinėms mokymo 
priemonės, numizmatikos, medalių ir kitiems rinkiniams, mokinių 
teatrui, gydytojai, vaistinei, Jėzuitų kolegijos ansambliui, veikusiam 
prie Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, išlikusiam ko-
legijos paveldui. Knygos prieduose pateikta informacija apie Kražių 
mokyklos mokytojus 1773–1844 m., žymesnius Kražių mokyklos 
mokinius 1773–1844 m., pojezuitinės Kražių kolegijos 1797 m. in-
ventorių ir jo 1808 m. patikrą. Knygos pabaigoje – asmenvardžių ir 
vietovardžių rodyklės bei straipsnių santraukos anglų kalba. 

 „ŽEMAIČIŲ KUNIGAIKŠTYSTĖ BAJORŲ GADONŲ
RAŠTUOSE = THE DUCHY OF SAMOGITIA IN THE 
TEXTS OF THE GADONAS NOBLE  FAMILY“. Knygų
serijos „Žemaičių praeitis“ d. 18 

Knygą sudarė ir spaudai parengė Adomas Butrimas. Tekstus iš len-
kų kalbos vertė Adomas Subačius, Adomas Butrimas, Lina Stefano-
vič, į anglų kalbą vertė – „E-vertimai“, Lygaudas Velička.

2015 m. išleido VDA leidykla. 
Knyga išspausdinta lietuvių ir anglų kalbomis.
A. Butrimas rašo, kad knyga sudarytojo mintyse atsirado dar 1996 

metais – renkant medžiagą Žemaičių istorijai. Pirmiausia – tai gausi 
korespondencija, rankraščiai ir Lietuvoje beveik niekam nežinoma 
knyga „Žemaičių Kunigaikštystės statistika“, išspausdinta Prancūzijo-
je 1839 m., ir gausi medžiaga 1830–1831 m. sukilimui Žemaičiuose 
tyrinėti, saugomi Lenkų bibliotekos Paryžiuje rankraštyne bei Sedos 
parapijos archyve, Lietuvos valstybės istorijos archyve Vilniuje, taip 
pat Kunigaikščių Čartoriskių bibliotekos Krokuvoje Rankraštyne ir 
Ikonografijos skyriuje.“

Leidinyje pateikta išsami informacija apie Gadonų giminę Žemai-
čių Kunigaikštystėje, jos įsikūrimą, mecenavimą. Daug vietos skirta 
Vladimirui Gadonui, jo gyvenimui įviriose Lietuvos vietose, kūrybi-
niam  palikimui, darbą edukacijos baruose, dalyvavimą 1830–1831 
metų sukilime. Aptariamos Vladimiro Gadono raštuose pateiktos ži-
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Publikacijoje panaudotose nuotraukose – tęstinio 
leidinio „Žemaičių praeitis“ knygų viršeliai

Lietuvoje reikšmingiausių kultūros ir meno 
kūrinių autoriai, gyvenantys Lietuvoje ir kitose pa-
saulio šalyse, nuo 1989 m. kasmet apdovanojami 
Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, o 
nuo 1997 m. už Lietuvos kultūrai ir menui reikš-
mingus darbus bei ilgametį kūrybinį indėlį į kultū-
rą bei meną skiriama Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės premija. Ja dažniausiai apdovanojami atskiri 
kūrėjai, bet pasitaiko atvejų, kad ir kolektyvai. Nuo 
2003-ųjų kasmet apdovanojama po 12 asmenų arba 
kolektyvų (ankstesniais metais apdovanodavo nuo 
5 iki 12). Pretendentus į premiją siūlo kultūros įs-
taigos, meno kūrėjų organizacijos, Lietuvos meno 
kūrėjų asociacija. Juos atrenka, premijuojamųjų są-
rašus parengia Vyriausybės kultūros ir meno pre-
mijų komisija, o sprendimą dėl premijų skyrimo 
priima Vyriausybė.

Tarp Vyriausybės kultūros ir meno premijos 
laureatų – beveik penkios dešimtys kūrėjų, gimu-
sių Žemaitijoje arba šiame krašte augusių ir ėjusių 
mokslus, arba kurių tėvai buvo kilę iš Žemaitijos. 
Sudarydami apdovanotųjų sąrašus, žemaičiams pri-
skyrėme ir tuos, kurie gimė Šiaulių mieste, nes 2022 
metų sausio 25 d. Etninės kultūros globos tarybos 
nutarimu TN.3  „Dėl Lietuvos etnografinių regio-
nų žemėlapio patobulinto varianto patvirtinimo“ 
patvirtintame žemėlapyje nurodyta, kad Šiaulių 
miestas, kaip ir dalis Šiaulių rajono, priklauso Že-
maitijos etnografiniam regionui.  

1997-aisiais, t. y. pirmaisiais LR Vyriausybės 
premijos teikimo metais, ja buvo apdovanotas Žva-

ŽEMAIČIAI –
Vyriausybės 
kultūros ir meno 
premijos laureatai

nios apie Žemaitiją. Yra paskelbtas ir jo rankraštinis 
palikimas. Atskiras knygos skyrius skirtas Mykolui 
Gadonui ir jo „Telšių apskrities aprašymui“. Plačiai 
rašoma apie Liubomiro Gadono asmenybę,  askelb-
ta jo biografija, aptarti politinės ir kultūrinės veiklos 
bruožai, kūrybinis palikimas. Pasakojama ir apie jo 
vaikystę bei mokslo metus, 1863–1864 metų suki-
limo išvakares Kaune, kultūrinę L. Gadono veiklą 
emigracijoje, apie jį kaip mecenatinės veiklos or-
ganizatorių, Kunigaikščių Čartoriskių muziejaus 
ir bibliotekos steigėją, administratorių, rinkinių 
tvarkytoją. Spausdinamos žinios ir apie L. Gadono 
raštuose pateikiamą informaciją apie Žemaitiją, jo 
rankraštinį palikimą. Išspausdinta Vladimiro Ga-
dono „Žemaičių Kunigaikštystės statistika“, „Telšių 
apskrities, esančios Kauno gubernijoje, senojoje Že-
maičių Kunigaikštystėje, aprašymas“, „Šis tas apie 
mūsų giminę. Giminaičiams surinko Liubomiras 
Gadonas“. Knygos pabaigoje – komentarai, nau-
dotų šaltinių ir literatūros sąrašas, matų žodynėlis, 
asmenvardžių bei vietovardžių rodyklės.

Gintautas ČIŽIŪNAS

(Nukelta į 18 p.)
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2003-aisiais tarp apdovanotųjų buvo Žemalėje 
(Mažeikių raj.) gimęs dirigentas Ramutis Balčiū-
nas (1934.03.24–2009.04.12), 1937 m. Gimzelių 
kaime (Kelmės raj.) gimęs dailininkas, fotome-
nininkas, leidėjas Vladislovas Rimantas Dichavi-
čius, iš Šiaulių kilęs kompozitorius, pedagogas ir 
politinis veikėjas Vytautas Laurušas (1930.05.08–
2019.04.29), Lietuvos partinis veikėjas, Jerubiš-
kiuose ( Jurbarko raj.) 1943 m. gimęs inžinierius, 
filosofas, rašytojas (prozininkas, eseistas), literatū-
ros kritikas, literatūrologas, pedagogas, visuome-
nės veikėjas Vytautas Martinkus.

2004 m. Vyriausybės premija buvo įteikta iš 
Šiaulių kilusiam, čia iki 1945 m. gyvenusiam, 
sceninį kelią pradėjusiam iškiliam Lietuvos ope-
ros dainininkui Virgilijui Kęstučiui Noreikai 
(1935.09.22–2018.03.03). Tais metais toks pat 
apdovanojimas įteiktas ir Akmenėje gimusiam 
fotomenininkui, fotožurnalistui Romualdui Ra-
kauskui (1941.08.19–2021.09.15) bei 1953 m. 
Kaune gimusiai žemaičių dailininkų Vytauto 
Valiaus (1930–2004) ir Sigutės Valiuvienės (g. 
1931) dukrai dailininkei vitražistei Eglei Valiūtei.

2006-aisiais Vyriausybės premija buvo pagerb-
ta Mažeikių rajono Tučių kaime gimusi kino ir 
teatro aktorė Gražina Balandytė (1937.06.27–
2020.07.27) ir Užraguvyje (dab. Pašlinys, Raseinių 
raj.) gimęs rašytojas, dramaturgas, vertėjas Eugeni-
jus Ignatavičius (1935.05.08–2020.05.16). 

2007 m. Vyriausybės premija skirta iš Kretin-
gos kilusiam teatro, televizijos ir kino aktoriui  Ge-
diminui Girdvainiui (1944.01.19–2020.06.02), 
Telšiuose 1951 m. gimiam rašytojui, žurnalistui 
Danieliui Mušinskuis, 1959 m. Šiauliuose gimu-
siam literatūros istorikui, bibliografui, vertėjui, 
humanitarinių mokslų daktarui, nuo 2010 m. dir-
bančiam Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekos direktoriumi Sigitui Narbutui. Ja apdo-
vanotas ir Akmenės rajono Kalniškių kaime gimęs 
keliautojas orientalistas, fotografas, poetas Paulius 
Romualdas Normantas (1948.06.08–2017.01.07), 
Kaune gimęs, tačiau nuo 1961 m. Palangoje gy-
venęs, čia mokęsis, dirbęs, muzikinį kelią pradėjęs 
ir paskutines savo gyvenimo dienas leidęs estradi-
nių dainų atlikėjas ir dainų tekstų autorius Stasys 
Povilaitis (1947.01.15–2015.10.06) bei iš Šiaulių 
kilęs rašytojas, žurnalistas, redaktorius, eseistas, 

giniuose (Endriejavo vlsč., Klaipėdos raj.) gimęs 
prozininkas, eseistas, žymus istorinio, istoriosofi-
nio romano kūrėjas, lietuviško epo autorius Petras 
Dirgėla (1947.02.21–2015.03.29). Tais pačiais 
metais premija įteikta ir 1946 m. Šašaičiuose (Kre-
tingos vlsč., Kretingos apskr.) gimusiai daininin-
kei, pedagogei, Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos profesorei Reginai Maciūtei. 

1998-aisiais premija buvo apdovanotas iš Balčių 
(Raseinių raj.) kilęs prozininkas, vertėjas, redakto-
rius Juozas Aputis (1936.06.08–2010.02.28). Tarp 
premijuotųjų buvo ir du Šiauliuose gimę žymūs kul-
tūros veikėjai – dirigentas, smuikininkas, orkestrų 
vadovas profesorius  Saulius Sondeckis (1928.10.11–
2016.02.03) ir  aktorė Rūta Regina Staliliūnaitė-Ma-
tulionienė (1938.01.21–2011.05.09).  

1999-aisiais tarp apdovanotųjų buvo du že-
maičiai: iš Mažeikių kilęs prozininkas, dramatur-
gas, eseistas Romualdas Granauskas (1939.04.18   
(tikroji data – kovo 18 d.) – 2014.10.28) ir žemai-
tiškas šaknis turinti Klaipėdoje 1951 m. gimusi 
etnomuzikologė, televizijos, radijo laidų ir rengi-
nių vedėja, politinė bei visuomenės veikėja Zita 
Kelmickaitė. 

2002 m. Vyriausybės premija apdovanotų že-
maičių sąrašą papildė Balsėnų kaime (Švėkšnos 
vlsč.) gimęs fotomenininkas Alfonsas Budvytis 
(1949.01.01–2003.10.30) ir  1931 m. birželio 2 
dieną Ariogaloje (Raseinių raj.) gimęs tapytojas, 
dailės pedagogas, kritikas Aloyzas Stasiulevičius.  

Dainininkė Regina Maciūtė. D. Mukienės nuotrauka
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menotyrininkas Tomas Sakalauskas (1932.02.10–
2015.04.27).

2008 m. tarp apdovanotųjų buvo keturi Žemai-
tijos krašto žmonės: Šiauliuose 1932 m. gimusi dai-
lininkė tekstilininkė Mina Levitan-Babenskienė, 
tame pačiame mieste gimęs žymus lietuvių smuiki-
ninkas, virtuozas, pedagogas, dirigentas Eugenijus 
Paulauskas (1927.09.06–2018.10.04), Pyktiškės 
kaime, prie Endriejavo (Klaipėdos raj.) gimęs  kino 
ir  teatro aktorius Pranas Piaulokas (1945.06.02–
2008.05.12) ir iš Požerės (Šilalės raj.) kilęs  fo-
tomenininkas Vaclonas Starukas (1923.11.08–
2017.07.20). 

2009-aisiais apdovanotųjų būryje buvo Telšiuose 
gimusi  teatrologė, habilituota humanitarinių moks-
lų daktarė Irena Aleksaitė (1933.08.09–2018.08.07), 
Karužalaukyje (Ukmergės apskr.) gimęs, o vaikystėje 
Telšiuose apsigyvenęs, čia 1928–1931 m. Telšių pra-
džios mokyklą, 1931–1940 m. Telšių M. Valančiaus 
gimnaziją lankęs, pas Telšių katedros vargonininką 
Albiną Jasenauską skambinti fortepijonu, muzikos 
teorijos ir diriguoti mokęsis, Domo Andrulio va-
dovaujamame Telšių gimnazijos moksleivių orkes-
tre grojęs,  Šaulių sąjungos Telšių skyriaus ir Telšių 
katedros choruose giedojęs, 1938–1940 m. Telšių 
gimnazijos vyrų chorą subūręs ir jam vadovavęs, nuo 
1989 m. aktyviai Vilniaus žemaičių kultūros draugi-
jos veikloje dalyvavęs kompozitorius, smuikininkas, 
dirigentas, kultūros ir meno veikėjas Jurgis Gaižaus-
kas (1922.10.25–2009.05.24). Tais metais tokia pat 
premija apdovanota ir 1935 m. Žemaičių Kalvarijoje 
(Plungės raj.) gimusi kino dailininkė, rūbų mode-
liuotoja Irena Kazlauskaitė-Vabalienė (Norvaišienė).

2010 m. Vyriausybės premija buvo paskirta  
1964 m. Šiauliuose gimusiam aktoriui, teatro re-
žisieriui,  kompozitoriui, dainų kūrėjui ir atlikėjui, 
teatro pedagogui, profesoriui Aidui Giniočiui. 

2011 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija 
pagerbtas 1943 m. Mažeikiuose gimęs rašytojas,  ver-
tėjas, žurnalistas Algimantas Aleksandras Mikuta.  

2013-aisiais tarp apdovanotojų buvo 1951 m. 
Šiauliuose gimęs fotomenininkas, žurnalistas  
Aleksandras Ostašenkovas ir Šilalės rajono Dry-
žių kaime 1952 m. gimusi  metalo dailininkė Bi-
ruta Stulgaitė.

2014 m. premija paskirta 1974 m. Kretingoje 
gimusiai operos solistei (sopranas) Sandrai Janušai-
tei (Iljoitienei). 

2015-aisiais toks apdovanojimas įteiktas  1954m.  
Tytuvėnuose (Kelmės raj.) gimusiam vaikų literatū-
ros tyrinėtojui, vertėjui, vadovėlių vidurinėms mo-
kykloms autoriui, Kęstučiui Urbai, kuris dažnai savo 
darbus pasirašo Viktoro Alksnėno slapyvardžiu. 

2017 m. Vyriausybės premija pagerbtas 1942 m. 
Tryškiuose (Telšių raj.) gimęs architektas Arūnas 
Eduardas Paslaitis ir iš Palangos kilęs rašytojas, ver-
tėjas, žurnalistas, kino istorikas ir kritikas Jonas Lai-
monas Tapinas (1944.06.06–2022.05.28). 

2018 m. šio aukšto įvertinimo sulaukė 1962 m. 
Varniuose (Telšių raj.)  gimęs aktorius, televizijos 
laidų vedėjas Arūnas Sakalauskas.

2019 m. Vyriausybės premija įteikta 1951 m. 
Mažeikių rajono Kulšėnų kaime gimusiai ilgametei 
Kretingos  muziejaus direktorei, Kretingos rajono 
politikos ir visuomenės veikėjai Vidai Kanapkienei 
bei 1960 m. Jurbarke gimusiai menotyrininkei, dai-
lės istorikei, kritikei, humanitarinių mokslų dakta-
rei Rasutei  Andriušytei (Žukienei).  

2020-aisiais šia premija apdovanotas 1951 m. 
Plungėje gimęs aktorius Vytautas Rumšas ir 1963 m. 
Šiauliuose gimęs architektas Gintautas Vieversys.  

2021 m. apdovanotojų gretas papildė 1953 m. 
Šiauliuose gimusi kino režisierė, aktorė, scenaristė, 
pedagogė Janina Lapinskaitė.

Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė. 
D. Mukienės nuotrauka
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2023 m. sausio mėnesio 
Vilniaus 700 metų 
jubiliejaus kultūrinių 
renginių programa
Tekstas parengtas pagal projekto „Vilnius
700“  oganizatorių informaciją

2023-aisiais Vilnius švenčia savo įkūri-
mo 700 metų sukaktį. UNESCO šį jubi-
liejų yra įtraukusi į pasaulyje minimų datų 
sąrašą. Tad švenčiame ne vieni.

Vilniaus gimtadienis – sausio 25-oji.
Visus 2023-uosius metus Vilnius ste-

bins įspūdingais gimtadienio renginiais. 
Amžinai jaunas miestas žino, kaip sudo-
minti įvairius svečius: koncertai, parodos, 
teatro pasirodymai, festivaliai ir nuotykiai 
laukia visų apsilankiusių šventėje.

Kokią 2022-ųjų pabaigios ir jubilieji-
nių metų sausio mėnesio kultūrinių rengi-
nių programą parengė miestas? 

PARODA „AŠ ESU VILNIETIS“ – 2022 m. 
gruodžio 15–2023 m. rugpjūčio 27 d. ,,Istorijų na-
muose“ (T. Kosciuškos g. 3, Vilnius)

Kaip atrodė vilniečiai prieš 700 metų? Ar šian-
dien Vilniuje jie jaustųsi kaip namie? Ar jums pa-
tiktų gyventi ankstesniame Vilniuje? Pasinerkite 
į pasakojimą, susidedantį iš 50 istorijų. 700 metų 
laikotarpį apimantys pasakojimai atskleis vilniečių 
paslaptis, gyvenimo būdą ir kasdienybę. Ši paroda 
kaip ir Vilnius – gausi ir įvairi, tačiau visos istori-
jos liudija tą patį – visi esame vilniečiai ir kuriame 
miestą, nesvarbu, ar čia gimėmė, ar prigijome.

Paroda mokama. 
Organizatorius – Lietuvos nacionalinis muziejus.

DOKUMENTINIS FILMAS „700 VIL-
NIAUS METŲ. KELIONĖ LAIKU SU PROF. 
A. BUMBLAUSKU“ – 2022 m. gruodžio 16 d. 
kino teatruose ,,Forum Cinemas Vingis“ (Savano-
rių pr. 7) ir ,,Pasaka“ (Šv. Ignoto g. 4).

Organizatoriai pakvietė leistis į kelionę laiku 
su režisieriumi Andriumi Lygnugariu ir istoriku 
profesoriumi Alfredu Bumblausku. Nesvarbu, ar 
žiūrovai žinojo Vilniaus istoriją kaip savo penkis 
pirštus, ar ne itin ja domėjosi, atkuriamosios doku-
mentikos pasakojimai įtraukė kiekvieną. Sukurtos 

Iliustracija iš https://ataskaita2021.vilnius.lt/sveskime-kartu/
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net septynios filmo „700 Vilniaus metų. Kelionė 
laiku su prof. A. Bumblausku“ dalys – kiekviena 
jų skirta vis kitam Vilniaus šimtmečiui. Lydint pro-
fesionalams ir gausiam būriui vaikų galima lengvai 
įsijausti į tų laikų reikšmingus įvykius, tapti jų dalimi.

MENINĖS INSTALIACIJOS PARKE ,,LU-
MINA“ – sausio 1–31 dienomis 16.30–21 val. Vil-
niaus universiteto botaniko sode Kairėnuose (Kai-
rėnų g. 43, Vilnius)

Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairė-
nuose sveikina Vilnių su 700 jubiliejumi ir kviečia 
į šviesos pažinimo kelionę meniniame, edukaci-
niame ir pramoginiame šviesų instaliacijos parke. 
Ekspozicijoje – originalūs Lietuvos ir Lenkijos me-
nininkų sukurti darbai, kuriuos galima pamatyti 
einant beveik 2 km ilgio taku.

Renginys mokamas. 
Organizatorius – Vilniaus universiteto Botani-

kos sodas.

EITVYDO DOŠKAUS TRUMPAMETRA-
ŽIO FILMO „ČIA BUVO VILNIUS“ SEAN-
SAS – 2023 m. sausio 12 d. kino teatre ,,Skalvija“ 
(A. Goštauto g. 2, Vilnius)

700 metų sukaktį švenčiančiame Vilniaus mies-
te, garsėjančiame savo istoriniu paveldu ir unikaliu 
charakteriu, vyksta ženklūs pokyčiai. Kai kurių ka-
mera užfiksuotų gyvenimo fragmentų jau nebėra, ta-
čiau filmas ne tik liudija tai, kas išbluko užmarštyje, 
bet ir žvilgteli į tai, kas dar laukia. Šis poetiškas kū-
rinys sukurtas remiantis klasika tapusiu režisieriaus 

Almanto Grikevičiaus filmu-portretu „Laikas eina 
per miestą“, taip nutiesdamas laiko tiltą tarp dviejų 
skirtingų kartų Vilniaus miestą branginančių kino 
kūrėjų.

Renginys mokamas.  
Organizatorius – ,,Skalvija“.

SPEKTAKLIS ,,JUODA-BALTA“ – 2023 m. 
sausio 14 d. 18 val. Vilniaus televizijos bokšte (Sau-
sio 13-osios g. 10, Vilnius).

Prieš švęsdami Vilniaus 700 jubiliejų atsiminki-
me, kodėl esame laisvi. Nukreipkite atvirą ir asme-
nišką žvilgsnį, o praėjus trisdešimčiai metų ir per 
ištiestos rankos atstumą vėl bręstant kertiniams isto-
riniams lūžiams, pajuskite, kaip spektaklio kūrybinė 
komanda kalba, kaip skirtingų žmonių pasirinkimai 
suformavo bei tebeformuoja visuomenę, kuri gyve-
na 700 metų skaičiuojančiame Vilniuje.

Renginys mokamas. 
Organizatorius – ,,Atviras ratas“.

SCENOS MENO FESTIVALIS VAIKAMS 
KITOKS’23 – 2023 m. sausio 16–20 d. ,,Menų 
spaustuvėje“ (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)

Pasitikite Vilniaus 700 jubiliejų kartu su mažai-
siais vilniečiais dalyvaudami pirmajame ir didžiau-
siame Lietuvoje festivalyje, pristatančiame netra-
dicinius scenos menus. KITOKS’23 šiais metais 
pasitiks su šūkiu – „Įkvepiančios jungtys!“. Šis šūkis 
pasirinktas neatsitiktinai. Į antrą dešimtį įkopęs fes-
tivalis, be tarptautinės spektaklių programos, šalies 

Leidinio „Vilnius 700“ https://www.700vilnius.lt/ iliustracijos fragmentas

(Nukelta i 22 p.)
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kūrėjų darbų pristatymo bei nuolat rengiamų edu-
kacijų, bus kiek kitoks. Vienu metu Menų spaus-
tuvėje susijungs trys tarptautiniai projektai, skirti 
jaunai auditorijai ir šiai auditorijai kuriantiems 
profesionalams. Projektai papildys ir praplės įprastą 
festivalio programą ir kvies pasitikti jauną, jau 700 
metų turintį Vilnių.

Renginys mokamas. 
Organizatorius – ,,Menų spaustuvė“.

PARODOS „VILNIAUS POKERIS“ IR  
VLADIMIRO TARASAVO KONCERTAS – 
2023m. sausio 18 d. MO muziejuje (Pylimo g. 17).

Dalyvaukite MO muziejaus didžiosios paro-
dos „Vilniaus pokeris“ ir Vladimiro Tarasovo Vil-
niui 700-ojo jubiliejaus proga dovanojamo kūrinio 
„Drumming“ pristatymo koncerte. Ričardo Ga-
velio romane „Vilniaus pokeris“ miesto laisvė atsi-
spindi nuo džiazo muzikos neatsiejamoje improvi-
zacijoje. MO muziejaus parodą, kuri lankytojams 
duris atvers balandžio 22 d., sausio 18 d. pristatys 
pasaulinio garso muzikanto Vladimiro Tarasovo 
kūrinys „Drumming“, nukeliantis į romano pasau-
lyje aprašomą Vilnių.

Paroda mokama. 
Organizatorius – MO muziejus.

VILNIAUS PERFORMANSO MENO BIE-
NALĖ – 2023 m. sausio 23 d. 18.30 val. Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro Didžiojoje salė-
je (A. Vienuolio g. 1, Vilnius).

Nors pirmoji Vilniaus performanso meno 
bienalė įvyks viešose sostinės erdvėse 2023 m. 
vasarą, įvadinis kūrinys – jubiliejinė dovana 

Vilniui. Specialiai sukurtas menininkės Emilijos 
Škarnulytės performansas pasklis po Nacionalinio 
operos ir baleto teatro pastatą. Susipažinkite su per-
formanso žanru iš arčiau ir tapkite nepamirštamos 
patirties dalyviais. Taip pat pasiruoškite ir Vilniaus 
performanso meno bienalei, kuri vyks 2023 m. lie-
pos 23–rugpjūčio 6 dienomis. Čia kviestiniai meni-
ninkai Vilnių atskleis kaip matomais ir nematomais 
siūlais tankiai sumegztą ir įvairiomis įtampomis 
įkrautą tinklą.

Renginys mokamas. 
Organizatorius – Vilniaus šiuolaikinio meno 

galerija „Meno niša“.

KRISTOFORO VĖLIAVŲ IŠKĖLIMAS 
VILNIAUS MIESTO ROTUŠĖJE – 2023 m. 
sausio 25 d. 12 val.

Rotušės aikštėje stebėkite iškilmingą Kristofo 
vėliavų pakėlimą. Vėliavas kels trys garbingiausi vil-
niečiai, įvairių amžiaus kartų atstovai.

Renginys nemokamas.

VILNIAUS JUBILIEJAUS ATMINIMO 
ŽENKLO ATIDENGIMAS – 2023 m. sausio 25d. 
greta Gedimino pilies bokšto, atkurtų LDK valdo-
vų rūmų Didžiajame kieme.

1323 m. sausio 25 d. Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino laiške pirmą kartą buvo pami-
nėtas valdovo miestas Vilnius. Tai pirmasis žinomas 
amžinosios Lietuvos sostinės paminėjimas rašyti-
niuose šaltiniuose. Todėl 2023 m. pagrįstai švenčia-
me Vilniaus 700 metų sukaktį. Jubiliejui pažymė-
ti ir ypatingam istoriniam faktui atminti Vilniaus 
klubas sukūrė atminimo ženklą. Atraskite Vilniaus 
klubo dovaną Vilniaus 700 metų sukakčiai!

Renginys nemokamas.
Organizatorius – Vilniaus klubas.

PARODA „GEDIMINO LAIŠKAI VIL-
NIUJE“ – 2023 m. sausio 25–rugpjūčio 27 d. Ge-
dimino pilies bokšte (Arsenalo g. 5, Vilniuje).

Vilniaus gimtadienis skaičiuojamas nuo mies-
to vardo paminėjimo LDK didžiojo kunigaikščio 
Gedimino laiške, skirtame Europos miestams. Pasi-
naudokite itin reta proga savo akimis pamatyti, kaip 
atrodė šis laiškas! Nė vienas originalus Gedimino 
laiškas nėra išlikęs, todėl Rygoje netrukus po laiško 

Vilniaus Alumnato kiemelio fragmentas
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gavimo padarytas nuorašas yra autentiškiausias Vil-
niaus miesto gimimą liudijantis dokumentas. Kuo 
svarbūs buvo šie Gedimino laiškai? Susipažinkite 
su jų reikšme interaktyvioje parodoje, kuri yra vie-
nas svarbiausių Vilniaus 700-mečio renginių– visos 
šventės ašis. Tad nepraleiskite išskirtinės galimybės 
apsilankyti šioje parodoje.

Paroda mokama. 
Organizatorius – Lietuvos nacionalinis muziejus.

VILNIAUS DIENA VALDOVŲ RŪMUO-
SE – 2023 m. sausio 25 d. Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės valdovų rūmų muziejus (Katedros a. 4).

Švęskite Vilniaus gimtadienį 2023 m. sausio 
25d. naujai pažvelgdami į Lietuvos sostinės istori-
ją. Virtualioje realybėje nusikelkite į 3D Vilnių ir 
pamatykite, kaip atrodė Gedimino laikų bokštas. 
Parodoje „Gedimino miesto aušra. Seniausias Vil-
niaus medinis pastatas ir unikaliausi jo radiniai“ su-
sipažinkite su prieš 750 metų Pilies kalno pašlaitėje 
stovėjusio pastato fragmentais, iki mūsų dienų išsau-
gojusiais nežinomo valdovo aplinkos asmens daiktus.

Vilniaus dieną mažiesiems skirtuose šventiniuo-
se edukaciniuose užsiėmimuose vaikai susipažins su 
Vilniaus pilių istorijos pradžia, o vyresniųjų klasių 
mokinių lauks edukacinis užsiėmimas „Šventaragio 
slėnio paslaptys“. Valdovų rūmų muziejus , pasitik-
damas Vilniaus gimtadienį, šeimas su vaikais pakvies 
į edukacinį spektaklį „Vilnių kuriam!“. Jo metu visa 
menančios varnos pasakos Vilniaus miesto istoriją.

Renginiai mokami.
Organizatorius – Lietuvos Didžiosios Kuni-

gaikštystės valdovų rūmų muziejus.

VILNIAUS JUBILIEJAUS RENGINYS 
KATEDROS AIKŠTĖJE – 2023 m. sausio 25 d. 
19.30 val. 

Sutikime 700-metį Katedros aikštėje, kur ke-
liausime per 700 Vilniaus metų istoriją, išvysime 
įspūdingą šou, kuriuo didžiuosis tiek Vilnius, tiek 
ir visos Lietuvos gyventojai. Vilniaus gimtadienis 
truks ne vieną dieną ir net ne vieną mėnesį! 

Renginys nemokamas.

VILNIAUS ŠVIESŲ FESTIVALIS – 2023 m. 
sausio 25–28 d. įvairiose Vilniaus  vietose.

Vilniaus šviesų festivalis – ryškiausias Vilniaus 

gimtadienio renginys, Jo metu Vilnių nušvies  tūks-
tančiai gimtadienio žvakučių. Šviesų instaliacijos 
Vilniaus senamiestyje, jo gatvelėse ir skveruose 
įkvėps  miestui ir miestiečiams naujos gyvybės, su-
šildys šaltą viduržiemį, išryškins miesto architektūrą 
ir vilios į sostinę užsienio svečius. Garsūs meninin-
kai stebins kūrybinėmis idėjomis, o įprastai aptemę 
kampeliai sužibės naujoje šviesoje. Išvyskite kitokį 
naktinį Vilnių!

Renginys nemokamas.
Organizatorius – Vilniaus kultūros centras.

PATYRIMINĖ PARODA „MUZIKA VIL-
NIUI. 7 ISTORIJOS“ – 2023 m. sausio 26 d. Kom-
pozitorių namuose (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius).

Kas sieja žymius pasaulio kompozitorius ir Vil-
nių? Miesto jubiliejaus proga įvairiose miesto er-
dvėse skambės ypatingi, specialiai Lietuvos sostinei 
sukurti kūriniai. Patyriminėje parodoje susipažin-
site su projektu „Muzika Vilniui“, kompozitoriais  
Anna Korsun (Ukraina), Michael Gordon ( JAV), 
Heiner Goebbels (Vokietija), Agata Zubel (Lenki-
ja), Ivan Fedele (Italija), Toshio Hosokawa ( Japo-
nija), Beat Furrer (Austrija), jų kūrybos pasauliais. 
Kiekvienas parodos elementas – tai atskira istorija, 
kviečianti atrasti kūrėjus ir jų pačių pasirinktas Vil-
niaus erdves, kurios įkvėpė kurti išskirtinę muziką.

Paroda nemokama.
Organizatorius – VŠĮ ,,Meno genas“.

PARODA ,,ADVENTUR“  – 2023 m. sausio 
27–29 d. 11–19 val. ,,Litexpo“ parodų rūmuose 
(Laisvės pr. 5, Vilnius).

Vilniaus Katedros aikštė. D. Mukienės nuotrauka
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Švenčiant 700-ąjį Vilniaus jubiliejų apvalią su-
kaktį pažymi 10-oji jubiliejinė tarptautinė turiz-
mo ir aktyvaus laisvalaikio paroda ADVENTUR 
2023! ADVENTUR – vienintelė tarptautinė tu-
rizmo, kelionių ir aktyvaus laisvalaikio paroda Lie-
tuvoje, skatinanti turizmo paslaugų populiarinimą 
ir aktyvų gyvenimo būdą. 2023 m. paroda kalbės 
apie 700-metį. Pagrindinė jos tema – švęskime ke-
lionę, laisvę švęsti gyvenimą ir leistis į ilgai lauk-
tas pažintis, atradimus, neatidėliojant to ateičiai.  
Minėdami Vilniaus jubiliejų leiskitės į tris dienas 
truksiančią kelionę aplink iškiliausias Lietuvos bei 
pasaulio vietoves.

Paroda mokama. 
Organizatorius – ,,Litexpo“.

„VILNIAUS POKERIS“ KINO KONCER-
TAS IR FILMO ANONSO PRISTATYMAS – 
2023 m. sausio 28 d.

2022 m. lapkričio mėnesį Vilniuje nuaidėjus 
unikaliems „Vilniaus pokerio“ kino koncerto gar-
sams, nepalikusiems abejingų, o visų norinčių ne-
sutalpinus , laukia įspūdingas, pilnas dar nematytų 
scenografinių sprendimų džiazo muzikos koncertas. 
Jį lydės kompozitorių Kipro Mašanausko ir Jievaro 
Jasinskio specialiai „Vilniaus pokerio“ filmui kurtos 
muzikinės kompozicijos. Išgirskite gyvai atliekamą 
profesionalaus 22 džiazo muzikantų orkestro „Vil-

nius JJAZZ Ensemble“ pasirodymą. Be to, išvyskite 
pirmuosius Donato Ulvydo filmo, paremto griaus-
mingu Ričardo Gavelio romanu „Vilniaus pokeris“, 
kadrus filmo anonse.

Renginio vietą organizatoriai tikslina.
Renginiai nemokami. 
Organizatoriai: UAB ,,Ulvyds“ ir VšĮ ,,Vilnius 

JJAZZ Ensemble“.

PASKAITA ,,GEDIMINO LAIŠKAI – VIL-
NIAUS GIMIMO LIUDIJIMAS“ – 2023 m. 
sausio 26 d. 17 val. Lietuvos nacionaliniame muzie-
juje (Arsenalo g. 1, Vilnius).

Gedimino bokšte startuosiančią Gedimino laiš-
kų parodą lydi Lietuvos nacionalinio muziejaus ir  
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto tęsiamas 
paskaitų ciklas „Istorijos miestui ir pasauliui“. Suži-
nokite, kuo Gedimino diplomatija buvo išskirtinė, 
ką Gediminas rašė, o ką nutylėjo, ką simbolizuoja  
Geležinis vilkas ir ką liudija archeologų radiniai. 
Paskaitą skaitys dr. Darius Baronas.

Renginys nemokamas.
Organizatorius – Lietuvos nacionalinis muziejus.

Išsami, patikslinta informacija apie Vilniaus mies-
to jubiliejinius 2023 m. renginius skelbiama čia > 
https://www.700vilnius.lt/jubiliejaus-programa/ju-
biliejiniai-sausio-menesio-renginiai/.

Lietuvos Respublikos prezidentūros ir Vilniaus universiteto pastatų, S. Daukanto aikštės Vilniuje vaizdas.
D. Mukienės nuotrauka
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Temą šiai publikacijai padiktavo plačiai žinomas 
faktas, kad vienas iš Gediminaičių dinastijos atsto-
vų – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ir 
jo žmonos Jaunės sūnus Kęstutis (gimė ~ 1300m., 
mirė 1382 m. rugpjūčio mėn. pirmoje pusėje), nuo 
1337 m. buvęs Trakų kunigaikščiu, o nuo 1381 m. 
pabaigos iki 1382 m. vidurio – ir Lietuvos didžiuo-
ju kunigaikščiu, savo antrąja žmona pasirinko iš 
Palangos krašto kilusią Žemaičių didžiūnų giminės 
merginą Birutę (mirė 1382 arba 1389 metais). 

Birutė ir Kęstutis, gyvendami santuokoje, susi-
laukė trijų sūnų ir trijų dukterų: Vytauto Didžiojo 
(1350–1430), Tautvilo (žuvo 1390 m.), Žygimanto 
(1365– 1440), Miklausės Marijos (1375 m. ištekė-
jo į Tverę), Onos Danutės (ištekėjo į Mozūriją) ir 
Rimgailės Elzbietos (1390 m. ištekėjo už Mozūrų 
kunigaikščio Henriko, o 1419 m. – už Moldavijos 
kunigaikščio Aleksandro I Gerojo, mirė ne savo 
mirtimi 1433 m.).

Birutė nevadinama kunigaikštyte, tačiau nėra 
jokios abejonės, kad Birutė buvo didelę įtaką Že-
maitijoje turėjusios didžiūnų giminės atstovė ir kad 
jos santuoka su Kęstučiu nebuvo grįsta vien tik susi-
žavėjimu ir meile, kuri akcentuojama padavimuose 
ir legendose apie ją.

LIETUVOS VALDOVAI 
XIII a. – XIV a. pr.
Plėtojant šį pasakojimą prisiminkime,  kas valdė 

Lietuvą nuo Mindaugo (~ 1200–1263) iki Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino (1275–1341). 

Gediminaičiai 
ir jų dinastiniai
ryšiai su Žemaičių 
kunigaikščiais,
didžiūnais
Povilas ČERNECKIS

Atvirukas „Gėdiminas, Lietuvos D. Kunigaikštis“. 
1905m. išleido Palangoje veikusi Paulinos Mongir-
daitės (1865–1924) fotoateljė

Pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Min-
daugas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu tapo 
apie 1236-uosius metus. Nuo 1253 m. iki mirties 
jis titulavosi Lietuvos karaliumi. Po Mindaugo 
1263– 1264 m. apie pusmetį Lietuvos didžiuoju 
kunigaikščiu buvo Mindaugo sesers, kurios vardo 
nežinomas, sūnus Treniota (~ 1210–1264), o nuo 
1264 m. pavasario pabaigos iki 1267 m. – vyriausias 
Mindaugo sūnus ir vietininkas Naugarduke Vaišel-
ga (arba Vaišvilkas, krikšto vardas Laurušas), gimęs 
1223 m., miręs ~ 1267 m. balandžio 18 ar 23 dieną. 
Jis, mirus tėvui Mindaugui, padedant Švarnui, iš 
valdžios pašalino sąmokslininką Treniotą. Vaišelga 
1267m., pasitraukdamas į vienuolyną, Lietuvos di-
džiuoju kunigaikščiu paskyrė 1264–1269m. Chol-
mo ir Haličo-Volynės kunigaikščiu buvusį Švarną 
(krikšto vardas Jonas). Jis gimė ~ 1236 m., mirė 
1270 m., palaidotas Chelme. Nuo 1268 ar 1269 iki 
1282(?) m. Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu buvo 
1282(?) m. miręs Traidenis. 1282–1285 m. Lietuvą 
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės herbas (piešinys iš „Recueil 
d‘armoiries polonaises“, XVI a. 
J.Długoszo Insignia seu clenodia
regis et regni Poloniae kopija, 
Prancūzijos nacionalinė biblio-
teka)

valdė ~ 1285 m. miręs Dauman-
tas (arba Domantas). Į klausimą, 
koks buvo jo ryšys su Traideniu, 
kai kurie istorikai atsako, kad 
jis galėjo būti Mindaugo sūnus. 
Po Daumanto Lietuvos Didžią-
ją Kunigaikštystę (LDK) valdė 
pirmasis žinomas Gediminaitis – 
Lietuvos didysis kunigaikštis Bu-
tigeidis (Butegeidis), kuris mirė 
~ 1290–1292 metus. Kas buvo 

jo tėvas, tiksliai nežinoma, nėra 
išaiškinti ir jo ryšiai su Daumantu 
bei Traideniu. Bet... Žinoma, kad 
Butigeidžio įpėdinis buvo jo jau-
nesnysis brolis Butvydas (Budi-
vydas, Putavyras, Pukuveras), kai 
kurių istorikų įvardijamas kaip 
lietuvių kunigaikščio Skalmanto 
sūnus. Manoma, kad Skalmantas 
– pirmasis žinomas iš Gedimi-
no giminės, todėl Skalmantas ir 
jo sūnus laikomi Gediminaičių 
dinastijos pradininkais. Jo pali-
kuonys buvo Lietuvos didieji ku-
nigaikščiai Butigeidis ir jo brolis 
Butvydas, kuris turėjo penkis sū-
nus: Vytenį, Gediminą, Teodorą, 
Vainių ir, spėjama (vardas nenu-
rodytas), Margiris (minimas kar-
tu su Gediminu 1329m. lietuvių 
žygyje į Livoniją). Kai kuriuose 
rašytiniuose šaltiniuose nurodo-
mas ir Vytenio sūnus Žvelgutis.

Po Butvydo mirties Lietuvos 
didžiuoju kunigaikščiu (~1295– 
1316 m.) tapo jo sūnus Vytenis, 
o 1316–1341 m. Lietuvą valdė jo 
brolis Gediminas (1275–1341). 

Spėjama, kad ši dinastija Ge-
diminaičiais pavadinta dėl dide-
lių Gedimino nuopelnų Lietuvai.

Istorikai nurodo, kad Gedi-
minas turėjo 11 vaikų: Algirdą 
(1296–1377), Kęstutį (~1300– 
1382), Liubartą Demetrijų 
(1300–1383), Jaunutį (~ 1300–
po1366), Mantvydą (prieš 1300–
1348), Narimantą (~1300–
1348), Karijotą (po 1300–~ 
1365), Elžbietą (~1302–1364), 
Mariją (gimimo ir mirties datos 
nežinomos), Eufemiją (gimimo 
ir mirties datos nežinomos), Al-
doną (~1309– 1339). 

Gediminaičiai – ilgiausiai, 
laikotarpiu nuo XIII a. II p. iki 
1572 m., kai nepalikęs palikuo-

nių mirė paskutinis šios dinasti-
jos valdovas Žygimantas Augus-
tas, valdžiusi Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių dinastija (LDK, Ru-
sios, Rusijos kunigaikščių ir politi-
kos veikėjų giminė, Lenkijos, Če-
kijos, Vengrijos karalių dinastija).1 

Gediminaičiai daugelyje Rusios 
kunigaikštysčių laikui einant pa-
keitė Riurikaičius.2

ŽEMAIČIŲ 
KUNIGAIKŠČIAI
Pradėjus kalbą apie Žemaičių 

kunigaikščius, pirmiausiai reikia 
išsiaiškinti, kas kunigaikščiais 
buvo vadinami Lietuvoje ir Že-
maitijoje. Istorikas A. Nikžentai-
tis rašo, kad kunigaikščio sąvoką 
mokslininkai aiškina įvairiai, tad 
jo pateikiamą apibrėžimą reikėtų 
vertinti tik kaip vieną iš galimų. 
Pasak A. Nikžentaičio, „Kuni-
gaikštis – tai didžiūnas, turintis 
paveldimąją valdžią, kurią reali-
zuoja konkrečioje teritorijoje pro-
fesionalios kariaunos padedamas. 

Karaliuas Mindaugo biustas. Skulp-
torius Antanas Aleksandravičius. 
Fotografas A. Poška. Vilnius, 1913.

Gediminaičių stulpai ir Jogailos 
kryžius
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Žemėlapis „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIII–XV a. viduryje“. © MELC

Pradinėje kunigaikščių sluoksnio 
formavimosi stadijoje kunigaikščio 
valdžia pasireiškia konkrečios teri-
torijos gyventojų apiplėšimu, vėliau 
šis plėšikavimas perauga į nuolati-
nes duokles. Teritorija, kurioje ku-
nigaikštis realizuoja savo valdžią, 
dažnai tampa tiesiogine kunigaikš-
čio valda.“3

Lietuvoje ir Žemaičiuose = 
Žemaitijoje kunigaikščiai atsira-
do prieš valstybės susidarymą, t.y. 
apie XII a. 8 deš.–XIII a. pradžią. 
Daugiausiai kunigaikščių Žemai-
tijoje, o taip pat ir Lietuvoje buvo 
XIII amžiuje. Pirmą kartą žino-
muose rašytiniuose šaltiniuose 
Žemaičių kunigaikščių vardai 
yra nurodyti 1219m. pasirašy-
toje Lietuvos žemių konfedera-
cijos ir Voluinės sutartyje. Joje 
paminėtas 21 Lietuvai atstovavęs 
kunigaikštis, iš kurių 12 buvo 
Žemaičių kunigaikščiai. Tarp šių 
dvylikos yra: Ariogalos ir Betyga-
los žemių kunigaikštis Erdvilas, 
Laukuvos ir Tverų valdovas Vy-
kintas, Šiaulių kunigaikščiai iš 
Bulionių giminės Vismantas ir 
jo broliai Edivilas ir Sprudeikis,  
Ruškaičių giminės kunigaikščiai 
Kantbūtis, Vanbūtis, Butautas, 
Vižeikis ir jo sūnus Višlys, Kite-
nis ir Plikienė.4

Pasak to paties autoriaus, 
„Žemaičių kunigaikščiai sutartyje 
su Voluine išvardijami iškart po 5 
vyresniųjų kunigaikščių, kas rodo 
Žemaitijos reikšmę visoje lietuvių 
žemių konfederacijoje. [...]“.5

XIII a. kunigaikščių Lietuvo-
je, o taip pat ir Žemaitijoje buvo 
kur kas daugiau, negu jų nurody-
ta 1219 m. sutartyje, kurią, tikė-
tina, pasirašė tuo metu įtakin-
giausi minėtų teritorinių vienetų 
kunigaikščiai.

Rašytiniuose šaltiniuose in-
formacijos apie Žemaičių kuni-
gaikščius jau neberandama nuo 
XIVa., tad istorikai daro išvadą, 
kad tuo metu jų nebebuvo. Iš 
karto kyla klausimas, kur jie din-
go? Atsakymą randame jau mi-
nėtoje publikacijoje ir A. Butri-
mo straipsnyje, išspausdintame 
2020m. Vilniuje išleistoje kny-
goje „Žemaitija = Samogitia“. 

A. Nikžentaitis rašo, kad 

„1248–1252 metai buvo be galo 
reikšmingi Žemaitijos ir jos kuni-
gaikščių istorijai. Kaip yra gerai 
žinoma, vidaus karą Lietuvoje 
Mindaugas laimėjo, dalį savo po-
litinių priešininkų, kaip Bulionių 
giminės kunigaikščiai, išžudyda-
mas, nusiaubdamas savo politinių 
varžovų žemės. Kovos įkarštyje 
mirė ar žuvo svarbiausias Min-
daugo priešas Žemaitijoje – kuni-
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gaikštis Vykintas. Tuo buvo suduotas stiprus smūgis 
Žemaičių kunigaikščiams kaip institucijai. Antrasis 
smūgis Žemaičių kunigaikščiams ir visai Žemaiti-
jai buvo suduotas 1253 m., kada Mindaugas pado-
vanojo Žemaitiją Livonijos ordinui, t. y. nuo XIII 
a. vidurio, vos ne 40 metų anksčiau, negu prasidėjo 
intensyvesni žemaičių susidūrimai su Vokiečių ordi-
nu. Ir nors XIIIa. antroje pusėje dar minimi kai ku-
rie iš žemaičių kunigaikščių, kaip antai Algimantas 
ir Mažeika, tačiau žemaičių kunigaikščių institutas 
praktiškai pradeda nykti. XIV a. ir vėliau žemaičių 
kunigaikščių vietą užima atskirų žemių didžiūnai. 
Sunku nurodyti tokio staigaus žemaičių išnykimo 
priežastis. Tam reikia dar papildomų studijų. [...]“6.

Istorikas Adomas Butrimas pažymi, kad žemai-
čių kunigaikščiai „Pradedant „Eiliuotąja Lietuvos 
kronika“7 ir baigiant Vytauto ir Jogailos laikais jie 
buvo vadinami Žemaičių kunigais (Kunige von sa-
maiten), Petras Dusburgietis8 vadino „nobiliais“ (no-
biles) arba reguliais (reguli), Hermanas iš Vartber-
gės9– „satrapais“ (satrapae), o Jonas iš Posilgės10 

– „Žemaičių žemės vyresniaisiais“ (die eldest in der 
lande czu Samaythin) rusinų kalba – bajorais. Kaip 
rodo istorijos šaltiniai, jie buvo ir karo vadai, taip pat 
Žemaičių atstovai „diplomatai“, pasirašinėję sutartis 
su kryžiuočiais, ir pan., valstybės ištakų– konfedera-
cijos – atstovai (Vytauto laikais jie virto aukštuoju 
visuomenės sluoksniu – bajorais).“11

Taigi, Žemaičių kunigaikščiai niekur nedingo, 
tik jie nuo XIII a. pab. buvo kitaip vadinami.

NEPADĖJO IR VEDYBOS – 
DINASTINIAI RYŠIAI
1219 m. Lietuvai ir Žemaičiams pasirašant su-

tartį su Galičo-Voluinės kunigaikščiais, tarp žemai-
čių kunigaikščių didžiausią įtaką turėjo Erdvilas. Jis 
valdė Ariogalos ir Betygalos žemes. Jam mirus, įta-
kingiausiu ir galingiausiu tapo Vykintas. Jam XIII 
a. I p. priklausė Laukuvos ir Tverų žemės. Žinoma, 
kad Vykinto sesuo buvo ištekėjusi už Mindaugo 
vyresniojo brolio Dausprungo. Tikėtina, kad šie gi-
minystės ryšiai, kaip minėtoje publikacijoje rašo A. 

1905 m. Palangoje veikusios Paulinos Mongirdaitės (1865–1924) fotoateljė išleisti atvirukai: „Keistutis 
Žemaičių kunigaikštis“ ir  „Kunigaikštienė Birutė pati Keistučio Žemaičių kunigaikščio“
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Nikžentaitis, „galėjo suvaidinti tam tikrą vaidmenį 
Vykintui įsitvirtinti žemaičių kunigaikščių hierarchi-
joje“12, tačiau net ir po Šiaulių mūšio 1236 m., kai 
Vykinto vadovaujami kariai sumušė kalavijuočių ka-
riuomenę ir Vykintas tapo vienu galingiausių Lietu-
vos kunigaikščių, tai jį neapsaugojo nuo Mindaugo 
nemalonės. A. Nikžentaitis nurodo, kad „Mindau-
gui siekiant sutvirtinti savo padėtį Lietuvos valstybė-
je, vienas pirmųjų smūgių, be kitų kunigaikščių, teko 
Vykintui, kuris tuo metu buvo Mindaugo vasalas. 
Vykintą kartu su Tautvilu ir Edivydu (Gedvydu) 
Mindaugas pasiuntė kariauti į Rusią, o pats užgrobė 
jų žemes. Rusijoje sumušti Mindaugo varžovai rado 
sau prieglobstį pas Voluinės kunigaikštį. Vykintui 
savo asmeninių kontaktų bei gausių dovanų dėka pa-
vyko papirkti dalį jotvingių ir patraukti nemažą dalį 
Žemaitijos. Po Tautvilo krikšto 1250 m. prie Vykinto 
grupuotės prisijungė ir Rygos vyskupas bei Livonijos 
ordinas. Iš kritinės situacijos Mindaugą išgelbėjo tik 
krikštas 1250 m. Po šio politinio akto iniciatyva perė-
jo į Lietuvos valdovo rankas. Dabar jau Mindaugas, 
įsiveržęs į Žemaitiją, apgulė svarbiausią Vykinto pilį 
Žemaitijoje Tverus, kuriuos gindamas žuvo vienas iš 
ištikimiausių Vykinto sąjungininkų – Šiaulių kuni-
gaikštis Vismantas. Tverų pilies gynyba buvo paskutinė 
ir kunigaikščio Vykinto karinė operacija. Po 1251 m. jo 
vardas rašytiniuose šaltiniuose daugiau nebeminimas. 
Istorikai pagrįstai mano, kad gana greit po Tverų pilies 
šturmo Vykintas mirė, sulaukęs senyvo amžiaus, apie 
60–70 metų [...].“

Intriguojanti ir vieno iš Šiaulių kunigaikščių 
Bulionių (Vismanto) gyvenimo istorija, taip pat 
persipynusi vedybomis. Vismantas buvo vedęs Nal-
šios kunigaikščio Daumanto žmonos seserį Mortą. 
Nužudžius Vismantą, Mindaugas vedė Mortą ir ji 
tapo pirmąja bei vienintele Lietuvos karaliene. 

XIV A. „JORKŲ“ IR 
„LANKASTERIŲ“ LIETUVA?
1341 m. gruodžio mėnesį miręs Gediminas 

valstybę paliko dviem savo broliams ir septyniems 
ar aštuoniems sūnums. Gedimino broliui Vainiui 
atiteko Polockas, o jo broliui Fiodorui = Mintau-
tui(?) – Kijevas. Savo sūnums Gediminas paliko: 
Jaunučiui – Vilniaus kunigaikštystę (su Ašmena, 
Lyda, Kernave, Breslauja, Ukmerge ir kt.); Man-

Tautvilo portretas. Dailininkas Artūras Slapšys

Vykinto portretas. Dailininkas Artūras Slapšys
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tvydui – Karačevą (arba Kernavę) ir Slonimą; Na-
rimantui – Turovą ir Pinską; Algirdui – Vitebską; 
(?) Vytautui – Žemaitiją (?); Kęstučiui – Trakų 
kunigaikštystę (su Gardinu ir Palenke); Karijotui– 
Naugarduką ir Volkovyską; Liubartui – Voluinės 
kunigaikštystę. 

Lietuvos istorijoje itin ryškūs Gedimino sūnų 
Algirdo ir Kęstučio, Kęstučio sūnų Vytauto ir Žy-
gimanto = Zigmanto I bei Algirdo sūnų Jogailos ir 
Švitrigailos pėdsakai.

Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis gimė 
apie 1300 m., mirė 1382 m. rugpjūčio 15 dieną. Iki 
1337(?) m. jis buvo Gardino ir Palenkės, nuo 1337(?) 
m. – ir Žemaičių, nuo 1337(?) ar 1345 metų – dar ir 
Trakų kunigaikštis (tikėtina, kad Trakų kunigaikštys-
tę jis paveržė iš savo (netikro?) brolio Karijoto. 

Gediminaičių dinastinę politiką, kurios laiky-
tasi Žemaitijoje 1350–1430 m., yra analizavęs isto-
rikas S. C. Rowell.13 Jis pažymi, kad „visiškai aišku, 
jog Lietuvos didysis kunigaikštis Žemaitiją valdė per 
vietos kunigaikščius ar bajorus (nobiles per qouos Sa-
methia regebatur), kurie buvo lojalūs aukščiausiajam 
valdovui, turėjusiam domeną Aukštaitijoje. Vienok 
Žemaitijos vyresnieji buvo linkę laužyti ištikimybę, 
ypač varginančių kovų metu [...]. Todėl didysis ku-
nigaikštis Žemaitijos diduomene pasitikėjo tiek pat, 
kaip ir Lietuvai priklausančių Rusios žemių valdo-
vais. [...] Dėl to galima tikėti, kad tarp valdovo gi-
minės ir Žemaitijos didikų buvo panašių vedybinių 
ryšių, kaip ir tarp jos ir Rusios Novosiolo, Smolensko 
ar Riazanės Riurikaičių. Tai galima būtų įrodyti.“14

 Plėtodamas šią temą S. C. Rowell dėmesį kon-
centruoja Gediminaičių vedybinėms sąjungoms su 
Lietuvos ir Žemaitijos didikais. Žemaičiams šiuo 
atveju svarbiausios Lietuvos didžiojo kunigaikščio, 
Lietuvos submonarcho Kęstučio vedybos su Biru-
te, kuri buvo kilusi iš Palangos krašto. S. C. Rowell 
mini ir Kęstučio sūnaus Vytauto artimą giminystę 
su kunigaikščiais Alšėniškiais bei Jogailos sąjungą 
per savo seserį Mariją su bajoru Vaidila. Pasak auto-
riaus, „nestebina, kad šios vedybos primena XIII am-
iaus vyresniųjų kunigaikščių, kovojančių dėl valdžios 
Aukštaitijoje, dinastinius ryšius: Vykintas iš Žemai-
tijos vedė Dausprugo ir Mindaugo seserį, Dausprun-
gas vedė Vykinto seserį (ar dukrą), Aukštaitijoje Min-
daugas, nugalėjęs Vismantą, vedė jo našlę [...]“.15

Birutė buvo antroji Kęstučio žmona. 
Pasak S.C.Rowell, jų santuoką turėjo skatinti ir 

Palangos strateginė svarba, nes jau XIV a. pabaigoje 
čia stovėjo gerai įtvirtinta pilis. Ji „buvo svarbus pa-
sienio postas, kurio lojalumas Kęstučiui lėmė patikimą 
Žemaitijos gynybą nuo besitęsiančio įnirtingo Vokiečių 
ordino riterių puolimo. Dargi 1426 m. Jogaila pakar-
totinai perspėjo Vytautą, kad, jei Palanga pasiduos Or-
dinui, Žemaitija greitai raudos. [...]“.16

S. C. Rowell pažymi, kad „Birutės šeimos valdų 
pagrindą sudarė Šiaurės vakarų Lietuvos pasienio 
žemės. [...] Birutės dėdė iš tėvo pusės buvo didikas Vi-
dimantas, o sūnėnas – Butrimas. Šie vyrų vardai sie-
ja juos su Žemaitija. Butrimas buvo vedęs Julijoną, 
kuri, 1382 m., nužudžius vyrą, tapo kito įžymaus 
bajoro, Mantvydo (1390 m. buvo didžiojo kuni-
gaikščio Vilniaus seniūnas) žmona. [...]

Birutę nužudė Jogaila, kuris žinojo jos įtaką ir bi-
jojo, kad ji nesuburtų kokios nors jam, savo vyro žudi-
kui, priešiškos didikų grupės. 1324 m. Pietų Lenkijoje 
dėl panašių priežasčių buvo nužudyta Birutės brolie-
nė Haličo ir Voluinės kunigaikštienė Eufimija– bijo-
ta, kad ji po to, kai buvo žiauriai nužudytas jos vyras 

Žemaičių kunigaikštis Almenas. Dailininkas Artūras 
Slapšys
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Boleslovas, su lenkų pagalba gali užvaldyti prietvakarinę Rusią. [...]“17 
S. C. Rowell rašo, kad Jogaila „keršydamas taip pat nužudė Kęstučio 

žmonos Birutės giminaičius Vidimantą ir Butrimą, šitaip šalindamas grės-
mę iš bajorų pusės savo valdžiai šiaurės vakaruose. [...]“.18

Toliau autorius nurodo, kad „Lietuvos dinastinė politika pagoniš-
kuoju laikotarpiu iš esmės nesiskiria nuo įprastos krikščioniškoje Euro-
poje. Iš tikrųjų vargu ar surastume ką specifiškai krikščioniška Europos 
dinastijų politikoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santykiai su kitų 
šalių kunigaikščiais ir vietos didikais primena Jorkų ir ir Lankasterių 
grumtynes dėl valdžios Anglijoje [...]“.19

Iš Kęstučiui ir Birutei gyvenant santuokoje gimusių vaikų Lietuvos is-
torijoje ryškiausius pėdsakus paliko jų sūnūs Vytautas ir Žygimantas Kęs-
tutaitis. 

Vytautas (plačiausiai žinomas kaip Vytautas Didysis) gimė apie 1350m. 
Senuosiuose Trakuose, mirė 1430 m. spalio 27 d. Trakuose. Jis Lietuvos di-
džiuoju kunigaikščiu buvo nuo 1392 m. iki mirties 1430 metais. 

Jauniausias Kęstučio ir Birutės sūnus Žygimantas Kęstutaitis gimė 
apie 1365 m. Trakuose (Trakų pusiasalio pilyje), mirė 1440 m. kovo 20 
dieną. Jis Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu buvo 1432–1440 metais. Žy-
gimantas Kęstutaitis dar buvo ir Naugarduko (1398(?) – ~1421 m.), bei 
Starodubo (~1421–1432 m.) kunigaikštis. Apsikrikštijęs Marienburgo 
pilyje jis gavo katalikišką Zigmanto (liet. Žygimantas) vardą. Tautinis 
Žygimanto vardas, kurį jis turėjo iki krikšto, nežinomas.

Žygimanto Kęstutaičio sūnus buvo LDK kunigaikštis Mykolas Žygi-
mantaitis (mirė 1452 m. pradžioje Maskvoje). Jam mirus, baigėsi Kęstu-
čio giminės vyriškoji linija. 

Žemaitijos ir Lietuvos didikų, kunigaikščių dinastiniai ryšiai dar 
nėra iki galo ištyrinėti, tad ateityje galima laukti ir naujų publikacijų šia 
tema, kuriose, tikėtina, bus patikslinti ir kai kurie šiame straipsnyje mi-
nimi faktai. 

LDK valdovas Vytautas Didysis. 
Dailininkas Artūras Slapšys

Lietuvos didysis kunigaikštis 
Žygimantas Kęstutaitis. 
Dailininkas Artūras Slapšys

1 „Gediminaičiai“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://
www.vle.lt/straipsnis/gediminaiciai/ (žr. 2022-12-20).

2 „Gediminaičių dinastija“, Vikipedija. Laisvoji enciklopedija,  
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gediminai%C4%8Di%C5%B3_dinas-
tija (žr. 2022-12-20).

3 Nikžentaitis Alvydas, „Žemaičių kunigaikščiai“, Žemaičių 
praeitis, d. 2, Vilnius, 1993, p. 77–78.

4 Ten pat, p. 78.
5 Ten pat, p. 78.
6 Ten pat, p. 79.
7 Eiliuotoji Livonijos kronika (Livländische Reimchronik, la. 

„Rīmju hronika“) – nežinomo autoriaus senąja vokiečių kalba ei-
lėmis parašyta kronika, apimanti maždaug 1143–1290 m. laikotarpį.

8 Petras Dusburgietis (vok. Peter von Dusburg, gimė XIII a. - XIV 
a. 1-ojoje pusėje - mirė po 1326 m.) – Vokiečių ordino metraštinin-
kas, galimai magistro kapelionas, 1326 m. parašęs lotynišką Prūsi-
jos žemės kroniką (Chronicon terrae Prussiae), kurioje daugiausia 
rašė ~ kryžiuočių kovas su prūsais, pateikė detalią Prūsijos nuka-
riavimo istoriją, taip pat ~ kovų prieš Lietuvą pradžią.

9 Hermanas Vartbergietis (~1330 m. – ~1380 m.) – Livonijos ordino 
metraštininkas, magistro kapelionas, XIV a. 2-ojoje pusėje parašęs Li-

vonijos kroniką, daug kur minėdamas Lietuvos vietoves ir įvykius.
10 Jonas Posilgė – kunigas, „Prūsijos žemės kronikos“ (vok. 

Chronik des landes Preussen) autorius. Kronika taip pat dar žino-
ma kaip „Posilgės kronika“, „Posilgiečio kronika“. Šioje kronikoje 
smulkiai, tačiau palankiai kryžiuočiams, aprašyti Prūsijos įvykiai 
nuo 1360 m. Kronika – svarbiausias žinių ~ LDK kovas su kryžiuo-
čiais XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje šaltinis, joje taip pat pa-
teikiama duomenų ~ Lietuvos vidaus padėtį, santykius su kitomis 
valstybėmis, Žalgirio mūšį.

11 Butrimas Adomas, Žemaičių žemių „karaliai“, „kunigai“, „re-
guliai“ ir „kunigaikščiai“, Žemaitija = Samogitia“, Vilnius, 2020, p. 51.

12 Nikžentaitis Alvydas, „Žemaičių kunigaikščiai“, Žemaičių 
praeitis, d. 2, Vilnius, 1993, p. 80.

13 S. C. Rowell, „Gediminaičių dinastinė politika Žemaitijoje 
1350–1430“, Žemaičių praeitis, d. 3, p. 125–136. 

14 Ten pat, p. 127.
15 Ten pat.
16 Ten pat,  p. 128.
17 Ten pat,  p. 128.
18 Ten pat, p. 130.
19Ten pat, p. 135
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„Visavi“ – respublikinių, tarptautinių festivalių, 
kultūros renginių, švenčių dalyvis, diplomantas ir 
laureatas. Aktorių komandoje – ištikimai 30 metų 
mūzas „kankinantys“, eksperimentuojantys ir ne-
rimstantys talentingi lietuviškos teatro mokyklos 
auklėtiniai ir scenos meno skleidėjai.

Trisdešimtmetį pažyminčią Mažeikių rajono sa-
vivaldybės kultūros centro mėgėjų teatro trupę „VI-
SAVI“ („vienas prieš kitą“, akis į akį su žiūrovu, pranc. 
k.) 1991 m. subūrė režisierė Daiva Gedvilienė. 

Teatro repertuaras pasižymi sukurtų spektaklių, 
įamžintų autorių ir pasirinktų žanrų įvairove. Scnos 
gurmanai žino, kad „Visavi“ aktoriai savo pasiro-

Mažeikių rajono 
savivaldybės
kultūros centro 
mėgėjų teatro 
trupei 
„VISAVI“ – 30

Daiva GEDVILIENĖ

Po spektaklio „Eglė  žalčių karalienė“ premjeros (esamų ir buvusių „Visavi“ aktorių susitikimo dalyviai). 
Nuotrauka iš „Visavi“ teatro archyvo. Fotografas nežinomas

Gintautas  Gedvila ir Daiva Gedvilienė, pasipuošę 
XIV a. žemaitiškais  tradiciniais rūbais. Fotografas  
Žygimantas Gedvila

dymais visada nustebins, šokiruos ir sujaudins. Šio 
kolektyvo organizuojami renginiai kaskart nauji 
ir kartu tradiciniai. Tarp tokių – ir neseniai vykęs 
VIII Žemaitijos regiono Teatrų festivalis „Invazi-
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jos“, XVI „Mažųjų talentų šou“, 
XII Žemaitijos regiono teatri-
nė-kūrybinė stovykla „Paradi-
gma“, vienuoliktą kartą žiūrovus 
subūrusios „Gyvos legendos“, jau 
daug metų liepos mėnesiais orga-
nizuojami „Žemaitėjas tautuos 
Vėinybės dėinuos“ renginiai ir kt.

Adventinės šviesos renginiu, 
kuris vyksta bažnyčioje, kolek-
tyvas kasmet ramiai užverčia 
praeinančių metų paskutiniuo-
sius puslapius, bet ne gyvenimo 
ir kūrybos knygą, nes į teatro 
trupės duris jau beldžiasi nauji 
sumanymai, aktoriai, siekiantys 
išreikšti ir atrasti save. Kolekty-
ve jie, tikėdami ir pasitikėdami 
vienas kitu, greitai įsilieja į sceną 
mylinčių, kuriančių bendramin-
čių gretas, pajunta teatro gyveni-
mo ritmą ir su kiekvienu nauju 
spektakliu vis drąsiau žvelgia 
vienas į kitą bei iš scenos kalbasi 

su žiūrovais.
  

„Visavi“, aktoriai, kūrę J. Marcinkevičiaus spektaklį „Saulė ir jos  žemė“, 
kartu su tetaro vadove D. Gedvilienė (pritūpusi priekyje pirma iš kairės).  
2009 m. Nuotrauka iš „Visavi“ teatro archyvo. Fotografas nežinomas 

„Visavi“ veiklos 20 metų sukakčiai skirtos šventės dalyviai. Nuotrauka iš 
„Visavi“ teatro archyvo. Fotografas nežinomas

Tarptautinės teatro dienos, kurią „VISAVI“ kolektyvas švenčia kasmet kovo 27 d., dalyviai 2014 metais.
Nuotrauka iš „Visavi“ teatro archyvo. Fotografas nežinomas
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1. Mini spektaklis „Dainuojamosios poezijos 
vakaras“. 1991 m.

2. Daiva  Gedvilienė. „Moterys,  ragaujančios  
raudoną  vyną“, tragedija.

3. Nežinomo vokiečių autoriaus „Ponia  Pipsė  
ir  panelė  Tipsė“, komedija.

4. E. OLBI „Smėliadėžė“, drama.
5. Rimantas  Šavelis „Po rudenio lietumi“, dra-

ma. 2003 m.
6. Tradiciniai, teatralizuoti „Mažųjų talentų 

šou“ atrankos konkursai-koncertai, apdovanojimai. 
Organizuojami nuo 2003 m.

7. Žemaitijos regiono mėgėjų teatrų XIV festi-
valis „ATSPINDŽIAI“ Mažeikiuose. 2004 m.

8. Bertoltas  Brechtas „Geras žmogus iš Sezua-
no“, drama . 2005 m.

9. Janošas „Meškinai, gražuolės ir tigrai“, mu-
zikinė komedija.

10. Wiljamas Šekspyras „Romeo  ir Džuljeta“, 
tragedija.

11. Ričardas  Bachas „Žuvėdra“, drama. 2008 m.
12. Tarptautinės teatro dienos renginiai „Per-

formansų vakarai“, kurių metu rodomi kūriniai, pa-
statyti pagal gyvenimiškas istorijas. Organizuojami 
nuo 2008 m.

13. Teatralizuoti, muzikiniai  performansai 
(Gatvės  muzikos diena Mažeikiuose). Organizuo-
jami nuo 2008 m.

14. Lėipas 13-uoji – Žemaitiu tautuos vėinybės, 
Dorbės mūšė dėina Mažeikiūs. Teatralizuoti, muzi-
kiniai performansai. Organizuojami nuo 2008 m.

15. Juozas Marcinkevičius „Saulė ir jos žemė“, dra-
ma-poema, skirta Lietuvos 1000-mečiui. 2009 m.

16. Keturakis „Amerika pirtyje“, komedija, 
parodyta 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio dainų  
šventės Teatro dienoje.

17. Wiljamas Somersetas Maughamas „Teatras“, 
komedija.

Teatro  trupės „VISAVI“
spektakliai, svarbiausi 
renginiai 1991–2022 m.
(spektaklių režisierė Daiva Gedvilienė)

18. Viktoras  Hugo  „Vargdieniai“, drama. 2011 m.
19. Ričardas  Bachas „Tiltas“, melodrama.
20. Tradicinis, kamerinis teatralizuotas perfor-

mansas „Kalėdinių giesmių šviesa“. Mažeikių Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Organizuojamas 
nuo 2012 m.

21. Louise  L. Hay „Galia“, komedija. 2013 m. 
Lietuvos vaikų ir jaunimo mėgėjų teatrų regioninė 
atranka-šventė „Šimtakojis“. 2013 m. kovo 13 d.

22. Kūrybinės veiklos šventė „Teatralizuotas, 
avangardinis performansas“. 2014 m. balandžio 18 d.

23. Kristijonas Donelaitis „Metai“, ištrauka iš 
„Žiemos rūpesčių“. Parodyta 2014 m. Vilniuje vy-

Nuotraukose – „VISAVI“ spektaklių, renginių
plakatai



                                     
Ž E M A I T I J O S  T E A T R A IŽ E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 3   /  1

35

kusios respublikinės dainų šventės „Čia  mano na-
mai“ Teatro dienos metu.

24. Pagal Moljerą pastatyta komedija „Mizan-
tropas“. 2015 m.

25. Pagal Arvydą Juozaitį pastatyta drama „Na-
poleonas. 101 Diena“. 2016 m.

26. Pirmasis Tarptautinis teatrinis  projektas 
„Meninių sintezių inspiracija“. 2016 m. ( JAV- Por-
tlandas, Latvija, Lietuva, Mažeikiai).

27. Pirmasis Žemaitijos regiono teatrų festiva-
lis „Teatrinės invazijos“, skirtas teatro gurmanams. 
2016 m.

28. Mikael Niemi romano „Populiari muzika iš 
Vitulos“ motyvai pastatyta drama. „Muzika“. 2017m.

29. Tapybos darbų ir teatrinės, muzikinės vizu-
alizacijos paroda „Antrojo laipsnio kalba“. 2017m.  
kovo 8 d. parodos pristatymas-koncertas Mažeikių 
muziejuje, 2017 m. lapkričio 15 d. – Mažeikių vie-
šojoje bibliotekoje.

30. Antrasis Žemaitijos  regiono teatrų festiva-
lis „Teatrinės invazijos“, skirtas teatro gurmanams. 
2018 m. (Raseinių k. c. teatras, mažeikiškiai).

31. „Siena“, filosofinis  reiškinys-drama. Reži-
sierė ir scenarijaus autorė D. Gedvilienė. 2018 m. 
sausio 27 d.

32. Trečiasis Žemaitijos regiono teatrų festiva-
lis „Teatrinės invazijos“, skirtas teatro gurmanams. 
2019 m. (Gargždų miesto teatras, mažeikiškiai)

33. Dovana Lietuvos šimtmečiui – spektaklio 
„Eglė žalčių karalienė“ premjera (režisierė, scena-
rijaus autorė D. Gedvilienė. 2019 m. kovo 27 d., 
gegužės 17 d. ir lapkričio 16 d. Kūrybinės-teatrinės 
veiklos šventė.

34. X Lietuvos vaikų ir jaunimo mėgėjų teatrų 
regioninė atranka-šventė „Šimtakojis“ Mažeikiuo-
se. 2019 m. kovo 30–31 d.

35. Žemaitijos regiono šventė „Teatrinės inva-
zijos Nr. 4 – Mažeikiai 2020“, skirta  teatro gur-
manams (Raseinių, Pasvalio, Kretingos teatrai). 
2020m. sausio 11 d.

36. Pirmasis kūrybinis renginių ciklas „Mu-
zikos siena“. Teatras, muzika, dailė, choreografi-
ja – menų sintezė. Atnaujinta erdvė, siena, dailės 
mokyklos vaikų ir pedagogų bendras projektas. 
2020m. liepos 25 d. ir rugpjūčio 22 d.

37. Virtualiai. Tradicinis  Žemaitijos regiono 
teatrų festivalis  „Teatrinės invazijos  Nr. 5 – Mažei-
kiai 2021“,  (Raseinių, Rietavo, Gargždų, Mažeikių 
teatrai). 2021 m. vasario 22–28 d.

38. Garso teatras virtualiai. Sukurta pagal. R.D.
Bacho alegorinę apysaką „Džonatanas Livingstonas 
žuvėdra“, „Žuvėdra“. 2021 m. balandžio 30 d.

39. Teatralizuotas performansas, skirtas Gedu-
lo ir vilties dienai. Birželio 14 d. (2020 ir 2021 m.).

40. Teatralizuotos improvizacijos, skirtos liepos 
6-ajai – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) dienai.

41. Akcija-koncertas, teatralizuotas reginys 
„Šaukiu gyvenimą“, skirtas COVID-19 prevencijai 
(suorganizuotas kartu su Nacionaliniu kraujo cen-
tru).  2021 m. rugpjūčio 9 d.

42. Pagal Plum Sykes romaną „Bergdorfo blon-
dinės“ pastatyta komedija „Trylikos dienų  blondi-
nės“. 2022 m. gegužės 13 d.
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Teatro trupės 
„VISAVI“ aktoriai 
(1991–2022 m.)

Vida Adomavičienė
Rasa Alseikaitė
Rokas Ambroza
Vaidas Andrijaitis 
Brigita Anickytė
Vilius Antanavičius 
Aistė Bachmutskytė
Gvidas Balčiūnas
Dovydas Banevičius 
Mantas Barštys
Lina Beresnevičienė
Benas Bilotas
Dovilė Bingelytė
Gabrielė Bingelytė
Orestas Brazdeikis 
Emilija Breiterytė
Regina Bronskuvienė
Auksė Donata Budrė 
Linas Budrys
Barbora Budrytė 
Eglė Budžytė
Vaidutė Budžytė
Gytis Bukontas
Nelė Patricija Černaus-
kaitė
Žana Chvisiukovič
Tadas Češkevičius 
Dovilė Češkevičiūtė 
Neringa Dabkutė

Gabija Dambrauskaitė
Giedrius Daubaris
Arūnė Daukantaitė 
Valentas Dima 
Benita Donėlaitė
Evelina Doveikaitė
Deimantė Dūdaitė
Jūratė Fridrikienė 
Kamilė Gasan
Agnė Gaubytė 
Žygimantas Gedvila
Barbora Gedvilaitė 
Justė Gedvilaitė
Andrius Geležinis
Jokūbas Gelžinis
Orinta Gerikaitė
Viktorija Griciūtė 
Dalia Grigonytė
Dalia Grūdikienė
Inga Grušaitė 
Tomas Gudavičius
Germanas Intas
Viktoras Jakimavičius
Vaidutė Jakutienė   
Julius Liucijus Jančauskas
Rita Jastrumskienė 
Deivydas Jonauskis 
Ugnė Jonikaitė
Gražina Jonikienė

Darija Jonkutė 
Ingrida Jonušienė 
Violeta Juciūtė
Jurgita Jonušauskaitė
Deimantė Katkutė
Goda Kaupytė 
Živilė Keršytė 
Gustautas Kesminas 
Dainius Kėvišas
Donatas Kontrimas 
Algimantas Kozlovas 
Domilija Kožitevaitė
Laurynas Krasauskas
Jolita Krikščiūnaitė
Rūta Kučinskaitė 

Ignas Kundrotas
Inga Lakavičiūtė 
Renata Laurinaitytė 
Sandra Lipskytė
Kornelijus Liutkus
Kristina Lukašiūtė
Liusija Lukauskaitė 
Marina Lukienė 
Gertrūda Mačiulienė
Laurynas Mikulskis
Emilija Mikutaitė
Silva Mikužienė
Emilija Mingėlaitė
Paulius Mylė
Birutė Mockienė 

„Visavi“ teatro trupės nariai 2006 m. vykusioje res-
publikinėje šventėje „Tegyvuoja teatras“, kurioje ryš-
kiausia 2006 m. sezono aktore buvo paskelbta, var-
dine statulėle ir nominacijos raštu apdovanota kolek-
tyvo vadovė D. Gedvilienė, B. Brechto spektaklyje 
„Geras žmogus iš Sezuano“ sukūrusi moters vaidmenį, 
o kolektyvas nominuotas „Sezono įdomiausio spek-
taklio“, „Įdomiausios sezono scenografijos“ nomina-
cijose. Nuotrauka iš „Visavi“ teatro archyvo. Fotogra-
fas nežinomas.

Nuotraukose (iš kairės): „Visavi“ teatro trupė 2011 m. po spektaklio „Vargdieniai“, pastatyto pagal Viktoro Hugo 
to paties pavadinimo romaną, premjeros;  „Visavi“ teatro trupė 2009 m. Vilniuje, prie Arkikatedros, Lietuvos 
Tūkstantmečio dainų  šventės metu. Nuotraukos iš „Visavi“ teatro archyvo. Fotografai nežinomi
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Bendro kūrybinio projekto dalyviai  („Visavi“ teatro trupė ir Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro 
tautinių šokių kolektyvo „ Jurginėlis“ (vadovas Audrius  Grebenkovas) nariai) 2022 m. gegužės 13 d. po spek-
taklio „Trylikos  dienų  blondinės“, pastatyto pagal Plum Sykes romaną „Bergdorfo blondinės“.  Nuotrauka iš 
„Visavi“ teatro archyvo. Fotografas nežinomas

Sandrija Mockuvienė
Andrius Montvydas 
Vytautas Motuzas 
Ernesta Motužaitė 
Andrius Muturas
Agnė Mūravjovaitė
Gabrielė Niuniavaitė
Urtė Packauskaitė
Rolandas Paulavičius 
Dominyka Petravičiūtė 
Tautvydas Petrokas
Liuda Petrošienė
Odeta Petrulevičiūtė 
Kamilė Petrulevičiūtė 
Gintaras Pypkinas
Karolis Poderys
Bronislava Poškienė
Andrius Poškus 
Eglė Ramanauskytė 
Aušra Ramančauskaitė 
Ugnė Rimkutė
Evelina Rimolaitytė 
Kristina Rimolaitytė 
Giedrė Raubaitė 

Ramūnas Rudžionis 
Ignė Sadauskaitė
Edita Sadauskienė 
Sofi Saloum
Marius Samavičius 
Sima Savickaitė 
Justas Selenis
Renatas Selenis
Gabrielė Stankūnaitė
Inga Steponavičienė
Dovilė Stonkutė 
Žemyna Sujetaitė 
Indrė Šiaulytė 
Reda Šilėnaitė
Laura Šilinskaitė
Kotryna Tallat-Kelpšaitė 
Eridana Tallat-Kelpšienė
Irma Tarvainienė
Erika Tarvainytė 
Danutė Tiškevičienė 
Živilė Tiškevičiūtė 
Lina Ubavičiūtė 
Žygimantas Ulevičius 
Darius Urbonas 

TEATRO DAILININKĖS: Renata Laurinai-
tytė, Daiva Vaičienė.

MUZIKĄ SPEKTAKLIAMS KŪRĖ: Rai-
mondas Rozenbergas, Laimonas Vaišvila, Vaidas 
Žernys.

GARSO OPERATORIAI: Žygimantas Gedvi-
la, Karolis Meldaikis, Vaclovas Mikutis, Tadas Stri-
kauskas, Ramūnas Tiškus.

ŠVIESŲ OPERATORIAI: Eridana Tal-
lat-Kelpšienė, Gintaras Mikutis, Asta Stančienė.

TEATRINIŲ-KŪRYBINIŲ PROJEKTŲ 
PARTNERIAI: Tautinių šokių kolektyvas „Jur-
ginėlis“ (vad. Audrius Grebenkovas), Politinių ka-
linių-tremtinių choras „Atmintis“ (vad. Zita Gu-
žauskienė).

Gabrielė Vaičiulytė 
Aurimas Vaičius 
Lina Vaišnoraitė
Lukrecija Vaitelytė 
Andrius Valatka 
Ilona Valienė

Austėja Valytė
Tadas Varapnickas 
Aušra Vaškienė
Monika Vaškytė
Laurynas Zėringis
Žana Zulunskytė
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2022-aisiais minint 231-ąjį Telšių miesto gim-
tadienį, Masčio ežero pakrantę papuošė du nauji 
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Metalo 
meno ir juvelyriką studijuojančios ketvirtakursės 
Dominykos Gulbinaitės mažosios plastikos kūriniai.   
Jie gimė įgyvendinant Telšių rajono savivaldybės 
projektą „Plakečių žemaičių kalbai kūrimas ir mon-
tavimas Masčio ežero pakrantėje“. Šie meno ženklai– 
graži dovana miestui, jo gyventojams ir svečiams. 

Masčio ežero pakrantėje įmontuotos dvi plake-
tės – „Ežiukas“ ir „Monetos“. Jos skirtos žemaičių 
kalbai įprasminti. Pirmosios plaketės žodžiai „Vei-
ziekės ė puo kuojuom, na tėk i tuolomas“ – neat-
sitiktinai paimti iš Viktorijos Daujotės knygos 
„Žemaitīnā = Žemaitynai“. Šios didžios asmenybės 
šaknys yra Telšių rajone – Pavandenės krašte. 

„Sukurta plakete siekiu pagerbti, platinti, pri-
minti žemaičių kalbą, taip pat didžios žemaičių ir 
visos lietuvių tautos literatūlogės, poetės darbus. 
Eilėraščio eilutes interpretavau, sukurdama plaketę 
su XVII a. romėniškomis monetomis, rastomis Tel-
šių rajone. Monetos saugomos Žemaičių muziejuje 
„Alka“. Monetų atsiradimą įkvėpė aplinka: netoli 
esantis amfiteatras ir Telšių miestas – lyg Roma, 
esantis ant septynių kalvų“, – pristatydama savo kū-
rinius visuomenei kalbėjo D. Gulbinaitė. 

Pasak autorės, naujieji meno ženklai skatina 
ne tik grožėtis Masčio ežero peizažu, bet ir ieško-
ti naujų meno objektų. Prie plaketės, grindinyje 
įtvirtintos pinigų kopijos netradiciškai supažindina 
praeivius su numizmatika ir yra savotiška nuoroda į 
Žemaičių muziejų „Alka“. 

Antrosios plaketės žodžiai „Ėšējė kap ežīs mėi-
liūn (ka ėlgā naparēn)“ įamžina žemaičiams gerai 
žinomą posakį ir kartu supažindina su šio krašto 
tarme. Šis posakis dažniausiai sakomas vaikams 
arba tiems, kurie užtrunka išėję. 

Telšių miestas pasipuošė
naujais meno ženklais, 
skirtais žemaičių kalbai
Donata KAZLAUSKIENĖ

„Kerinti ežero pakrantė, raibuliuojantis Masčio 
paviršius užburia ramybe bei didybe, ištirpdo laiko 
nuovoką: darbai, skubėjimas pasimiršta, lieka lyg mažo 
ežiuko tipenimas, ištirpęs gamtos ir urbanizacijos san-
dūroje“, – renginio metu pažymėjo jaunoji dailininkė.

„Tikimės, kad šis projektas skatins miesto sve-
čius ne tik grožėtis mažąja Telšių miesto architektū-
ra, Masčio ežero peizažu, bet ir ieškoti mūsų miesto 
meno ženklų: meškučių, skulptūrų, monetų, kurios 
siejasi su Žemaitija, jos kraštu, istorija, žemaičių 
krašto tarme“, – plakečių atidengimo dieną kalbėjo 
Telšių rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo sky-
riaus vedėja Monika Domarkienė.

Donatos Kazlauskienės nuotraukos
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Vilniaus žemaičių kultūros draugijos (VŽKD) 
paskutinis 2022 m. renginys – gruodžio 20 d. vykęs 
Advento vakaras buvo skirtas  prisiminti Reforma-
cijos ir lietuviškos raštijos  pradininkus. Reformacija 
arba 1517  m.  Martyno Liuterio pradėtas judėjimas  
išgrynino Evangelijos žinią, kad Dievas krikščionių 
gyvenime  ir be Romos bažnyčios kunigų tarpinin-
kavimo  suteiks vilties bei paguodos... Nors  Refor-
macijai Lietuvoje nepavyko plačiai  įsitvirtinti,  re-
formatų gretos niekada nebuvo ir po visų istorinių 
pervartų nėra gausios, bet jos idėjų reikšmė ir įtaka 
visuomenės švietimo, naujovių priėmimo, lyčių lygy-
bės, giesmių giedojimo, kultūros  ir kitais klausimais 
iki šiol ryški. Su reformacija susijusi ir lietuviška kny-
ga, ir vaikų (tiek berniukų, tiek mergaičių) mokymas 
bei auklėjimas, ir lietuviška raštija...

1547 m. Karaliaučiuje išleista pirmoji lietuviška 
knyga „Katekizmusa prasti žadei“.  Ją parengė Kara-
liaučiaus universitete studijavęs Martynas Mažvydas. 

 „Jis išnyra iš istorijos ūkų kaip „išsilavinęs jau-
nuolis“ ir nežinia nei kur gimė, nei kada“, – sakė 
renginio viešnia – lietuvių literatūrologė ir kultū-
rologė, akademikė, profesorė, habil. dr. Dainora 
Pociūtė. Pasak jos, tiek M. Mažvydo, tiek daugelio 
kitų Lietuvai svarbių  Reformacijos asmenybių gy-
venimo faktai bei išvaizda tebėra neįmintos mįslės. 
Kai buvo sumanyta Reformacijos 500 metų sukaktį 
paminėti atgaivinant istorinį Reformatų sodą (da-
bar skverą) Vilniaus Pylimo gatvėje ir čia pastatyti 
paminklą Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradi-
ninkams, iškilių Reformacijos asmenybių priskai-
čiuota daug.  Pasirinkta dešimt. 

Paminklo autorė – skulptorė prof. Daliutė Ona 
Matulaitė pasiūlė sukurti jų skulptūrinius portre-

VILNIAUS žemaičių 
Advento vakaras, 
skirtas lietuviškos
raštijos pradininkams
Aldona  ARMALĖ

tus, tačiau... Paaiškėjo, kad nėra žinoma, kaip jie at-
rodė. Istorijos bėgyje išliko jų darbai, mintys, idėjos, 
bet  atskirais atvejais nėra net literatūrinio pasakoji-
mo apie tai, koks buvo vieno ar kito veikėjo veidas, 
figūra, eisena, manieros, kas jų tėvai, iš kur jie kilę.

Su skulptore prof. D. Matulaite šį paminklą ku-
riantis architektas prof. Jūras Balkevičius Vilniaus 
žemaičiams parodė paminklo eskizų skaidres. Dešimt 
asmenybių – granito stulpų stovi ratu: tai Martynas 
Mažvydas, Abraomas Kulvietis, Stanislovas Rapo-
lionis, Baltramiejus Vilentas, Jonas Bretkūnas, An-
drius Volanas, Juodasis ir Rudasis Radvilos, Merkelis 
Petkevičius, Jokūbas Morkūnas. Apie kiekvieną jų bus 
galima išklausyti garsinį įrašą. Klausimas tik kada? 
Paminklo statybai trūksta lėšų. „Paminklas kainuoja 
beveik tiek, kiek Vilniaus šių metų Kalėdų eglė („tor-
tas“), – sakė Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros 
draugijos  pirmininko pavaduotoja,  paminklo komi-
teto-fondo kanclerė dr. Ina Dagytė Mituzienė. 

Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkų 
temą gražiai  pratęsė Vilniaus mokytojų namų an-
samblis „Tyklė“ (vadovė Vitalija Brazaitienė),  atlikęs 
senovines giesmes iš M. Mažvydo sudaryto giesmy-
no. Vadovė kiekvieną giesmę pakomentavo,   kas ją 
sukūrė arba išvertė į lietuvių kalbą, kuo ji ypatinga. 

Advento renginį vedė VŽKD tarybos narys is-
torikas Virginijus Jocys.

VŽKD pirmininkas Alvydas Strička padėkojo 
renginio dalyviams už auką paminklo Reformacijos 
ir lietuviškos raštijos pradininkams statybai ir pa-
sveikino visus su artėjančiomis šv. Kalėdomis. 

Dainuoja Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis
„Tyklė“ (vadovė Vitalija Brazaitienė). Bonifaco Venga-
lio nuotrauka



J O U K Ū  K E R T E L Ė

40

Išejė žmuogos. Vu če – pats saulietekis, speigs 
gala dara. Vėrp žmuogielis, nu šaltė anam ronkas, 
kuojės gel. Atsisieda unt kera, vėrp ė dejou:

– Ui, ui, ui, ui, išgėnė muni buoba kap kuoki 
šunieli i tuoki speiga, ui, ui, ui, ui, dabar jau tėkrā 
ka gala gausio.

Tēp anam besiskundont tarp miediu pasėruodė 
vīrs so strielbo unt petėis. 

– Vu kuo to če dabā dejuoji? Kuo če atejē? – 
klaus tas.

– Buoba išvarė, tasgaties. Miediu nebtorem...
– Tad kuo če siedi? Kuo če virpi, kuo nekertīs? 

Kėrskės!
– Kad nebegalio, puonali, ronkas, kuojės užgie-

lė, – atsaka žmuogielis.
– Ak tēp! Mauk žemīn pėrštėnės! Nusėvėlk kai-

lėnius! 
– Ai, ai, puonali, pasėgailiek, nesošaldīk sovėsam.
Bet puonalis nusėkabėna nu petėis strielba ė at-

kėša anou i nu šaltė vėrpunti žmuogieli.
– Tujau nušauso tavi, bestėjė, slinki to!  Jimk 

kirvi, kėrsk tou posausė eglė, greitā, greitā, – doud 
komanda puonielis. 

Parsigondės žmuogielis kap ne sava ronkuom su-
grabaliuojė kėrvė kuota ėr dunksteliejė i eglės kamiena. 

– Smarkiau, smarkiau, to slunki! Pražėlės jau, 
vuo dā nežėnā, kor šėlėma stuov, – ragėn žmuogieli 
puonielis.

Pu keliū kėrtiu žmuogelė ronkas atsigava, vu pu 
valondelės uns jau kėrta tēp, kad ėr skėidras aplin-
kou lakstė. Tou matīdams stielčios nusėvīpsuojė sau 
i oustus ėr nuējė tuolīn, vu nu šaltė onkstiau babė-
nguos žmuogielis neužėlgo, dā kėik pakėrtės, nusė-
braukė prakaita nu kaktuos...

KOU VAIŠĖNA CIUOCELĖ? 
Vėina karta muotina išsiuntė sūno ciuocės 

aplunkītė. Vu ka sūnos parēje, klaus anuo:
– A vaišėna tavi ciuocelė?
– Vaišėna, kāp nevaišins, – atsakė tas.
– Vu kū tau tėn davė?
– Ta kad aš ėr pats nežėnau. Padūriau unt pei-

lė gala, vu uns virpiejė virpiejė ėr nukrėta unt stala. 
Nespiejau ni pakaštavuotė.

– Durnieli, to durnieli. Če, musiet, kuošėna 
bova. Kuo nepaklausē ciuocelės?

Kėta karta viel prisiējė muotinā siūstė tou vai-
kuiti pas ciuocelė. Bova jau rodou, kels – vėns por-
vīns. Leipė juotė raitam. Išjuojė vaikuitis raits. Tėn 
anou ta ciuocelė viel pavaišėna, bet šī karta svetīs 
jau bova mondrėsnis, drōsėsnis, tā ėr paklausė, kāp 
vadėnas tas skanus valgis.

– Kisielios, vākali, kisielios. Ka parjuosi, paprašīk 
mamunelės, ka ėr tau išvėrtom, ka jau tēp patėka.

Juo vaikuitis nomėi, vu kad neužmėrštom tuos 
patėikmenės pavadėnėma, vėn kartuo: „Kis, kis, kis, 
kisielios. Kis, kis, kis, kisielios“. Bet... Parjuojės, kol 
vartus atkielė, jiemė ėr užmėrša. Trīp pri vartu stuo-
viedams. Pamatė muotina ė šauk:

– Kuo tėn trīpi pu tou purvīna kap pu kisielio, 
kuo ėiškā?

– Vuot, vuot, mamunelė, kāp tik aš tuo kisie-
liaus ė ėiškuojau...

KOR LAIKUOS ŠĖLĖMA...
Bova pats vėdoržėimis. Speigs baisiausis, vu če 

kap unt nelaimės ognakora pritrūka. 
– Ēk i medė, slunki, parnešk ognakora, – oj 

buoba sava vīra.

ŽEMAITIU 
NOTĖKĖMĀ
Užrašė BAUŽIENĖ BERNADETA

VĖNGALĖ BONIFACA 
portėgrapėjė
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KĀP LAUMĖS VĀKUS 
PRIVEIZIEJA
Kumetka ēji dīnas pri puona, naturėji kur vāka 

palikti. Nusineši su lopišeliu, pakabina i alksniuka. 
Prisirinkusi pilna gliebi meduku, tad nebipaneši to 
vāka. Palika lopišeli kol iš numū grinš. Kol grinža, 
pritema. Gird, kad laumės dainiū „cicu lū-lū už-
mirštasis“. Kumetka išsigunda, prieiti bijoja. Par-
grinža numin, vuo rīkmeti ēn žiūrėti. Rund tū vāka 
visokēs turtās apdėta. Kāp parsineši numin, pamatė 
poni ir pradėja tarautis, strošīti, iš kur tu gavā. Ji pa-
pasakoja, kāp palikusi ir kāp atradusi. Unt rīkmečio 
išeji poni ir kartu išsineši sava vāka su lopišiu. Vaka-
re grīnžt nomin, palikusi vāka. Prītamus nuein pasi-
klausīti ir išgirst, kad laumės dainū „cicu lū-lū tītiuo 
paliktasis“. Pargrinžt numin. Rīkmeti grinžt tū vāka 
pasijimti ėr rund anū na apdovanota, vo nužudīta.

GUDRUS PĪMENUKS
Buva mažas pīmenuks.
Vīnas pons žinoja, kad anō bobutė kūtavo 

peklō. Uns paskelbi, kad dūs piningū tam, kas anō 
bobutė parneš iš peklos. 

– „Kīk mun dūsi? – klaus pīmenuks ėr prided, 
ka uns tur papildomā dar gauti šikšninė tarba (mai-
ša), gīva žvirbli ir siūlu kamūli. 

Pīmenuks nusivije ilga votega, pasijėme žvirbli, 
siūlus, vėskū isidieji i tarba ir iškeliava.

Nuēji pri peklos, votega pliauškindams ir i rinki 
sukdams. Išbėgės vel’s klaus: 

– Martīnuk, kun tu če darā?
– Mėrūju bažnyčia, pamatus statīso, rītuo bus 

Švinta Petra atlaidā. 
– Martīnuk, kun tu nori, mas tau dūdam, tik 

nestatīk.
– Jagu atidūsi to ir to pona bobutė, aš nastatīsu. 
Biesas sutika, atidavė jam tūn bobutė. 
Martīnuks jau buva gala keli paējis, ka pamatė, 

kad anū atsigen biesus.
– Martīnuk, atidūk tūn bobutė, – praša vel’s.
– Nadūsu, – atsaka pīmenuks.
Biesus naatstuo, ēn iš paskos ir nor atimti bobu-

tė. Rund unt keli dideli gelžine karti ir saka: 

Mickevičiaus Juoza
užrašītas pasakas

Užrašīta 1942 m. sausė 3 d. Tauragies apskritėis
Šilalės valsčiaus Kūdaitiu kaimė. Pateikiejė –
 85 metu omžiaus Bucātė Marcijuona

– Martīnuk, lēskem i aukšti. Katras aukščiau 
numes, to bobutė ir būs. 

Martīnuks sutika ir pasiūluoje biesū, kad tas pėr-
ma mestom tū karti i vėršu. Tas mete, kartės, kīk pakė-
lusi, krėta i apatė ir susmega i žemi. Tumet biesus saka:

– Tu dabar mesk. 
Martīnuks žiūr, akis i dungu pakielis.
– Ko žiūri? Mesk grētā, ragėn biesus.
– Žiūru, ka debesėlis užslinka. Muna brolis 

dongū īr kalvis. Ta gelžini kartis anam būtu gera 
uknuolems darīti. 

Tun išgirdis biesus nableida Martīnukū kartis ba-
mesti. Ein tuoliau. Martīnuks atrond tušti bitiū auli. 

– Martīnuk. O kas tas īr? – klaus biesus. 
– Muna senole tabokerka, – atsaka pīmenuks. 
– Atidūk mun, Martīnuk.
– Pasijimk.
– O kur ton tabokerka uns liūb nešiotīs?
– Pu jūstas pasirišis.
Paēn tuoliau. Rund pīmenuks akėčias. 
– Martīnuk, vo kas tas īr? – vėl klaus biesus. 
– Muna senole šukas. 
– Atidūk mun.
– Pasijimk. 
– O kur anas liūb nešiotīs?
– I plaukus isisegis. 
Užējė toliau meška begulint. 
– Martīnuk, o kas tin īr? – viel tēraujas biesus.
– Muna senolis.
– Ar aš galiu pri anō priēti?
– Gali.
– Bet kad ana kap meška narn, kun ana tin saka?
Martīnuks paaiškin:
– Poterus kalb. 
– Martīnuk, dabar mudu pasigrumkiam. Katrus 

laimies, tam bobutė atiteks. 
– Aš pasivadinsu senoli i pagalba. Tu anū nanu-

grumsi, – atsikert Martīnuks. 
– Gerā. Tumet, išsiaiškinkem, katrus iš mūsa 

greitesnis. Kas laimės, tam bobutė atiteks.
Martīnuks paleida žvirbli ir saka:
– Matā, tu net maža paukšteli negali pagauti, tā 

kāp muni pagausi. Jē pagausi, bobutė būs tava.
Meties biesus žvirble gaudīti. Kol gaudė pīme-

nuks ir nomī so tū bobute parēji. Parodė ans tū bo-
butė ponū, vo ta bobutė ėr prapūlė.
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Tauragiškiu mīslės
Aukštā kība, ladva īva, vėsas aplipės, galiuks 

pliks. (Riešuts)
Stovi kumpe trupinīs, nepavež nė arklīs. (Pečius)
Raudons, raudons ponātis, pilve gul akmėnātis.
Visi joj, visi joj, nėks nepašer. (Slinkstis)
Avelė bėgdama priėd. (Ratele špūlė).

Patarlės
Kap jis groja, tāp aš šoku.
Anglis ir snīgi juoda.
Kas sako, tas ir prašo.

Senūju žemaitiu dainas

1942 m. sausė 4 d. Tauragies apskritėis Batakiū 
valsčiaus Čiuteikiu kaimė užrašė Mickevičius Juozos. 
Pateikiejė – 52 m. omžiaus Meškauskītė-Elirkienė Ona

Šėlališkiu mīslės
Du šunīs rėjas, balti kraujē bėg. (Melnīčia=Malūns)
Aukš keluk, žem bumbikes, īkiš ir ištrauk.  (Kišenė)
Žmogus stov: nė laukė, nė trobō. (Tarpdurie)
Mažas vaikeluks pu karklīnus lunda. (Šepe-

tīs galvā šukūti. Tuoks šepetīs liūb būti padarīts iš 
kiaulės šeriū, tī šerē sudieti i kvėtka. Vīns gals supa-
kūts, vu su kėtu liūb šukūtis)

Maža bobelė visa svieta rieda (Adėta)
Vundins paukštis, vīna koja, virš šimta gūniu. 

(Kopūsts).
Lops unt lopa, adatas ni dūrė. (Žonsės= Žąsis)
Ēji Šimos Jurgis nakti, pametė dirža sagti, mėnū 

rada, saulė pagava. (Rasa)
Kor gurkliūji vingurgalvi? Kas tau rūp? (Opės)
Du gadni ējė pri nagadni prašīt daugiau kap 

Dungaus. ( Jūzops ėr Nikuodems ējė prašītė Pilota, 
kad nujimto Jezaus kūna nu krīžiaus, kad galietu 
Jezu palaidūti)

Tur plunksnas, nalakio, tur kuojės, nevākštio, 
tur šiaudus, najied. (Luova)

Užminsu minsli par pilva ginsli, pilva gale –  jo-
marks. (Smuika=Smuiks)

1942 m. sausė 3 d. Tauragies apskrėtėis Šėlalės 
valsčiaus Kūdaitiu kaimė užrašė  Mickevičius Juozos 
(1900–1984). Pateikiejė – 85 m. omžiaus Bucātė 
Marcijuona

AK, BLAZDINGA, BLAZDINGELI
Ak, blazdinga, blazdingeli,
Kun parneši naujīneli?
Aš parnešu naujīneli –
Žad atjoti bernužėlis. 

Kad žinočiau, kad atjotu,
Pataisīčiau patalėli.
Dėčiau minkštā po šoneliu,
Dar minkštesni po galvele. 

Patalėlis po šonelio,
Paduškelė po galvelė.
Kad prisėsčiau pri šalelės,
Kap darželī pri rūtelės.

Ak, blazdinga, blazdingeli,
Kun parneši naujīneli?
Aš parnešu naujīneli –
Žad atjoti sens našlelis.

Kad žinočiau, kad atjotu,
Pataisīčiau patalėli.
Dėčiau kītā po šoneliu,
Dar kītesni po galvele. 
Kad prisėsčiau pri šalelės
Kap girelė pri kelmele.

MERGĪTE MANO, JAUNOJI MANO
Mergīte mano, jaunoji mano,
Tekėk už manes šī rudeneli.
Berneli mano, jaunasis mano,
Pu tava vartu – tik šaltinėlis,
O iš krašteliu tek ašarėlės. 

Geriau man būti pas motušėle,
Pas motušėle lingvas darbelis,
Linksmas žodelis.
Svirne sėdėjau, skaras siūlėjau,
I rūtu darža saulė tekėjo,
I jovarėli atspindėjo.

Motušė tarė, senoji tarė,
Dukrele, ant pusrītėlio.
O už bernelio sunkūs darbeliai,
Žiaurūs žodelē.
Anīta tarė, senoji tarė,
Ginki, martele, i pīvas žirgeli.
Lankoj stovėjau, siūleles siūlėjau,
Pro jovareli saulė tekėjo,
Ašarėlės atsispindėjo.
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PLUNGĖ. Paminklos Čiurliuoniou Mėkaluojou Konstantinou, sokorts pagal M. K. Čiurliuonė
paveiksla „Karaliu pasaka“. Skulptuorė Matulātė Daliutė Ona. Potuograps Vėngalis Bonifacos 



PLUNGĖ. Laisvės paminklos, skėrts Lietovuos 
nepriklausuomībės paskelbėma 10-metiou. 
Ožbaigts statītė 1931 metās.
Potuograps Vėngalis Bonifacos


