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Šiemet, minint Vilniaus 700 metų jubi-
liejų, žemaičiai, be abejo, vis dažniau pasi-
žvalgo, kur čia jų kraštiečių pėdsakai giliau 
įspausti, kokį „vėją“ jie čia dabar kelia...

Žemaičių sostinėje daug. Tad nieko 
nuostabaus, kad ir šiandien, kaip ir XIX a. 
pradžioje, kai čia veikė žemaičių kultūrinis 
sambūris, nesikukliname gerąja prasme pa-
sakyti, kad Vilnius, kaip seniau, taip ir da-
bar – „apsėstas žemaičių“.  Tie žodžiai pir-
miausia mums primena Simoną Stanevičių 
(1799–1848). Tai jo, XIX a. pr. stovėjusio 
Vilniuje veikusio žemaičių kultūrinio sam-
būrio priekyje, persakyti pirmojo senienų 
muziejaus įkūrėjo Lietuvoje Dionizo Poš-
kos (1764–1830) žodžiai. 

Išsamią studiją apie XVI–XIX a. Že-
maičių kultūrinius sambūrius  yra parašęs 
literatūrologas prof. Juozapas Girdzijaus-
kas (1935–2014).

2024-aisiais bus 10 metų, kaip profeso-
rius išėjo Anapilin. Prisimename jį ne tik 
kaip mokslininką, daugelio knygų autorių, 
redaktorių, bet ir kaip aktyvų Žemaičių 
kultūros draugijos, S. Stanevičiaus bendri-
jos narį. Einant metams jo mokslo darbai, 
kaip ir studija apie žemaičių kultūrinius 
sambūrius savo vertės nepraranda. Šį kartą 
skaitytojams siūlome šios studijos skyrių, 
skirtą jau minėtam XIX a. pr. Vilniuje vei-
kusiam Žemaičių kultūriniam sambūriui, 
kuris, pasak profesoriaus, Lietuvoje buvo 
jau šeštas.

VILNIUI – 700: 
miestas, pasak Simono 
Stanevičiaus, nuo seno
„apsėstas žemaičių“

Parengė Donatas TYTUVA

Apie Žemaičių kultūrinį sambūrį Vilniuje kalba 
Simonas Stanevičius minėtoje „Aukštoje dainoje“ 
(t. y. odėje) „Šlovė Žemaičių“, parašytoje 1823 m. 
Joje sakoma, kad Vilnių apsėdę žemaičiai, sutarti-
nai veikdami, atgaivino tėvų garbę ir gimtąją kalbą, 
pradžiugino lietuvius ir taip išgelbėjo senas Lietu-
vos gimines nuo pražūties. Jurgis Lebedys ir jam 
pritariantys istorikai bei literatai tvirtina, kad to 
Žemaičių sambūrio siela buvo pats S. Stanevičius. 
Be jo, tam sambūriui priklausė Simonas Daukantas, 
Kajetonas Nezabitauskis, taip pat Jurgis Pliateris, 
Kiprijonas Protasevičius, Pranas Zatorskis, Adolfas 
Pšeciševskis (Przeciszewski) ir kiti, daugiausia Kra-
žių gimnazijos auklėtiniai . Tuo metu buvo parašyta 
ir išleista daugiausia lietuviškų knygų, imtasi kito-
kių lituanistinių iniciatyvų: 1822 m. S. Daukantas 

Juozas Girdzijauskas. Fotografas nežinomas. 
Nuotrauka iš RKIC archyvo

ŠEŠTASIS ŽEMAIČIŲ 
KULTŪRINIS SAMBŪRIS
Juozapas GIRDZIJAUSKAS
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rašo pirmąją Lietuvos istoriją lietuvių kalba „Darbai 
senųjų lietuvių ir Žemaičių“; K. Kontrimas siūlo dės-
tyti Vilniaus universitete lietuvių kalbą; 1823 m. pasi-
rodo lietuviškai parašytas pirmas prozos veikalas – iš 
lenkų kalbos išversta Jano Chodzkos apysaka „Jonas 
ir Svisločės“; S. Stanevičius išleidžia Mikalojaus Dauk-
šos „Postilės“ ištraukas, išspausdina du verstinius leidi-
nius („Apie darymą valgio iš kerpių islandų“, „Istorija 
šventa“), parašo odę „Šlovė Žemaičių“, kai kurias pa-
sakėčias, nežinomas filomatas sukuria D. Poškai skirtą 
poemą „Baublys“; 1824 m. Kajetonas Nezabitauskis 
išleidžia elementorių „Naujas mokslas skaitymo“ su 
pridėtu lietuviškų knygų sąrašu; S. Daukantas paren-
gia spaudai Fedro pasakėčių rinkinį; Antanas Strazdas 
pradeda bylinėtis su cenzūra dėl antrojo savo eilėraš-
čių rinkinio, o Aleksandras Butkevičius – dėl lietuvių 
kalbos gramatikos; 1829 m. pasirodo svarbiausi S. Sta-
nevičiaus darbai: gramatika („Trumpas pamokymas 
kalbos lietuviškos arba žemaitiškos“), dainų rinkinys 
(„Dainos Žemaičių“), pasakėčios („Šešios pasakos Si-
mono Stanevičiaus, žemaičio, ir antros šešios Krizo 
Donelaičio, lietuvninko prūso“). Taigi XIX a. trečias 
dešimtmetis buvo vaisingiausias sutelktinės Žemaičių 
kultūrinės veiklos Vilniuje tarpsnis. 

Simonas Tadas Stanevičius: 
„ŠLOVĖ ŽEMAIČIŲ
(AUKŠTA DAINA)“

Poeto, tautosakininko, kultūros veikėjo Simono 
Tado Stanevičiaus (1799–1848) sukurta odė „Šlovė 
Žemaičių“ („Aukšta daina“) yra skirta XVIII a. I p. 
Vilniuje gyvenusių, čia mokslus ėjusių, kultūros srity-
je dirbusių žemaičių kultūrinei veiklai pašlovinti. Čia 
tuo metu studijavo ir pats S. Stanevičius. Joje minimas 
Vilniaus miestas, visuomenės gyvenime buvusios pa-
triotinės nuotaikos. Šis kūrinys – tai originali odė lie-
tuvių literatūroje.  XIX a. pr. ji buvo tapusi pažangaus, 
mokslo siekiančio jaunimo himnas. Kūrinys parašytas 
1823-aisiais. Pirmą kartą jis išspausdintas 1829 metais.

***
Mačiau Vilnių, šaunų miestą,
   Seną mokslų gyvenimą,
Nuo žemaičių beapsėstą
   Ir jų tikrą sutarimą.

Simonas Stanevičius. Dailininkas nežinomas. 
Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo

Antkapinis paminklas Simono Stanevičiaus sim-
bolinėje palaidojimo vietoje Švėkšnos kapinėse. 
Paminklo autorius tautodailininkas Vytautas Ma-
joras. Danutės Mukienės nuotrauka(Nukelta į 4 p.)
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Šlovė visus sujudino
   Gera tėviškei daryti,
Ir, ką amžiai pagadino,
   Čėsas yra sutaisyti.

Daugel metų sviets rokavo,
   Mūsų žemė kaip pražuvo,
Kaip užmiršo kalbą savo
   Ir užmiršo, kuomi buvo.

Tarp žemaičių vis atgijo
   Garbė tėvų ir liežuvis,
Meilė tarp jų išsiliejo,
   Prasidžiugo ir lietuvis.

Sveiks, Ringaude, mūsų tėve!
   Sveiks, Mindauge, karaliūnai!
Garbę jūsų skelbdink, dieve,
   Kuri linksmin mumis nūnai.

Sveiks būk, senas Gediminas!
   Sveiks, Algirde galingiausias!
Sveiks, Kęstuti minėtinas,
   Iš žemaičių ko stipriausias!

Buvot ligšiol užmiršime
   Dėl daugumo neprietelių,
Štai žemaičių surinkime
   Šlovė jūsų prisikėlė.

Prasidžiugo Lėtų šalys
   Ir geruma sūnų savo,
Nesang greitai iš nevalios
   Pražuvimo išvadavo.

Šviesi saulė užtekėjo,
   Lėtų nušvito pašaliai,
Rankas ant akių uždėję,
   Išsiskaidė neprieteliai.

Šimtabalsis garsas lėkė,
   Ilgus sparnus plasnodamas,
Nepaliaudams šaukė, rėkė,
   Po pasaulį skrajodamas:

„Veizdėk, sviete nusiminęs!
   Kas ten šiaurėj atsitiko,
Lietuvos senos giminės
   Pražuvime sveikos liko. 

Kada žemaičiai pradėjo rašyti žemaitiškai? Į šį 
klausimą atsakyti sudėtinga. Kalbininkas Zigmas 
Zinkevičius (1925–2018) yra pažymėjęs, kad Mar-
tyno Mažvydo Katekizmas yra „ne tik  pirmoji lie-
tuviška knyga, bet ir seniausias žemaičių tarmės pa-
minklas“.  M. Mažvydo Katekizmas, kurio tekstuose 
vyrauja žemaitiški žodžiai, išleistas 1547 metais. Ti-
kėtina, kad tuo metu ir gerokai anksčiau negu jis 
išspausdintas, buvo daug išsimokslinusių žemaičių, 
kurie rašė ir ne bet kaip, o žemaitiškai. 

Nuo M. Mažvydo Katekizmo pasirodymo pra-

ŽEMAITIŠKOS 
rašybos ištakos ir jos 
puoselėjimas Vilniuje
Danguolė ŽELVYTĖ

Martynas 
Mažvydas. 
Dailininkas  
nežinomas. 
Fotorepro-
dukcija iš 
RKIC archyvo

„Martynas Mažvydas“. Dailininko Antano Šakalio lino 
raižinys. 1978 m.
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(Nukelta į 6 p.)

ėjus apie 99 metams buvo išspausdintas Saliamono 
Mozerkos  Slavočinskio (1624–1660) sudarytas ir 
spaudai parengtas  pirmasis katalikiškas giesmynas 
lietuvių kalba – „Giesmės, tikėjimui katolickam  pri-
derančios“ (1646). Jo pagrindą sudarė iš lenkų į lietu-
vių kalbą išverstos S. S. Jagodinskio giesmės, J. Kocha-
nowskio psalmės bei originalios lietuviškos giesmės. 
Šiame leidinyje taip pat yra daug žemaitiškų žodžių.

Kitas šių dienų kalbininkų išskiriamas žemai-
tiškos kalbos rašytinis paminklas – 1759 m. iš-
leista iš lenkų į lietuvių kalbą išverta teologo  Bo-
naventūros knyga „Žyvatas Pono ir Dievo mūsų 
Jėzuso Christuso“. Kalbininkas Aleksandras Gir-
denis (1937–2011) yra nurodęs, kad šio vertimo 
kalba būdinga Lietuvos pajūrio vakarų žemaičių 
kalbai, t. y. Kretingos krašto patarmei. 

XVIII a. pab. leidinių, kurių teksto pagrindas– 
žemaičių kalba, buvo išspausdinta nemažai. Dar 
daugiau jų pasirodė XIX amžiuje. Tuo laikotarpiu 
didžioji dalis išleistų lietuviškų leidinių buvo para-
šyta žemaičių kalba, bet jų tekstai buvo užrašyti taip 
pat, kaip kad buvo užrašomi ir lietuviški tekstai, nes 
tuo metu specialiai žemaičių kalbai užrašyti pritai-
kytų taisyklių, žemaičių rašybai skirtos abėcėlės dar 
neturėta. Kadangi tuo laikotarpiu jau buvo iškilęs 
poreikis lietuviams turėti bendrinę kalbą, ją buvo 
siūloma sukurti žemaičių kalbos pagrindu.

XIX a. pr. savo kūryba pradėjo garsėti iš Skuo-
do rajono Laumių kaimo kilęs, lenkų ir lietuvių kal-
ba rašęs poetas bajoras Antanas Jackus Klementas 

(1756–1823). Jis  kūrė alegorijas, dainas, elegijas, 
epigramas, himnus, idiles, laiškus maldas, odes, 
raudas, eiliavo Bibliją, rašė satyras caro valdinin-
kų, kunigų, valstiečių gyvenimo temomis. Žinoma 
apie 140 išlikusių jo lietuvių kalba parašytų kūrinių 
(rankraščiai saugomi Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos institute). Šio autoriaus lietuviškų kūrinių kal-
bos pagrindas taip pat yra žemaičių kalba. 

A. J. Klementas dabar jau mažai kam žinoma, 
tad dar keletas žodžių apie šį autorių. Nepaisant to, 
kad neturėjo filologinio išsilavinimo ir tiesioginės 
jo pareigos su kūryba nebuvo susijusios, jis paliko 
puikių žemaitiškų  grožinės literatūros kūrinių. 

A. J. Klementas buvo baigęs netoli Pinsko vei-
kusią Dąbrowicos pijorų mokyklą. 1771 m. grįžo 
į Žemaitiją, iš pradžių vertėsi advokato praktika 
Raseiniuose ir Telšiuose, 1797 m. buvo Lietuvos 
Vyriausiojo Teismo deputatas Vilniuje, 1802–
1808m.– Telšių teismo teisėjas, 1814–1817 m.– 
Telšių apskrities vėliavininkas. 

Dabar jau laikas prisiminti iš pietų Žemaitijos ir 
iš šiaurės vakarų Žemaitijos kilusius XVIII a. pab.–
XIX a. pirmosios pusės žymius autorius. 

Tarp pietų žemaičių  savo rašto darbais plačiau-
siai žinomas Liudvikas Adomas Jucevičius (1813–
1846), Dionizas Poška (1764–1830), Simonas 
Stanevičius  (1799–1848), Kalikstas Kasakauskas 
(1792–1866), Silvestras  Valiūnas (1789–1831). Jų 
kūrybą vainikuoja D. Poškos poema „Mužikas Že-
maičių ir Lietuvos“ bei S. Stanevičiaus odė „Šlovė 
žemaičių“ („Aukšta daina“). Šių kūrinių žodyno 

Dionizo Poškos paminklas Bijotuose (Baublių 
muziejaus lauko ekspozicijoje). D. Mukienės 
nuotrauka

1972 m. Vilniuje 
išleistos Antano 
Klemento knygos 
„Žemaitiška 
giesmelė“ 
viršelis
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pagrindą taip pat sudaro žemaitiški žodžiai. 
Žemaičiams tuo metu kitos gimtosios kalbos 

kaip žemaičių nebuvo. Jie suprato jos svarbą, tad 
vertino ir puoselėjo ją. M. Daukša Postilės prakal-
boje rašė: „Kurgi, sakau, pasaulyje yra tokia tauta, 
tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir 
tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos? 
Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba 
ir visados rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir 
gražinti. Nėra tokios menkos tautos, nėra tokio nie-
kingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava 
kalba... [...] Ne žemės derlingumu, ne drabužių 
įvairumu, ne šalies malonumu, ne miestų bei pilių 

stiprumu gyvuoja tauta, bet labiausiai išlaikymu ir 
vartojimu savo kalbos, kuri didina ir laiko visuome-
nę, jos santaiką ir brolišką meilę“.

Tarp XIX a. I p. rašytojų „dounininkų“ žymiau-
si tuo metu buvo iš dabartinio Skuodo rajono Len-
kimų seniūnijos Kalvių kaimo kilęs lietuviškai rašęs 
Simonas Daukantas (1793–1864), tos pačios se-
niūnijos Večių kaime gimęs Jurgis Ambraziejus Pa-
brėža (1771–1849) ir iš Kretingos rajono Nasrėnų 
kaimo kilęs Motiejus Valančius (1801–1875). Iš jų 
su Vilniumi, kaip ir anksčiau paminėtas S. Stanevi-
čius, labiausiai susijęs S. Daukantas, kuris yra mokę-
sis Vilniaus gimnazijoje ir Vilniaus universitete. Bū-
tent tuo metu čia buvo susitelkęs ir plačią kultūrinę 
veiklą vystė nemažas būrys mokslo siekusių žemai-
čių. Yra panašumų su tuo, kaip  žemaitišką rašybą 
pradėjome gaivinti 1991 m. ir kaip rašė XIXa. pr. 
minėti žemaičiai „dounininkai“. Šiuo atveju aktu-
aliausi kretingiškių patarme rašiusio J.A.Pabrėžos 
tekstai. Jis rašydavo dviraidžius (dvi balses) vietoje 
žemaičių netariamų dvibalsių (tų, kuriuos jie ištaria 
kaip ilgąsias balses) ir dažnai vietoje ilgai ištariamų  
kirčiuotų arba nekirčiuotų balsių. 1991 m. pradėjus 
skelbti žemaitiškai parašytus tekstus, kalbininkai 
Aleksas Girdenis ir Juozas Pabrėža taip pat reko-
mendavo vietoje žemaičių kalboje ilgosiomis balsė-
mis užrašomų žemaičių netariamų dvibalsių rašyti 
dvi trumpąsias balses. Pagal šią taisyklę buvo užrašy-
tas ir pirmojo 1991–1993 m. žemaičių kalba leisto 
laikraščio „A mon sakaa?“ pavadinimas, jos buvo 
paisoma ir rašant bei rengiant sklaidai šiame laikraš-
tyje spausdinamus žemaitiškus tekstus. 

Jurgis Ambraziejus Pabrėža jau XIX a. teigė, 
kad reikia sukurti tik žemaičiams skirtą žemaitišką 
rašomąją bendrinę kalbą, nes tuo metu kiekvienas 
žemaitis rašė vis kitaip, tad dažnai būdavo sunku ne 
tik kitiems lietuviams žemaitiškus tekstus skaityti, 
bet ir patiems žemaičiams vieniems kitus suprasti. 

Visų trijų paminėtų žemaičių „dounininkų“  
tekstuose buvo itin daug tik žemaičių vartojamų žo-
džių. Visi jie brangino žemaičių kalbą ir ją puoselėjo. 
S. Daukantas yra pažymėjęs, kad  kalba yra „visų di-
džiausia žmogaus privilegija, kurios nė koksai krauge-
rys negali jam išplėšti, negut vienkartu su gyvyba“. 

Tuo laikotarpiu vis labiau darėsi aišku, kad būtina 
supaprastinti žemaitiškai užrašomų žodžių rašybą ir 

Simono Daukanto (1793–1864)  portretas. 1850 m. 
Dailininkas Jonas Zenkevičius 

Simono Stanevičiaus (1799–1848) medalis. 1999 m. 
Dailininkas Antanas Žukauskas
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pačią žemaičių kalbą. Šioje srityje lyderis buvo Že-
maičių vyskupas M. Valančius. Nepaisant to, kad taip 
„lyderiaujant“ jo tekstai vis labiau darėsi panašūs į lie-
tuvių kalbos, tačiau žodynas mažai pasikeitė.

XIX a. viduryje (1855 m.) buvo parašyta pirmoji 
žemaičių kalbos rašybos gramatika – „Trumpi sam-
protavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles“. 
Ją lenkų kalba išguldė Juozas Čiulda (1796–1861). 
Deja, šia knyga 138 metus žemaičiai, išskyrus M. Va-
lančių, kuris leidinį aprobavo ir palaimino, negalėjo 
pasinaudoti, nes ji buvo išspausdinta tik 1993 metais 
(tuo pasirūpino kalbininkas Giedrius Subačius). 

XIX a. pab.–XX a. pr. vakarų aukštaičių (kau-
niškių) tarmės ir Prūsų Lietuvos raštų kalbos pa-
grindu buvo suformuota bendrinė lietuvių kalba. 
Faktiškai tai yra dirbtinė kalba. Nepaisant to, kad 
oficialiame gyvenime jau seniai vartojame bendri-
nę lietuvių kalbą, kuri dažnai literatūrine kalba va-

dinama, Žemaitijoje poreikis kalbėti ir rašyti savo 
motinų gimtąja kalba neišnyko. Taigi, daugelis že-
maičių ir toliau rašė žemaitiškai. Raidės buvo lietu-
viškos, o tekstų turinys, žodynas – žemaitiškas. Tai 
akivaizdu skaitant ne tik tuo laikotarpiu kūrusių 
žemaičių rašytojų tekstus, bet ir išlikusius kitų že-
maičių įvairius rašto pavyzdžius, tarp jų ir laiškus, 
prisiminimus, įvairius kūrinius ir kt. Kai kure vyres-
ni, tik pradžios mokyklas baigę žemaičiai, savo arti-
miesiems laiškus ir šiandien žemaitiškai rašo. Daug 
to laikotarpio žemaitiškos rašybos pavyzdžių yra 
išlikę ir ant antkapinių paminklų ir kt. 

XIX a. pab.–XX a. I p. žemaitiškai rašiusių au-
torių kūrinių, išspausdintų originalo kalba,  daugelį 
dešimtmečių skaitytojai nematė, nes rengiant spau-
dai žemaičių tekstus jie būdavo stipriai redaguoja-
mi, tad netekdavo savo originalumo. Kartais minė-

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (tėvo Ambraziejaus / 
Ambrozijaus OFM, 1771–1849) paminklas Kretingoje. 
Skulptorius Algirdas Bosas. D. Mukienės nuotrauka

Vytauto Merkio knygos „Motiejus Valančius iš arti ir 
iš toli: straipsnių rinkinys“, išleisto 2001 m. Vilniuje, 
viršelis

(Nukelta į 8 p.)
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ti kūriniai būdavo net perrašomi ir išspausdinami 
kaip bendrinės lietuvių kalbos tekstai. Tai akcen-
tuota ir 1938 m. Kaune išleistos žemaičių kūrybos 
antologijos „Žemaičiai“ sudarytojo Stasio Anglic-
kio parašytame įžanginiame žodyje – „Žemaičių 
pasisakyme“. Jis pažymi, kad: „Šiuo laiku žemaičiai, 
gal daugiausia, negu kada nors, yra netekę savo že-
maitiško susipratimo. Aukštaičiams pasisekė žemai-
čius įtikinti, kad jie daug savotiškumų turi atsižadėti 
dėl bendros valstybės, dėl bendros kultūros. Žemai-
čiai rašytojai kantriai pasidavė taisomi. Pavyzdžiui, 
Žemaitė, kuri visą savo amželį nemokėjo kitaip, kaip 
tik žemaitiškai, buvo paversta bendrinės kalbos rašy-
toja, buvo tikra to žodžio prasme svetimų rankų per-
dirbta. Kad tuo būdu buvo laužomos autorės teisės 
kalbėti taip, kaip jos burnoje auga žodžiai ir kad per 
tą perdirbimą dingo daug vertingų jos rašto ypaty-
bių, niekas į tai nekreipė dėmesio. Tiesiog nebegalima 
susekt, kur baigiasi Žemaitės stilius ir kur prasideda 
jos taisytojų darbas. Tuo taisymu Žemaitės kūrybai 
buvo suduotas skaudus smūgis. [...] 

Senieji žemaičių rašytojai, kaip Daukantas, 
Poška, Stanevičius, Valančius, dabar yra perrašomis 
aukštaitiškai ir išleidžiami. Sako, tai praturtina lie-
tuvių literatūrą, bet kokia iš to nauda žemaičiams? 
Daug puikiausių, seniausių žemaitiškų žodžių trans-

kripcijoj miršta: žemaičiams jie per tai pasidaro sve-
timi, o aukštaičiams jie lieka vis tiek be žodyno nesu-
prantami. [...]“ 

Viena iš pirmųjų šią sieną pabandė įveikti iš 
Joniškio kilusi, ilgą laiką Žemaitijoje (dabartinio 
Plungės rajono Kulių mietelyje) gyvenusi ir čia že-
maičių kalbos gana neblogai pramokusi rašytoja 
Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė (1886–1958). 

1913 m. Vilniuje M. Kuktos spaustuvėje, kuri 
veikė Totorių gatvėje, buvo išspausdinta S. Čiur-
lionienės-Kymantaitė knygutė „Pasipasakojima“, 
kurioje yra paskelbti keturi trumpi apsakymai: „Ke-
liuoni y Šiaulius“, „Naištižusi Prani“, „Kaip Pele-
lis muoksla eji“, „Naiesi nediktousi“ (pavadinimų 
rašyba originali). 1915-aisiais ši autorė leidinyje 
„Vairas“ paskelbė ir penktąjį savo žemaitiškai pa-
rašytą apsakymą – „Kažėkas pasėgadėna“, o 1920 
m. Tilžėje išspausdintoje jos antrojoje žemaitiško-
je  knygutėje „Dolpelis ministerijoje tarnauja“ –  
dar du žemaitiškus apsakymus: „Dolpės Dėdgalvi 
atsėmėnėma“ ir „Dolpės ėr Dzėduoriaus laiška“. 
Rengdama spaudai savo „Rinktinius raštus“ (išleis-
ti 1956 m.) rašytoja vieną trečiojo tomo skyrių net 
pavadino „Žemaitiškais pasakojimais“ ir į jį įtraukė 
visus jau minėtus 7 apsakymus bei papildomai dar 
aštuntą – „Pelicėjė kompelninkė“.  Šiuos kūrinius 

Knygų viršeliai (iš kairės): Juozo Čiuldos „Trumpi pasamprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos 
taisykles“ (lietuvių kalba išleista Vilniuje serijinio leidinio „Lietuvos atgimimo istorijos studijos“ 6 knygoje 
1994 m.), Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės „Pasipasakojima“ (išleista kaip „Vilties“ leidinys Nr. 31  Vilniuje 
1913 m.) ir 1988 m. Vilniuje išleistas Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės „Raštų“ trečiasis tomas
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„Rinktiniams raštams“ spaudai parengė iš Kretin-
gos rajono Būbelių kaimo kilęs kalbininkas Juozas 
Aleksandravičius (1920–2007). Jis juos redagavo 
kaip pajūrio žemaičių dounininkų tarmės tekstus. 

1958 m. S. Čiurlionienė-Kymantaitė žemaitiš-
kai pradėjo rašyti dar vieną savo kūrinį, kuris iš že-
maitiškų jos tekstų savo apimtimi yra pats didžiau-
sias. Tai – „Žemaitiška poema“. Rašytoja jos užbaigti 
nespėjo. S. Čiurlionienė-Kymantaitė mirė 1958 m. 
lapkričio 18 dieną. „Žemaitiška poema“, kaip ir visi 
kiti jos žemaitiškai tekstai yra įtraukti į 1988 m. Vil-
niaus „Vagos“ leidyklos išleistą S. Čiurlionienės-Ky-
mantaitės „Raštų“ trečiąjį tomą (p. 360–569).

Šiandien išskirtinis dėmesys šiai rašytojai ne tik 
dėl to, kad pačioje XX a. pr. ji įveikė žemaitiškai pa-
rašytų tekstų spausdinimo originalo kalba blokadą, 
bet kad jos tekstų pavyzdžiu dabar galime parodyti, 
kaip XX a. keitėsi tokių tekstų rašyba. 

1913 m. „Vilties“ leidinio Nr. 31 (S. Čiurlionie-
nės-Kymantaitės knygutės „Pasipasakojima“)  įžango-
je „Pasipasakojimus leidžiant“ autorė lietuviškai rašo: 

„Taip man buvo visados graži ir brangi žemaičių 
tarmė, kad atėjo man į galvą surašyti, ką pati girdė-
jau ir pastebėjau, tarp žemaičių gyvendama. Žemai-
čių statumas, būdas trumpai ir griežtai reikšti savo 
nuomones, tiek yra gražus ir savitas, kad turi būti 
visiems žinomas. Tegu man bus atleista, kad negalė-
jau aprėpti ir parodyti viso to turto, koks yra žemaičio 
žemaitiškas pasakojimas, kuomet sakytojas, gausiai 
sėdamas sulyginimus, išsipasakoja, kaip tai jam atsi-
tikę, nepamiršdamas niekuomet parodyti save guviu, 
vikriu, daug išmanančiu, teisingu. Kaip reikia skai-
tyti žemaitišką raštą.

Čia išleisti vaizdeliai parašyti yra tąja tarme, 
kuria kalbama Kuliškiuose ir Plungiškiuose (Telšių 
apskr.).

Žemaitiškas ei augštaičiuose tariamas ie. Pav.: 
apei = apie.

ou = uo duona = douna
e (atvira ilga) = iai
Šiurpule = šiurpuliai
e ištariamas tarp ia ir e
u ištariama tarp o ir u
kap a ilgoji
ie = ė, iemi = ėmė
Aš gi šiuo mažu darbeliu norėjau tik patarnauti 

mūsų scėnai ir pati berašydama pasigėrėti žemaičių 

Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės Knygoje „Pasipa-
sakojima“ (Vilnius, 1913 m.) išspausdinto apsakymo 
„Kelióni y Šiaulius“ fragmentas

tarmės švelnia, skambančia muzika.“
Viršuje pateikiame knygutėje „Pasakojima“ iš-

spausdinto pirmojo apsakymo „Kelióni y Šiaulius“ 
fragmento kopiją. Joje matosi, kaip rašytoja tekstą 
yra užrašiusi naudodama bendrinės lietuvių kalbos 
abėcėlės raides, tačiau ne visur laikydamasi lietuviškos 
rašybos taisyklių. Nosinių balsių (ą, ę, į, ų) tekste 
nėra. Nosinė balsė į pakeista balse y. Daugelis žo-
džių yra sukirčiuoti. Kai kuriuose žodžiuose nuro-
dyti net du kirčiai. Akivaizdu, kad taip rašydama 
autorė siekė parodyti žemaičių kalbos muzikalumą.

1925–1940 m. Telšiuose buvo leidžiamas visai 
Žemaitijai skirtas katalikiškos krypties savaitraštis 
„Žemaičių Prietelius“, kuriame daug vietos būda-
vo skiriama krašto švietimo ir kultūros reikalams. 
1934m. šiame laikraštyje buvo pradėti spausdinti 
tekstai, kuriuose akcentuota, kad reikia branginti 
ir saugoti žemaičių kalbą, nevengti savo rašomuo-
se tekstuose naudoti žemaitiškų žodžių, nesigėdyti 
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dėl to, kad kalbi ir rašai žemaitiškai. Buvo kas tam 
ir prieštaravo, laikraštyje tęsėsi diskusija tais klau-
simais, tačiau žemaičiai laikėsi savo ir jame  nuo  
1939m. 21 numerio iki 1940 m. 26 numerio sky-
relyje „Žemaitėška Pastuogė“ buvo  spausdinami 
nedidelės apimties žemaitiškai parašyti tekstukai 
(eilėraščiai, žinutės, tautosakos kūrinėliai ir kt.). 
Na o vėliau (1941–1944 m.) Telšiuose leistame 
savaitraštyje „Žemaičių Žemė“ nuo 1943 m. rugsė-
jo mėnesio 11 d. atsirado žemaitiškai parašytiems 
tekstams skirtas skyrelis „Žemaitėška  Kertelė“. Tą 
rugsėjo 11-ąją šiame leidinyje išspausdintame iš Že-
maičių Kalvarijos kilusio Juozo Jurkaus straipsnyje 
„Žemaitiškosios Kertelės“ rašybos istorija ir pagrin-
diniai dėsniai“ rašoma, kad „Žemaičių Žemės“ te-
minis skyrelis nebus kokia pirmiena, ir priminė, kad 
„Žemaitėška Pastuogė“ „turėjo savo sutvarkytą rašy-
bą, jos autorius – Br. Jurgutis (dabar kunigas Mažei-
kiuose). „Žem. Pastogė“ ir jos žemaitiškoji rašyba išvy-
do šviesą poros laimingų aplinkybių dėka, būtent– kad 
„Žem. Priet“ redaguoti buvo pavesta žemaičiui kun. 
Dr. K. Olšauskui (kilimo nuo Salantų) ir kad Telšių 
kunigų seminarijoj tuo metu buvo lituanistiką studi-
javęs nepaprastai energingas žemaitis minėtas klier. B. 
Jurgutis (nuo Darbėnų). Jurgutis seminarijoje suorga-
nizavo žemaičių tarmės būrelį ir ėmėsi žemaičių rašy-
bos sudarymo. Šios rašybos atskirais klausimais tarėsi 
su prof. Dr. A. Saliu ir žemaičių studentų S.Daukanto 
D-jos nariais lituanistais. Kai sudarytoji rašyba „Pas-
togėje“ buvo paskelbta ir praktiškai imta naudoti, prof. 
A. Salys ja buvo patenkintas ir pritarė. 

Taigi, ši rašyba yra sudaryta pagal kalbos ir ra-
šybos mokslo reikalavimus. Neseniai prie Liet. Žem. 
Meno ir Mokslo Centro K. Mockaus, Centro pirmi-
ninko, suorganizuotoji Žemaičių Tarmės Sekcija, 
pripažindama, kas seniau žemaičių kultūros labui 
yra pozityvaus sukurta ir norėdama tęsti garbingas 
žemaičių tradicijas, šią rašybą siūlo priimti ir šio 
laikraščio „Žemaitiškoje Kertelėje“.

Žemaitiškos rašybos pagrindinės taisyklės pir-
mą kartą viešai paskelbtos 1939 m. gruodžio 21 d. 
laikraščio „Žemaičių  Prietelius“ trečiame puslapyje 
išspausdintame straipsnyje „Žemaitiškos rašybos 
pagrindai“. Šioje publikacijoje skelbiama:

„Jau seniai žemaičiai savo tarme rašė, bet kiek 
būdavo rašančių, tiek susidarydavo ir rašybų. Kad 
palengvėtų rašantiems, o ypač skaitantiems, buvome 

priversti griebtis naujos rašybos. Bet vėl vargas: nauji 
ženklai daugumai sudarė sunkumų. Kad bent dali-
nai ši padėtis palengvėtų, imamės sudaryti šiokius to-
kius rašybos pagrindus. Perteiksim pačius bendriau-
sius mūsų tarmės rašybos o ypač skaitybos dėsnius:

1. Visi priebalsiai žemaičių tarmės rašyboj ra-
šomi kilmiškai, kaip ir bendrinėje kalboje, vadina-
si, taip, kaip jie vartojami visuose gimininguose žo-
džiuose. Jei kuriame žody priebalsio rašyba neaiški, 
reikia rasti tos pat prasmės žodžio lytį, kur priebalsis 
stovi prieš balsį. [...].

2. Balsiai žemaičių tarmėj rašomi iš klausos: 
koks balsis girdimas, toks ir rašomas. Pvz., vėins gals 
deg, ontros rūkst.

3. Iš prigimties ilgieji balsiai žemaičių rašyboj 
žymimi su brūkšneliais ant viršaus ā, ē, ī, ẽ, ō. Pvz., 
Vāks vāks, vo po keliū metū ė vīrs. Nē šiuoks,nē tuoks, 
kāp gervės vāks. Spēsk spōslus zoikems gaudītė.

a) ilgasis ā vartojamas ten, kur bendrinėj kalboj 
jį galima pakeisti į dvibalsį ai. Pvz., vākā: vaikai, 
gerā: gerai, pelā: pelais.

b) ilgasis ē vartojamas ten, kur bendrinėj kalboj 
jį galima pakeisti į dvibalsį ei. Pvz., rēkals: reikalas, 
pelē: pelei.

Bendrinės kalbos garsų junginys iai žemaičių tar-
mėj visada išvirsta į e. Pvz., arklē: arkliai, arklēs: 
arkliais.

P. S. Taip pat garsų junginys ia žemaičių tarmėj 
išvirsta į e. Pvz., če: čia.

c) ilgasis ī vartojamas ten, kur tarmėj jį ilgai ta-
ria, bendrinėj kalboj jo vietoj vartojami y ir į. Pvz., 
drīstė: drįsti, tīstė: tysti.

Dūnininkų tarmėj, be to, garsas ī vartojamas ten, 
kur bendrinėj kalboj yra dvibalsis ie. Pvz., pīns: pie-
nas, dīna: diena.

d) ilgasis ō žemaičių dounininkų viduriečių tar-
mėj vartojamas ten, kur bendrinėj kalboj jį galima 
pakeisti į ą. Pvz, spōslā: spąstai, žōsės: žąsis.

e) ilgasis ū vartojamas ten, kur tarmėj jį ilgai ta-
ria, bendrinėj kalboj, jo vietoj vartojami ū ir ų. Pvz., 
pūstė: pūsti, skūstė: skųsti.

Dūnininkų tarmėj, be to, garsas ū vartojamas 
ten, kur bendrinėj kalboj yra dvibalsis uo. Pvz., pūds: 
puods, jūds: juodas.

4. Bendrinės kalbos i ir u žemaičių tarmėj prap-
latėja ir žymimi ženklais ė ir o, kurie visada tariami 
trumpai. Pvz., potra pėlvė, sermiega ont nogaras.
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P. S. Šie garsai kartais (po kirčiu ir sangarsiuose) 
ir ilgai tariami, bet jų skirtingais ženklais nežymime, 
pvz., nogaras, pėlvė, kaip bendrinėj kalboj kad neski-
ria skirtingais ženklais: pelė ir pelę.

5. Bendrinės kalbos ė ir o žemaičių tarmėj išvirs-
ta į dvibalsius ie ir uo. Pvz. liektė: lėkti, luops: lopas.

6. Bendrinės kalbos dvibalsiai ie ir uo žemaičių, 
dounininkų išverčiami į ėi ir ou. Pvz., pėins: pie-
nas, šou: šuo. 

Svetimieji priebalsiai f, h, ch žemaičių tarmės ra-
šyboj nevartojami.

Žemaičių tarmėj yra: 12 balsių: a, ā, e, ē, ẽ, ė, i, 
ī, o, ō, u, ū; 9 dvibalsiai: au, ai, ei, ėi, ie. oi, ou, ui, 
uo; 24 sangarsiai: al, am, an, ar, el, em, en, er, ėl, 
ėm, ėn, ėr, il, im, in, ir, ol, om, on, or, ul, um, un,ur.

9. Vienaskaitos galininko linksnio galūnė pail-
gėjimo žemaičių tarmėj neįgauna. Pvz., Važioujo i 
Plungė.

10. Daugiskaitos kilmininko galūnė visuose Že-
maičiuose pailgėja, jei kartais trumpiau ji ir tariama, 
tai atsitinka dėl nutraukto kirčio; rašant vis tiek il-
gumas šiame atsitikime pažymimas. Pvz., vākū kāp 
popū, dounas nie plotas.

11. Tariamosios nuosakos III asm. tose žemaičių 
šnektose, kur prie galūnės neprisideda m arba n, galū-
nė sutrumpėja į o. Pvz., ēto, ēto, ka galieto.

12.. Prielinksnis į žemaičių tarmėj sutrumpėja į 
paprastą i. Pvz., Tēp īr i tieva ė kaili atnierės.

13. Jungtukas ėr prieš žodį, kuris prasideda prie-
balsiu, dažniausiai sutrumpėja į ė. Pvz., kas vėlka 
nasrūs, ta ėr oudėguo, bet: kuoks tievs, tuoks ė vāks.“

*** 
Jau minėtame „Žemaičių Žemės“ 1943 m. rugsė-

jo 11 d. išspausdintame straipsnyje šios taisyklės yra 
kiek patikslintos. Čia pirmiausiai pažymėta, kad:

„1. Bendrinės žemaičių tarmės nėra, todėl rašome 
kiekvienas savo gimtąja šnekta: dounininkas – dou-
nininkiškai, dūnininkas – dūnininkiškai ir t. t. 

2. Žemaičių rašybos išeinamasis taškas yra ben-
drinės lietuvių kalbos rašyba – kitaip sakant, stengia-
masi kuo mažiausiai nutolti nuo bendrinės rašybos.

3. Žemaičių rašybos uždavinys yra kuo tiksliau-
siai išreikšti tarmės garsyną – žinoma, kiek tai prak-
tikos reikalui skiriamoje rašyboje yra įmanoma. [...]

5. Du skirtinguosius žemaičių balsius, kurie yra 
pareiginiai iš i į ė ir iš u į o ir kurių bendr. kalboje 
nėra, žymima raidėmis ė ir o: kėštė, so dorno do tor-

go, vėlks, pėlks. Kadangi žemaičiai bndr. kalbos bal-
sių ė ir o neturi, o juos taria ie ir uo: nier, šuok...), tai 
šitoks rašymas pateisinamas tuo, kad šitiems skirtin-
giems balsiams žymėti nereikia įvesti naujų raidžių. 
Kad tai priimtina, matyti iš šių pavyzdžių: šuoko, so 
puono, dietė, biegėms... (bk. Šoku, su ponu, dėti, bė-
gimas). 

6. Balsių ilgumą, kur jis tarmėje yra, žymime 
brūkšneliu (kaip latvių kalboje) arba riestiniu prie-
gaidės ženklu [...].

7. Praktiniais sumetimais balsių ilgumo nežymė-
sime tik dvibalsiuose (ir dvigarsiuose – red. p.), pvz., 
jouktėis, varna, renk, ronkuo, poikē.. (bk. juoktis, 
varna, renka, rankoje, puikiai). [...]

9. Kur įtariamas j, jį visur ir rašysim: bjauros, 
pjūklos, spjautė ... [...].“

*** 
1936–1938 m. kai S. Anglickis rengė spaudai že-

maičių kūrybos antologiją „Žemaičiai“, šių žemaičių 
rašybos taisyklių dar nebuvo. Tuo tarpu žemaitiškai 
parašytų tekstų antologijoje yra pateikta (pluoštelis 
paties S. Anglickio eilėraščių,  Petro Gintalo „Nau-
jakuriai“ ir S. Čiurlionienės-Kymantaitės apsakymas 
(pasipasakojimas) „Kažikas pasigadina“). 

Pateikiame antologijoje „Žemaičiai“ išspaus-
dinto S. Čiurlionienės-kūrinėlio fragmentą (žr. 
p.12), kad galėtumėte pamatyti, kokia žemaitiškų 
tekstų rašyba buvo šioje knygoje.

Matome, kad čia dar rašomos nosinės balsės ą, 
ę, į, ų, o bendrinės kalbos dvibalsiai, žemaičių kal-
boje ištariami kaip ilgosios balsės, nurodant jų ilgu-
mą rašomos su laužtiniu ženklu balsės viršuje. Kitų 
žemaitiško rašto įmantrybių nėra. 

Kaip šios autorės viešinami žemaitiški tekstai at-
rodė po „Žemaičių rašybos pagrindų“ paskelbimo?

1940 m. sausio 5 d. „Žemaičių Prieteliaus“ sky-
relyje „Žemaitėška Pastuogė“ buvo išspausdintas 
jos apsakymas „Kažėkas pasėgadėna“. Rašyba čia 
jau kitokia, nes tekstas spaudai parengtas (sureda-
guotas) pagal tuo metu galiojusias telšiškių patvir-
tintas žemaitiškos rašybos taisykles (šioje knygoje 
išspausdinto apsakymo „Kažėkas pasėgadėna“ fra-
gmentą spausdiname p. 13).

1988 m. išleistame S. Čiurlionienės-Kymantaitės 
„Raštų“ trečiajame tome išspausdintus žemaitiškus 

(Nukelta į 12 p.)
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S. Čiurlionienės-Kymantaitės apsakymo „Kažikas pasigadina“ frag-
mentas, išspausdintas 1938 m. Kaune išleistoje žemaičių kūrybos 
antologijoje „Žemaičiai“ 

tekstus suredagavo, spaudai parengė tuo metu Vilniaus universite-
te dirbęs kalbininkas prof. Aleksas Girdenis. Šios knygos 352–358 
puslapiuose yra paskelbtas jo straipsnis „Apie žemaitiškųjų kūrinių 
kalbą ir rašybą“. Jis čia pažymi, kad „Žemaitiškieji S. Čiurlionienės 
kūriniai pateikiami iš esmės ta pačia rašyba, kuri vartojama „Rinkti-
niuose raštuose“. Juos koreguodamas J. Aleksandravičius buvo pasirin-
kęs praktiškai geriausią kelią – tiksliau tuos tekstus galima užrašyti tik 
specialiais fonetiniais transkripcijos ženklais. Šį kartą bandome atkur-
ti kuo tikresnį vaizdą tos tarmės, kurios pagrindu rašė autorė. Todėl 
orientuojamės ne į šiaurinius kretingiškius (kaip darė J. Aleksandra-
vičius), o į Plungės (ir Kulių) apylinkių šneką. [...]“.

Toliau straipsnio autorius aptaria tos šnekos ypatybes ir patei-
kia pavyzdžius, kaip reikėtų tokius tekstus rašyti ir kartu, kokių 
taisyklių buvo laikomasi šiame „Raštų“ tome spaudai rengiant au-
torės žemaitiškus tekstus.

Nebus per daug pasakyti, kad išleidus šį S. Čiurlionie-
nės-Kymantaitės „Raštų“ tomą turėjome naujas kalbininko 
prof. A.Girdenio parengtus žemaitiškos rašybos mini pagrin-
dus. Bėda tik ta, kad nedaug kas tą knygą buvo įsigiję ir apie šį 
straipsnį žinojo. Nebuvome jo skaitę ir mes, 1991 m. Palangoje 
pradėję leisti laikraštį „A mon sakaa?“.

2017 m. Klaipėdoje išleistos J. Pabrė-
žos knygos „Žemaičių kalba ir rašyba“ 
viršelis

S. Čiurlionienė-Kymantaitė. Fotografas 
nežinomas. Fotoreprodukcija iš RKIC 
archyvo

Tam, kad galėtume palyginti, 
kaip atrodo A Girdenio suredaguo-
tas tekstas ir ankstesni to paties teks-
to variantai, pateikiame „Raštuose“ 
išspausdinto apsakymo „Kažėkas pa-
sėgadėna“ fragmentą (žr. p. 13).

*** 
Ką čia matome? Žemaitiškų teks-

tų rašyba beveik tokia pati, kaip ir 
dabar, kai rašant vadovaujamasi iš 
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1940 m. sausio 5 d. „Žemaičių 
prieteliaus“ skyrelyje „Žemaitėš-
ka Pastuogė“ išspausdinto S. Čiur-
lionienės-Kymantaitės apsakymo 
„Kažikas pasigadina“ fragmentas

1988 m. išleistoje S. Čiurlionienės-Kymantaitės „Raštų“ trečiojoje 
knygoje išspausdinto apsakymo „Kažėkas pasėgadėna“ fragmentas

šybą“ pateiktomis žemaitiškos 
rašybos taisyklėmis ir šio kalbi-
ninko suredaguotais S. Čiurlio-
nienės-Kymantaitės žemaitiškų 
tekstų pavyzdžiais, ilgąsias balses 
y ir į užrašytume raide ī, didelių 
žemaitiškos rašybos klaidų nepa-
darytume.  

Be abejo, 1991m. J. Pabrėžos 
spaudai parengtoje ir išleisto-
je knygelėje „Žemaičių rašybos 
patarimai“, 1999m. Vilniuje Že-
maičių kultūros draugijos redak-
cijos „A mon sakā“ išleistoje A. 
Girdenio ir J. Pabrėžos spaudai 
parengtoje knygutėje „Žemaičių 
rašyba“ ir 2017 m. J. Pabrėžos 
Klaipėdoje išleistos knygos „Že-
maičių kalba ir rašyba“ skyriuje 
„Žemaičių rašyba“ (p. 167–

Skuodo kilusio kalbininko prof. 
J. Pabrėžos 1991 m. parengtais, 
o vėlesniais metais kiek išplėto-
tais, patikslintais  „Žemaitiškos 
rašybos patarimais“, kuriuos ra-
šydamas jis konsultavosi su prof. 
A. Girdeniu. Didžiausias skirtu-
mas tas, kad minėtuose S. Čiur-
lionienės-Kymantaitės „Raš-
tuose“ žemaitiškuose tekstuose 
vis dar ilgoji balsė y rašoma taip 
pat, kaip ir bendrinės lietuvių 
kalbos tektuose – y. Skirtumų 
yra ir daugiau, tačiau jie neesmi-
niai, tad jei šiandien žemaitiškai 
rašydami vadovautumėmės A. 
Girdenio straipsnyje „Apie že-
maitiškųjų kūrinių kalbą ir ra-

194) išspausdintuose tekstuose 
žemaitiškos rašybos klausimai 
yra aptarti  išsamiau – čia, kaip 
sakydavo pats prof. A.Girdenis, 
žemaičių rašybai yra padėti tvirti 
pamatai. Dažnas žemaitiškai no-
rintis rašyti žemaitis, jei tik yra 
matęs bei skaitęs tuos „pamatus“,  
jais dažnai bando vadovautis. 

1991 m. sulaukus J. Pabrėžos 
parengtų „Žemaičių rašybos pa-
tarimų“, Palangoje buvo pradėtas 

Žemaitiškų balsių atvaizda-
vimo kaita laikraštyje „A mon 
sakaa?“, žurnale „Žemaičių 
žemė“ ir žurnalo redakcijos 
leidžiamose knygose
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žemaičių kalba leisti Žemaičių kultūros draugijos 
laikraštis „A mon sakaa?“ (1993 m. jis reorga-
nizuotas į kultūros, švietimo žurnalą „Žemaičių 
žemė“, kuris nuo 1995 m. buvo spausdinamas 
Vilniuje). Tiek rengiant laikraščio, tiek ir žurna-
lo žemaitiškus tekstus spaudai, buvo stengiamasi 
laikytis pagrindinių knygutėje  „Žemaičių rašybos 
patarimai“ nurodytų  taisyklių. Tekstų autoriams ir 
redaktoriui ne visada ir ne viską pavykdavo ar no-
rėjosi daryti taip, kaip buvo nurodyta „Patarimuo-
se“, bet pagrindinių reikalavimų buvo paisoma. 

Nuo 1995 m. žurnalas „Žemaičių žemė“ spau-
dai buvo rengiamas jau Vilniuje veikusioje redak-
cijoje (Žemaičių kultūros draugijos informacinia-
me centre). Iš čia į spaustuvę iškeliavo ir 1996 m. 
išleista spaudai parengta pirmoji žemaičių prozos 
knyga– Edvardo Rudžio „Kuotrė“. Jos tekstuose 
ilgosios balsės buvo atvaizduojamos dviraidžiais 
(dviem trumposiom balsėm). Taip sklaidai parengti 
žemaitiški tekstai tada buvo spausdinami ir kituo-
se Lietuvos periodiniuose leidiniuose. Dviraidžiai 
buvo vartojami todėl, kad tuo metu tekstai leidi-
niams dažniausiai jau buvo surenkami kompiute-
riais, o žemaitiškam raštui pritaikytų ilgųjų balsių 
šriftų simbolių ir kodų juose dar nebuvo. 

Žurnale „Žemaičių žemė“ žemaitiškuose teks-
tuose ilgosios balsės su brūkšneliu ant viršaus (taip, 
kaip latvių kalboje) buvo pradėtos atvaizduoti 
tik 1996 metų ketvirtame numeryje, kai Vilniaus 
universitete dirbęs prof. A. Girdenis kartu su savo 
kolegomis sukūrė darbui su kompiuteriais skirtus 
žemaitiškam raštui pritaikytus ilgųjų balsių šriftų 
simbolius, kodus ir juos pateikė žurnalo redakcijai. 
Nuo to laiko, norėdami žemaitiškuose tekstuose 
atvaizduoti ilgąsias žemaitiškas balses, kompiuterio 
klaviatūra, nuspaudę klavišą Alt ir, neatleisdami jo, 
surenkame tokius kodus:

Ā – 0194; ā – 0226; Ē – 0199; ē – 0231; 
Ī – 0206; ī – 0238; Ō – 0212; ō – 0244
Sudėtingesnė situacija su balsės ė su brūkšne-

liu viršuje atvaizdavimu, nes surinkus šios raidės 
atvaizdavimui reikalingus kodus, ne visada ekrane 
ir ant popieriaus pamatome tas raides, kurių reikia 
(taip yra dėl to, kad ne visi šriftai pagal nurodytus 
kodus jas tinkamai atvaizduoja). Tokiu atveju ten-
ka įterpti simbolį, tačiau ir jį kompiuterių simbo-
lių lentelėse sudėtinga rasti, o ir įterpus ne visada ir 
jis tinkamai atvaizduojamas. Tokiu atveju bent jau 

žurnalo „Žemaičių žemė“ redakcijoje ilgąją balsę ė 
kartais užrašome  dvibalsiu ėi, pvz., gerėijē, gražėijē.

Renkant minėtus žemaitiškų ilgųjų balsių ko-
dus ilgosios žemaitiškos balsės buvo užrašomos ir 
atvaizduojamos visuose vėlesniais metais leistuose 
žurnalo „Žemaičių žemė“ numeriuose bei žemaičių 
kultūros draugijos informacinio centro ir jo funk-
cijas nuo 2004 m. perėmusio Regionų kultūrinių 
iniciatyvų centro išleidžiamose knygose, tarp jų ir 
1998 m. išspausdintoje pirmojoje žemaitiškos poe-
zijos rinktinėje „Sava muotinu kalbo“ bei vėlesniais 
metais Vilniuje išleistose Teklės Džervienės knygo-
se „Akmou so velnė piedo“, „Žali žuolelė“, Edvardo 
Rudžio „Sėmuona malūnā“, Viktorijos Daujotytės- 
Daujotės eiliuotų tekstų knygos „Balsā ūkūs’= Bal-
tai ūkuose“, „Gīvenu vīna = Gyvenu viena“, „Tatā 
pariejau = Tai parėjau“, „Žīmėni vuobelie = Žiemi-
nė obelis“, „Žemaitīnā = Žemaitynai“, Donato But-
kaus „Kā žemė bova brongesnė ož douna“ (I knyga),  
Žemaičių grožinės literatūros antologijoje „Žemai-
tē=Žemaičiai“. Palaipsniui prie tokios žemaitiškos 
rašybos priprato dauguma žemaitiškai rašančių 
autorių, tokią rašybą pradėjo taikyti ir žemaitiškus 
tekstus, žemaitiškai parašytas knygas spausdinan-
čios leidyklos, periodinių leidinių redakcijos. Tas 
procesas nebuvo trumpas. Pasitaiko, kad ir šian-
dien kai kurie autoriai vis dar ilgąsias žemaičių bal-
ses užrašo dviem trumposiom balsėm (dviraidžiu) 
arba balsėmis su nosine, o dar kiti balsių ilgumą 
kartais nurodo virš balsių rašydami kirčio ženklus. 
Pirmuoju atveju autoriai nežino, kaip kompiuterio 
klaviatūra reikia surinkti ilguosius balsius, o jei ir 
moka, tai, taupydami laiką, to nedaro arba nežino, 
kur  rašyti trumoąją balsę, o kur balsę su brūkšneliu 
viršuje. Šiuo atveju aktualu tai, jog dabar žemaitiš-
kos rašybos taisyklių ir jų išimčių yra daug, o kai 
kurios nėra pagrįstos praktika. Kai kurių taisyklių 
nepaisai, nes autorius nori tekstą užrašyti taip, 
kaip girdi, o ne kaip nurodyta taisyklėse. 

Praktika, sukaupta rengiant spaudai žemaitiš-
kus tekstus, rodo, kad norint, jog vis daugiau že-
maičių rašytų žemaitiškai ir kad žemaitiškai užra-
šytus tekstus būtų lengviau skaityti ir suprasti, dalį 
žemaitiškos rašybos taisyklių reikėtų pakoreguoti, 
o kai kurių ir atsisakyti. Nieko nėra amžino. Karts 
nuo karto vis pakoreguojamos net ir bendrinės lie-
tuvių kalbos rašybos taisyklės, tad  nebūtų pro šalį 
ir žemaičių rašybos pagrindus peržiūrėti. 
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Išsamius rašytojos Julijos Beniuševičiūtės-Žy-
mantienės Žemaitės (1845–1921) gyvenimo Vil-
niuje tyrimus yra atlikęs daugelį metų Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Ran-
kraščių skyriaus vedėju dirbęs žurnalistas, kultūros 
istorikas, bibliografas Vladas Abromavičius (1909–
1965). Apie tą gyvenimo laikotarpį yra žinių pali-
kusi ir pati rašytoja, jos artimieji.

Žemaitė Vilnių jaukinosi palaipsniui. Kol tar-
navo, augino vaikus, ūkininkavo nebuvo nei laiko, 
nei finansinių galimybių išvykti iš Žemaitijos kur 
nors toliau. Pradedant 1905-aisiais, rašytoja keletą 
kartų buvo atvykusi į Vilnių, pabūdavo čia po sa-
vaitę, kitą ir vėl grįždavo namo į kaimą, nes tada ji 
neturėdavo pragyvenimui mieste reikalingų lėšų. 
Apie tai ji yra rašiusi laiškuose savo giminaičiams.  

1905–1910 m., kai Žemaitė į Vilnių atvykdavo 
trumpam, ji apsistodavo pas Filomeną Grincevi-
čiūtę, kuri gyveno Antakalnyje – Jūratės gatvės 25 
name (ankstesnis adresas – Gailestingųjų seserų 9).

Filomena buvo viena iškiliausių ano metų lietu-
vių tautinio judėjimo veikėjų Vilniuje. Jos namuose 
vykdavo vakarai, į kuriuos rinkdavosi ano meto švie-
suomenė. Vilniuje ji 1915 m. buvo įsteigusi valgyklą 
lietuviams, vykstant karui šelpė ir maitino lietuvius.

Žemaitė dalyvavo Vilniuje vykusiame pirmosios 
lietuvių dailės parodos atidaryme Vileišių rūmuose 
(paroda veikė 1907 m. sausio 27–vasario 15 d.). Į ją 
rašytoja buvo atvykusi kartu su Gabriele Petkevičai-
te-Bite iš Puziniškio, kur tada ji gyveno ir dirbo.

Tos dienos įspūdžiai išsiliejo tokiose jos eilutė-
se: „Paroda! Paroda! Lietuvių dailos pirmoji paro-
da!“ Tokiomis mintimis perimta įbėgau į parodos 
kambarius. Širdį pripildė džiaugsmo šiluma, rankos 
drebėjo iš nekantrybės, kad tik greičiau pamatyčiau 

darbus mūsų garsingų artistų...“ Laiške savo širdies 
draugui ir dukters Juzefos Vincentos vyrui Kostui 
Petrauskui ji rašė: „Zikaro skulptūros darbeliai, ro-
dos, išsiskiria iš visos parodos. Yra keturi darbeliai. 
Tuos visi atidžiai stebi, tie ir mums geriausiai patiko.“

1911-ųjų pavasarį vykdama į Vilnių Žemaitė, 
Lietuvoje jau gana žinoma rašytoja, kurios kūrinė-
lius noriai spausdindavo laikraščių ir žurnalų leidė-
jai, planavo čia įsikurti ilgam ir iš anksto jau žinojo, 
kad gyvens pačiame miesto centre – Šv. Jurgio (da-
bar Gedimino pr.) gatvėje esančiame ištaigingame 
dvarininko, Vilniaus žemės ūkio banko direkto-
riaus Aleksandro Meysztowicziaus 9 kambarių bute 
(tuometinis adresas Šv. Jurgio 19-13). Dabar šiame 
Gedimino pr. 17 name veikia Susisiekimo ministe-
rija. Čia gyvendama rašytoja nuomos nemokėdavo, 
bet turėdavo prižiūrėti butą ir už tą darbą kas mėne-
sį gaudavo po 7 rublius atlyginimo. 

Šis laikotarpis jos gyvenime labai įdomus. Daug 
žinių apie tai rašytoja yra pateikusi savo laiškuose.

Nors Lietuvoje Julija jau buvo žymi rašytoja, 

ŽEMAITĖS VILNIUS: 
pasižvalgymas po rašytojos 
gyventas vietas

Kazimieras PRUŠINSKAS

 1 Žemaitė, Kaunas, 1953, p. 109.

Rašytojos Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės (lite-
ratūrinis slapyvardis Žemaitė) bareljefas. 1964 m. 
Dailininkas  Vladas Žuklys
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tačiau kūrybinis darbas nebuvo 
pelningas, už korespondencijas 
laikraščių redakcijos mokėdavo 
menkai, tad gyvendama mieste ji 
pirmiausiai susidūrė su finansinė-
mis problemomis. Gaunamų pi-
nigų dažniausiai neužtekdavo net 
elementariausioms reikmėms, o 
reikėjo visko: ir tinkamų rūbų, 
ir avalynės, ir maisto, ir vaistų, 
popieriaus, rašalo, kt. Taigi, kaip 
kad Žemaitė yra rašiusi, jai gy-
venti Vilniuje buvo gera ir sma-
gu, tik per daug brangiai, pinigas 
kaip vanduo plaukė, o čia jo ne-
buvo iš kur pasisemti. Vargino ir 
neįprasta miesto tvarka – išeini 
į gatvę ir jau negali jaustis kaip 
kaime. Iš pradžių itin daug bėdų 
rašytoja turėjo dėl savo apavo.

Viename iš to meto laiškų K. 
Petrauskui ji rašė: „Dar pasiguo-
siu, jog visiškai batai man nukrito, 
lopau, lopau, bet nieko nemačija. 
Pirkau pavasarį skūrines kanteples 
už 2 rub., maniau visiems metams 

užteks, kur tau – nukrito su visu. 
Niekuomet nemaniau, kad mieste 
taip avalynė greit plyštų. Kad taip 
sodžiuje, tiek avalynės man būtų 
trejiems, mažiausiai, metams už-
tekę, o čia nepajusi, kaip ir kiauri 
batai.“ Taigi, batai plyšta, o basa 
ar į klumpes įsispyrusi juk miesto 
grindiniu nevaikščiosi, į parodas, 
koncertus, susirinkimus nenueisi...

Laikui bėgant Žemaitė su 
miestietės gyvenimu apsiprato, 
ėmė čia įleisti šaknis, susirado 
draugų, pradėjo lankyti paskai-
tas, kultūros vakarus, koncertus. 
Ją domino tiek lietuviški, tiek ir 
lenkiški renginiai, visur ieškoda-
vo savo sielai atgaivos. 

1911 m. ji dalyvavo rengiant 
Vilniuje vykusią 5-ąją lietuvių 
dailės parodą, o ją atidarius dirbo 
jos ekspozicijoje. 1912 m. laiške 
K. Petrauskui ji rašo: „Manai, 
jog aš turiu daug laiko. Anaip-
tol! Dabar laike parodos įmanau 
susiplėšyti. Esu apsiėmusi tris 
adynas kasdien nuo 10-tos ryto 
iki 1-mos sėdėti parodoje prie sky-
riaus „Ūkininko“ leidinių (kny-
gučių, atviručių ir t. t.), tvarkyti, 
pardavinėti. Po pirmos einu pietų 
net į Antakalnį. Paskui atgal jau 
į nakvynę besuspėju. Dabar pa-
skyrė mane į ekspertizos komisiją. 
17 žmonių pasidalinome tarp sa-
vęs į sekcijas. Išsiskyriau į skyrių 
marškonių audeklų, tuos geriau 
pažįstu, na ir paskirtomis valan-
domis kasdien turiu būti parodo-
je, tai nuo 11-tos, tai nuo 3-čios, 
tai nuo 6-tos, kaip nutaria, kaip 
patogiau išeina. Man „Ūkinin-
kas“ nuo ryto, paskui ekspertiza, 
kartais nė pietums nėra laiko, o 
parašyti – ko beklausi.“

1912 m. Žemaitė persikėlė 
gyventi į Užupio pakraštyje esan-

čios Ponomarskio (dabar Varpų) 
gatvės 21 namo 4 butą. Jos anū-
kė Elzė Veikšaitė yra rašiusi: „per 
Konstancijos Gaigalaičios reko-
mendaciją susiradome kambarį 
Užupėje – Ponomarskio gatvėje. 
[...] atsimenu, kad buvo mažytis 
kambarėlis: vos įsiteko dvi lovos, 
stalelis ir pečiukas su plytele“.

1913 m. rašytoja savo gyve-
namąją vietą Vilniuje pakeitė 
kelis kartus. Pavasarį ji įsikūrė 
senamiestyje – dabartinės Tilto 
gatvės 15-ame name Radzevi-
čiams priklausiusiame 19 bute.

Kai tik turėdavo laiko, rašy-
davo. Ji užmezgė ryšius su Vil-
niuje veikusiomis redakcijomis, 
siųsdavo joms savo kūrinius, ben-
dradarbiavo juos rengiant spau-
dai. Ypač glaudžius ryšius tuo 
metu ji palaikė su laikraščio „Lie-
tuvos žinios“ redakcija. Šio leidi-
nio redaktorė buvo jos bičiulė G. 
Petkevičaitė-Bitė. 1913 m. liepos 
mėnesį Žemaitė, spaudžiama ne-
priteklių, sutiko 1913–1915 m. 
tapti nominalia (fiktyvia) „Lie-
tuvos žinių“ atsakomąją (atsakin-
gąja) redaktore, t. y. prieš valdžią 

Rašytoja Žemaitė 1913 m. Atviru-
kas, kuriame panaudota fotografo 
Aleksandro Jurašaičio nuotrauka 

Rašytojos Žemaitės bareljefas. 
1926 m. Skulptorius Petras Rimša
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tapo atsakinga už šio laikraščio 
publikacijų turinį. Faktiškai tos 
pareigos buvo tik dėl akių – ant 
popieriaus, nes ji laikraščio turi-
niui jokios įtakos nedarė. „Vardą 
prisiimsiu tik kokiai nelaimei atsi-
tikus – laikraščiui prasikaltus, re-
daktorei cypėje pasėdėti. O kol kas 
gausiu 5 rub. kas mėnesį“, – rašė 
Žemaitė.

Tada „Lietuvos žinių“ redak-
cija, kaip ir „Lietuvos ūkinin-
ko“, „Bendrijos“ redakcijos bei 
„Žiburėlio“ draugija veikė šalia 
dabartinės Lietuvos preziden-
tūros esančios Lauryno Gucevi-
čiaus gatvės 55 name (ankstesnis 
adresas – Valstiečių g. 10). Tada 
kaip nominaliai „Lietuvos ži-
nių“ atsakingajai redaktorei jai 
šiame name buvo leista gyventi. 

„Lietuvos žinios“ tada buvo 
pažangus leidinys, valdžia jį per-
sekiojo. Už vieną straipsnį apie 
Valstybės dūmą ir kadetus redak-
cija sulaukė didelio spaudimo, 
Žemaitė 1915 m. buvo patraukta 
atsakomybėn ir dvi savaites įka-
linta Vilniaus Lukiškių kalėjime 
(Lukiškių skg. 6). Prieš įkalinimą 
laiške savo anūkei Žemaitė rašė: 
„Šiandien sėdėjau teisme ant ap-
kaltinamųjų suolo, teisė mane už 
„Lietuvos žinių“ straipsnį, apri-
liaus mėnesį įdėtą. Vasarą šauki-
nėjo pas sliedovatelį į policiją, pas 
pristavą, o šiandien, 10 gruodžio, 
nuteisė į tvirtovę ant 2 savaičių“. 
Kalėjime praleistų dienų atsi-
minimai vėliau nugulė į jos pa-
rašytus „Kalėjimo įspūdžius“. 
Čia ji rašo: „Nuo apskritų metų 
buvo jau žinota, jog man teks ka-
lėjimas, bet vis dar viltis, gal kaip 
norint, šiaip ar taip galės išvengti, 
atsiliuosuoti; o nuo pusės metų jau 
tikrai likau nuteista ant dviejų sa-

vaičių tvirtovės ir dar būk sumaži-
nę ant dešimts dienų. [...] Rodos, 
taip seniai žinome ir rengėmės sės-
tis, o pamačius sargybinį su popie-
riu areštuoti, šiust! Šaltis perpylė 
per visą kūną...“.

1913 m. pabaigoje Juliją pra-
dėjo globoti advokatas Andrius 
Bulota ir jo žmona Aleksandra. 
Jie Žemaitei pasiūlė apsistoti 
jų šeimai priklausiusiame bute 
(adresas: J. Basanavičiaus g. 19–
11). Bulotų šeima turėjo ir medi-
nį vasarnamį Antakalnio Vasaros 
gatvėje (namo numeris 20). Čia 
rašytoja praleido dvi vasaras. Ją, 
sėdinčią šio vasarnamio gon-
kose ant laiptelių, yra nutapęs 
dailininkas Antanas Žmuidzi-
navičius (1876–1966). Rašyto-
ja buvo gana kukli, Dailininkas 
prisimena, kad, pradėjus tapyti 
ją, ši pasakiusi: „Sugalvojai men-
ką dalyką. Geriau pieštum kokią 
gražią ponią: ir skruosteliai skais-
tesni, ir rūbeliai puikesni. O čia 
kaimiška boba“.

Aktyviai įsitraukusi į vi-
suomeninį gyvenimą, kad ir 
spaudžiama buitinių rūpesčių, 
rašytoja vis dėlto rasdavo laiko 
kūrybai. Tuo laikotarpiu, kad ir 
nelabai pažindama miesto gyve-
nimą, ji ėmėsi kūrinių, kuriuose 
tą gyvenimą pabandė pavaizduo-
ti. Taip gimė apsakymas „Ponas 
Zigmantas“. Tuo laikotarpiu 
ji parašė kūrinių ir lietuviškos 
spaudos draudimo laikotarpio 
tema („Drausmę atsiminus“, 
„Trupiniai, surinkti iš spaudos 
draudimo laikų“), trumpą auto-
biografiją „Pirmieji mano žings-
niai“. Vilniuje gimė ir jos kūriniai 
vaikų auklėjimo, ugdymo tema – 
„Magdelė“, „Kaip Jonelis raides 
pažino“, „Petriukas atsargus“, 

„Jonelio Velykos“, „Piemenukai“. 
Gyvendama Vilniuje Že-

maitė, padedama savo bičiulių 
kalbininkų Jono Jablonskio ir 
Jurgio Šlapelio, pradėjo spaudai 
rengti savo „Raštus“. 

1913–1914 m. buvo išspaus-
dintos aštuonios Žemaitės kūri-
nių knygutės, 1914 m. – pirmoji 
dviejų tomų knyga „Apsakymė-
liai“, į kurią buvo įtraukti anks-
čiau atskirose jos knygutėse 
išspausdinti kūriniai. Antros dvi-
tomio knygos išleidimą sutrukdė 
1914 m. vasarą prasidėjęs Pirma-
sis pasaulinis karas.

Jau pirmosiomis karo die-
nomis Žemaitė aktyviai įsijungė 
į organizacijų, kurios rūpinosi 
karo pabėgėlių apgyvendinimu, 
šalpa, veiklą. Rašytojai buvo pa-
tikėta vadovauti nukentėjusiųjų 
nuo karo asmenų prieglaudai. Ji 
rinko ir nuo karo nukentėjusiems 
skirtas aukas, rašė atsišaukimus, 
nukreiptus prieš kaizerinę val-
džią. 1914 m. laiške sūnui An-

(Nukelta į 18 p.)

Knygos „Žemaitė. Rytą giedra: au-
tobiografija, apsakymai“ (Vilnius, 
2005 m.) viršelis
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tanui ji rašė: „Su butais irgi pamažu susitvarkėme. 
Iš inžinieriaus Vileišio gavome po visu namu rūsį 
pabėgėliams dykai – keturi dideli namai ir virtuvė. 
Ten sukimšom visas bobas su mažais vaikais – septy-
niolika bobų ir keturiasdešimt vaikų sutalpinom. Bu-
tuose, pasamdytuose miesto pakrašty, sutalpinom su-
augusius ir senius – apie du šimtus žmonių.“ Kitame 
tais metais rašytame Žemaitės laiške skaitome: „Aš 
dabar turiu darbo, lakstymo ir galvosūkio su žmonė-
mis pabėgėliais, kurių kas kartas daugiau užplūsta; 
rodos, jau rašiau, kad uždėjo man priedermę rūpin-

tis pabėgėlių maistu; pinigų šiam sykiui yra sumesti 
keli šimtukai, kaip ilgai tais penėsim žmones, vai-
kus, nežinome, o jei kas kartas daugiau rasis pabė-
gėlių parvarytų, galima ir maisto jiems pritrūkti. 
Visaip reikia pagalvoti, o čia dar vienam įtinki, ki-
tam ne, visa ko reikia išgirsti.“ Dar kitame giminėms 
adresuotame laiške Žemaitė pasakoja: „akys raibs-
ta, galva svaigsta, niekuomet nebuvau turėjusi tokio 
didelio užsiėmimo. Pamislykit, 200 žmonių paval-
gydinti, – pietus verda, verda, o žmonės alkani: in-
dai maži, kuknės mažos, anė kaip apsitekti, o vis dar 
nauji atplūsta su baisiausiomis žiniomis, pliki, nuogi, 
vienmarškiniai, basi, iš ugnies išpuolę, nuvargę, nusi-
kamavę, o kiek mylių pėsti keliavę, sušalę, išalkę, o čia 
nė ko valgyti, nė pastogės, nė ko pasikloti, nė kuom ap-
sikloti. Motinos verkia, vaikai verkia... Kaip pavasarį 
pirmą sykį avis išgena į ganyklą, maži ėreliai bu! bu! 
Senės avys vėl bu! Taip ir čia visais balsais: „Mama, 
šalta! Mama, valgyti! Mama, miego! Mama, ger-
ti“. O tos mamos kužda, dreba, ašaros tik kaip pupos 
byra... Širdis plyšta iš šalies žiūrint.“

1915 m. gegužės 31 d. Žemaitei sukako 70. 
metų. Tuo metu sveikata ji jau negalėjo pasigirti. 
Vilniaus aukštuomenė norėjo rašytojos jubiliejų 
paminėti iškilmingai. Kai ši žinia pasiekė Žemaitę, 
ji iš karto pasakė, kad renginyje nedalyvaus. Ragino 
į jį nevykti ir savo bičiulius. 1915 m. gegužės 22 d. 
laiške G. Petkevičaitei-Bitei ji rašė: „aš to jubiliejaus 
neprisiimu, o jei manęs neklausys – tai tą dieną tikrai 
susirgsiu, su lova manęs neneš. Juokai tik svieto! Krau-
jas liejasi, ašaros plūsta, o čia žmonės dykaduoniai už-
siima tokiais kvailais niekais, dabar ne laikas kokioms 
tai iškyloms, linksmybėms! Tegul verčiau užsiima rim-
tesniu darbu, tegul šluosto ašaras vargdieniams, liku-
siems be pastogės ir duonos kąsnio...“

Iškilmingo mitingo nebuvo, bet rašytoja gavo 
daug sveikinimų, gražiai jubiliejų paminėjo jos ko-
legos spaudos darbuotojai. 

1915 m. rudenį rašytoja kartu su Bulotomis per 
Sankt Peterburgą išvyko į Ameriką. Iš ten į Lietuvą 
grįžo 1921 metais. Tada apsistojo Marijampolėje 
pas Bulotas. Į Vilnių ji nebesugrįžo. Iš Marijampo-
lės važinėjo pas gimines, tvarkė reikalus Kaune. Tais 
pačiais metais, autobusas, kuriuo ji važiavo iš Kau-
no į Marijampolę, sugedo, rašytojai naktį teko pra-
leisti laukuose, ji peršalo, susirgo plaučių uždegimu 
ir netrukus – gruodžio 7 d. mirė. Rašytoja amžinam 
poilsiui atgulė Marijampolės kapinėse. 

Iš kairės: rašytoja Žemaitė ir jos bičiuliai Aleksandra 
ir Andrius Bulotai. 1917 m. Nuotraukos originalas sau-
gomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje

Rašytojos Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės (lite-
ratūrinis slapyvardis Žemaitė) kapas Marijampolės 
kapinėse. Nuotrauka iš RKIC archyvo
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(Nukelta į 20 p.)

Lietuvių literatūros klasikės rašytojos Julijos 
Beniuševičiūtės-Žymantienės (literatūrinis slapy-
vardis Žemaitė, 1845–1921) atminimas puoselėja-
mas. Dailininkai yra sukūrę jos portretų, bareljefų, 
skulptūrų, stogastulpių, knygų iliustracijų, leidžia-
mos vis naujos jos kūrybos knygos ir knygos apie ją, 
muziejuose saugomi  menininkės gyvenimą liudi-
jantys eksponatai,  rengiamos  parodos, ekspozici-
jos, sukakčių paminėjimai ir kt. Žemaitės tėviškėje 
Bukantiškėje (Plungės r.) atkurta dvaro sodyba, ku-
rioje rašytoja gimė. Dabar čia veikia Žemaičių dai-
lės muziejaus ekspozicinis padalinys Žemaitės me-
morialinis muziejus. Buvusią Šėmų dvaro, kuriame 
Žemaitė keletą metų gyveno, mokėsi, vietą ženklina 
Lietuvos atgimimo metais Žemaičių kultūros drau-
gijos pastatytas paminklinis akmuo. Iš anksto susie-
kus telefonu, galima aplankyti ir Džiuginėnų dvaro 
sodybą, kurioje rašytoja yra dirbusi kambarine. Kel-
mės rajono Ušnėnų kaime esančiame rašytojo, po-
litinio veikėjo Povilo Višinskio (1875–1906) tėvų 
name veikia Kelmės krašto muziejaus memorialinė 
ekspozicija, skirta P. Višinskio bei jo kaimynystėje 
gyvenusios Žemaitės gyvenimui ir kūrybai. Šalia, 
už tvoros, buvusios sodybos, kurioje gyveno rašy-
tojos Žemaitės šeima, vietą ženklina paminklinis 
akmuo. Telšiuose veikiančiam dramos teatrui 1964 
m. suteiktas Žemaitės vardas. Telšiuose veikia ir Že-
maitės gimnazija (vardas suteiktas 1950 m.).

1966 m. Kelmės rajono Žemaitės kolūkis įsteigė 
ir iki 1990 m. kasmet teikdavo Žemaitės literatūri-
nę premiją. 1994 m. premiją atkūrė Kelmės rajono 
savivaldybė. Dabar ji kas dveji metai skiriama už 
prozos ar eseistikos kūrinius kaimo tematika – už 
literatūrą, puoselėjančią nacionalinį savitumą, ug-
dančią lietuvių kalbos turtingumą bei grožį arba už 
monografijas apie žymius kraštiečius. Premija gali 
būti skiriama ir autoriui po mirties.

Tarpukario metais Žemaitės portretas kartu su 
kitų iškilių Lietuvos valstybės ir kultūros veikėjų 
portretais buvo išspausdintas Janinos Markevičai-
tės, Liudo Giros ir Adomo Kliučinskio spaudai 
parengtame leidinyje „Lietuvos albumas“ (Kaunas, 
1921).

Rašytojos ŽEMAITĖS 
atminimo įamžinimas
Kazimieras PRUŠINSKAS

D. Mukienės nuotraukose – gyvenamasis namas Že-
maitės tėviškėje Bukantiškėje (Plungės r.), kuriame 
veikia pagrindinė Žemaitės memorialinio muziejaus 
ekspozija, ir šios ekspozicijos fragmentai
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Marijampolėje gražiai prižiūrima Žemaitės am-
žinojo poilsio vieta, kurią ženklina kuklus antkapi-
nis paminklas.

Na o kaip rašytojos atminimas įamžintas ir puo-

selėjamas Lietuvos sostinėje Vilniuje?
Išlikę dokumentai liudija, kad 1945-ųjų vasarą 

Lietuvos valdžia priėmė sprendimą įamžinti Žemai-
tės atminimą: išleisti pilną raštų rinkinį, biografi-
nę knygą ir pastatyti jos biustą Kaune, prie Kul-
tūros muziejaus (netrukus paminklo vieta buvo 
pakeista – nutarta jį statyti Vilniuje). 1947 m. 
vykusiame paminklo sukūrimo konkurse geriau-
siu buvo pripažintas skulptoriaus Petro Aleksan-
dravičiaus Žemaitės paminklo projektas. Darbinis 
statulos modelis buvo nulipdytas 1950 m., tačiau 
kol skulptūra 1970 m. spalio 10 d., minint rašyto-
jos 125-ąsias gimimo metines, buvo atidengta jai 
parinktame Vilniaus skverelyje (dabar Gedimino 
prospektas 16), praėjo du dešimtmečiai, nes val-
džia vis nesiskubino jos sukūrimui skirti lėšų. 

Skuptorius, laukdamas kol prasidės skulptūros 
liejimo darbai, jos postamentą papuošė dviem barel-
jefais. 1958 m. dienraštis „Vakarinės naujienos“ 
rašė: „Ant galinės P. Aleksandravičiaus dirbtuvės sie-
nos kabo du nedidelio formato eskiziniai bareljefai. 
Pirmasis iliustruoja J. Žemaitės apsakymo „Petras 
Kurmelis“ epizodus, antrasis skirtas „Marčiai“ ir „To-
pyliui“. Šie bareljefai skirti būsimojo rašytojos J. Že-
maitės paminklo šoninėms keturkampio postamento 
plokštumoms dekoruoti“. 

Kai miesto valdžia iš savo biudžeto pinigus 
paminklo sukūrimui skyrė (14,6 tūkst. rublių), jis 
buvo išlietas Sankt Peterburge. Tai monumentali, 
bronzinė, trijų metrų aukščio skulptūra, realistiš-
kai, apibendrintomis formomis vaizduojanti Že-
maitę, sėdinčią su knyga ant kelių. Architektūrinę 
skulptūros dalį parengė architektai Algimantas ir 
Vytautas Nasvyčiai. Jų pasiūlymu skulptoriaus su-
manymo statulą užkelti ant aukšto postamento su 
bareljefais buvo atsisakyta – pasak architektų, taip 
bus geriau, rašytoja bus arčiau liaudies. Taip Žemai-
tės skulptūra atsirado ne ant minėto aukšto posta-
mento su bareljefais, o ant 70 cm aukščio granito 
plokštės. Paminklas atidengtas 1970 m. spalio 10 
dieną. Beje, iš pradžių būta pasiūlymų paminklą 
statyti kitoje vietoje – dabartiniame sostinės Refor-
matų arba Odminių skvere. 

Dabartinis skverelis Gedimino prospekte, ku-
riame įkurdinta rašytojos skulptūra, – pagrindinė 

Rašytojos Žemaitės portretas. 1946 m. Dailininkas 
Petras Kalpokas. Originalas saugomas Maironio lie-
tuvių literatūros muziejuje Kaune

Žemaitės skulptūra Vilniaus Gedimino prospekto 
skverelyje. Skulptorius Petras Aleksandravičius
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vieta, kurioje paliktas svarbus ženklas apie rašytojos 
gyvenimą Vilniuje ir čia jos nuveiktus darbus. Dau-
gelį metų šis Žemaitės skverelis buvo populiarus 
tarp miesto feminisčių – jos čia dažnai susirinkdavo. 
Ar šis paminklas čia bus visą laiką, sunku pasakyti, 
nes paskutiniais metais vis pasigirsta siūlymų jį iškel-
ti į kitą vietą. Pirmą kartą šis klausimas buvo stipriai 
užaštrintas 1975 m., nes dėl skverelio ateities įvairių 
planų turėjo verslininkai. Panašių bandymų būta ir 
vėliau, yra jų ir dabar. Paminklas vis dar čia, skverely-
je prie pagrindinės Vilniaus miesto arterijos – Gedi-
mino prospekto. Į jį užsukti, pasidžiaugti skulptūra, 
prisiminti rašytojos kelią į didžiąją literatūrą malo-
nu ne tik sostinėje gyvenantiems žemaičiams.

Sovietmečiu dalis pastatų, kuriuose rašytoja 
Vilniuje gyveno, buvo pažymėta memorialinėmis 
lentomis. Laikui einant dalies jų neliko. Ar atsiras 
naujos? Šiandien į tą klausimą atsakyti sunku... 

Žemaitės vardas yra iškaltas 2009 m. Vilniaus 
Vingio parke respublikinės dainų šventės metu ati-
dengtoje skulptūroje „Vienybės medis“ (skulpto-
rius Tadas Gutauskas), kurioje iš viso yra įamžinta 
100 iškiliausių visų laikų Lietuvos asmenybių. 

Vilniuje, Naujamiesčio seniūnijoje, Žemaitės 
vardu yra pavadinta gatvė.

Rašytojos Žemaitės portretas buvo pavaizduo-
tas ant oficialios Lietuvos valiutos 1 lito nominalo 
banknoto (litas Lietuvos valiuta buvo nuo 1922 m. 
spalio 1 d. iki 1941m. kovo 25 d. ir nuo 1993 m. 
birželio 25 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.).

Žemaitės atminimą puoselėja Lietuvos rašytojų 
sąjunga. Čia vyksta svarbiausių rašytojos  gyvenimo 
datų paminėjimai, inicijuojamos knygų apie rašyto-
ją ir jos kūrybą leidyba.

NAUDOTA LITERATŪRA:
1. Vytautas Vanagas, „Žemaitė“, Visuotinė lie-

tuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/
zemaite/.

2. Žemaitė gyvenime ir kūryboje, Vilnius, 1956.
3. Žemaitė, Kaunas, 1953.
4. „Žemaitė ( Julija Žymantienė)“, Vilnijos var-

tai: https://www.vilnijosvartai.lt/personalijos/ze-
maite-julija-zymantiene/.

5. Antanas Rimvydas Čaplinskas, Vilniaus gatvės, 
Vilnius, 2000.

2023 m. sausio 17 d. įvyko Vilniaus žemaičių 
kultūros draugijos (VŽKD) ataskaitinis-rinki-
minis susirinkimas. Jame išrinkta nauja VŽKD 
taryba. Jos nariais tapo: Janina Asminavičienė, 
Virginijus Jocys, Bonifacas Vengalis (jie tary-
boje dirbo ir praėjusią kadenciją), Leokadija 
Daubarienė, Petras Paleckis, Danutė Puchovi-
čienė, Alfonsas Ramonas, Rimantė Šalaševičiū-
tė, Antanas Šakinis. 

Tarybos nariai VŽKD pirmininku išrinko 
fizikos mokslų daktarą Bonifacą Vengalį. Jis 
šiose pareigose pakeitė nuo 2016 m. sausio mė-
nesio draugijai vadovavusį Alvydą Stričką.

  
Regionų kultūrinių iniciatyvų 
centro informacija

VILNIAUS ŽEMAIČIŲ 
kultūros draugijos ataskaitiniame-
rinkiminiame susirinkime išrink-
ta nauja taryba, draugijai vado-
vauja naujas pirmininkas 

Vilniaus žemaičių kultūros draugijos pirmininkas 
dr. Bonifacas Vengalis. Alfonso Tekoriaus 
nuotrauka
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Rusijos sukeltas ir tęsiamas karas Ukrainoje be 
namų, saugios pastogės paliko milijonus šios šalies 
gyventojų. Pirmieji karo pabėgėliai iš Ukrainos Lie-
tuvą pasiekė jau 2022 m. vasario mėnesio pabaigoje. 
Dalį jų priėmė Žemaitija. Čia jie rado prieglobstį, su-
laukė paramos ir dėmesio. Kiekviena savivaldybė pa-
gal savo galimybes stengiasi padėti pabėgėliams, taip 
pat ir su okupantais kovojantiems ukrainiečiams. 

Gražų pavyzdį, kaip padedant iš Ukrainos atvyks-
tantiems nuo karo bėgantiems ukrainiečiams gali būti 
telkiama visuomenė, rodo telšiškiai. Žemaičių sosti-
nėjė jau 2022 m. kovo 15 d. buvo įsteigtas Labdaros ir 
paramos fondas „Telšiai su Ukraina“. Jis vienija Telšių 
rajono verslo įmones, ūkininkus, savivaldos atstovus 
bei vietos gyventojus, norinčius ir turinčius galimybę 
padėti ukrainiečiams. Informacija apie ši fondą, jo 
tikslus, veiklas išsamiai pristatoma prie Telšių rajono 
savivaldybės oficialios interneto svetainės įkurtame 
atskirame tinklalapyje „Kartu su Ukraina“ (adresas 
internete https://telsiai.lt/kartu-su-ukraina). 

Fondą įkūrė keturi steigėjai – UAB „Prie Luks-
to“, UAB „Statmax“, Telšių rajono ūkininkų sąjun-
ga ir VšĮ Žemaitijos verslo centras. Jie turi 8 socia-
linius partnerius – UAB „BitCare“, VšĮ „Soneima“, 
Telšių rajono savivaldybė, asociacija „Telšių turiz-
mo klasteris“, Telšių rajono savivaldybės Žemaitės 
dramos teatras, Telšių kultūros centras, Telšių socia-
linių paslaugų centras, Užimtumo tarnyba prie LR 
SADM, Šiaulių klientų aptarnavimo departamento 
Telšių skyrius. Fondo partneriai – Šiaulių prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai, Telšių vyskupijos kuri-
ja, Telšių futbolo klubas „Džiugas“ ir įvairios kitos 
organizacijos. Šių metų pradžioje Fondą jau buvo 
parėmę daugiau kaip 20 įmonių ir daugiau kaip 200 
fizinių asmenų. Visos jo veiklos, pradedant pagalba 

ŽEMAIČIAI 
SOLIDARIZUOJASI 
SU UKRAINA: 
Telšiuose – fondas 
„Kartu su Ukraina“ 
 Parengė Jurgis ŽELVYS

ukrainiečiams, baigiant administravimu bei buhal-
terinės apskaitos vedimu, vykdomos nemokamai.  

Fonde įkurtas Ukrainiečių bendrystės centras. 
Minėtoje interneto svetainėje skelbiama, kad plė-
todamas jo veiklą Fondas, bendradarbiaudamas su 
Telšių vyskupijos kurija, organizuoja reguliarius 
(bent kartą per savaitę) ukrainiečių bendruomenės 
susitikimus prie arbatos ir kavos puodelio. Susitiki-
mų metu atvykėliai iš Ukrainos dalinasi savo patir-
timi, diskutuoja apie kylančius iššūkius. 

Ukrainiečių bendrystės centre organizuojami 
teminiai susirinkimai, kuriuose kviečiami dalyvau-
ti atstovai pagal kompetenciją ir poreikį. Susitiki-
muose jau dalyvavo verslo, savivaldos, Socialinės 
paramos ir rūpybos skyriaus, Užimtumo tarnybos, 
socialinių paslaugų, nevyriausybinių organizacijų, 
veterinarinės įstaigos atstovai, kurie atsakinėjo į da-
lyviams aktualius klausimus. 

Nuolat pabėgėliams nuo karo teikiama parama 
rūbais, daiktais, taip pat ir daržovėmis, kitais pro-
duktais. Šią veiklos sritį Fondas plėtoja kartu su soci-
aliniu partneriu – Telšių socialinių paslaugų centru. 
Parama yra surenkama specialiai tam skirtose patal-
pose (adresas: Džiugo g. 6, Telšiai). Čia pat ji rajone 
gyvenantiems karo pabėgėliams ir dalijama. Fondas 
organizuoja ir ukrainiečiams skirtų baldų, buitinės 
technikos supirkimą, tarpininkauja gaunant para-
mą baldams įsigyti. Esant reikalui, organizuojamas 
įrangos pajungimas ir transportavimas. 

Nemažai paramos surenkama Fondo, jo partne-
rių organizuojamuose paramos rinkimo renginiuo-
se. Vienas jų vyko 2022 m. balandžio 14 d. Telšių 
Žemaitės dramos teatre, kur šio teatro Vaikų ir jau-
nimo studija SAVI parodė trijų dalių etiudų spek-
taklį, pastatytą pagal Juozo Grušo dramą „Barbora 
Radvilaitė“, Vaižganto apysaką „Dėdės ir dėdienės“ 
ir pagal tremtinių prisiminimus „Skaitome apie 

Telšių fondo „Kartu su Ukraina“ reklaminio  plakato 
fragmentas
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meilę“. Visos spektaklio metu surinktos lėšos buvo 
pervestos į Fondo „Kartu su Ukraina“ sąskaitą. 

Rajono kultūros, švietimo, sporto įstaigos Fondo 
veikloje aktyviausiai dalyvauja organizuodamos kul-
tūros, sporto renginius, skirtus rajone gyvenantiems 
karo pabėgėliams bei integruodami ukrainiečius į ra-
jono kultūrinį ir sportinį gyvenimą. Vienas iš ukrai-
niečių bendruomenei skirtų renginių („Laimingi 
vaikai – laimingi tėvai“) vyko 2022 m. balandžio 2 
dieną. Jo metu buvo sukurtos kūrybos, muzikos, žai-
dimų, sporto, šokių, turizmo bei verslo erdvės, kuriose 
renginio dalyviai turėjo galimybę realizuoti savo ta-
lentus, susipažino su Telšių rajonu ir bendraudami ge-
rai praleido laiką. Na o per praėjusiais metais vykusią 
Telšių miesto šventę buvo suorganizuotos tradicinių 
ukrainietiškų patiekalų vaišės. Tą dieną nepasitaikė 
tokio smaližiaus, kuris būtų atsisakęs paskanauti pa-
čių ukrainiečių išvirtų ukrainietiškų barščių ir virti-
nukų su gardžiais įdarais. Šios šventės metu ukrainie-
čiai, sudarę savo komandą, dalyvavo Drakonų valčių 
festivalio varžybose, jose parodė gerą sportinę formą. 

Su Fondu bendradarbiaujantis Telšių futbolo klu-
bas „Džiugas“ nuo 2022 m. birželio 18 d. dalį bilietų 
į visas klubo organizuojamas futbolo varžybas nemo-
kamai skiria iš Ukrainos vykstant karui pasitrauku-
siems ukrainiečiams. Per pirmąsias penkias varžybas 
tokių bilietų buvo padovanota  250. Jų platinimu už-
siima pačių ukrainiečių bendruomenės aktyvas.

Didelio ukrainiečių dėmesio Telšiuose sulaukė 
pernai birželio 11 d. vykęs medėjančių bijūnų sodini-
mas. Ukrainiečiai kartu su telšiškiais, svečiais iš Len-
kijos pasodino 27 tokius bijūnus. Šis skaičius turi sim-
bolinę reikšmę, nes būtent tiek Ukrainoje yra regionų. 

Beveik visiems iš okupantų siaubiamos šalies 
pasitraukusiems suaugusiems ukrainiečiams aktua-
lu įsidarbinti ir rasti būstą. Čia jiems į pagalbą taip 
pat ateina Fondas. Interneto svetainėje „Kartu su 
Ukraina“ skelbiama, kad Fondas ne tik padeda susi-
rasti darbą, gyvenamąsias patalpas bet ir laiduoja fi-
nansiniais įsipareigojimais už 6 būstus, kuriuose yra 
apsigyvenę karo pabėgėliai iš Ukrainos, perka jiems 
reikalingą buitinę techniką bei baldus.

Pernai Fondas, rūpindamasis, kad rajone gy-
venantiems pabėgėliams ukrainiečiams būtų už-
tikrintas kokybiškas ugdymo / mokymo procesas, 
rėmė projektus, kuriuose dalyvavo ukrainiečiai. 
Pernai organizuojant vaikų vasaros stovyklą „Vaikų 
šypsena 2022“ buvo bendradarbiaujama su rajone 
veikiančiu Ubiškės daugiafunkciniu centru. Šioje  

stovykloje dalyvavo 30 vaikų, iš kurių pusę sudarė iš 
Ukrainos atvykę vaikai.

Aktyviai ukrainiečiai dalyvauja nuo 2022 m. 
gegužės 17 d. Telšių švietimo centre  organizuoja-
mose lietuvių kalbos pamokose.  Jos pradėtos orga-
nizuoti pagal sudarytą 50-ies akademinių valandų 
programą. Didelę dalį mokymų dalyviams skirtų 
kanceliarinių prekių yra nupirkęs Fondas. Jis moky-
mosi priemonėmis aprūpino ir 12 vaikų, atvykusių 
iš Ukrainos. Fondas pateikia informaciją, kad už jo 
lėšas yra „perkamos ir kitos priemonės / daiktai pa-
gal poreikį. Vienas vyresnio amžiaus ukrainietis buvo 
aprūpintas akiniais, o sėdėti po operacijos negalinčiai 
moteriai nupirktas specialus stalas, būtiniausiais 
daiktais buvo aprūpintos dvi gimdyvės“.

Kaip ir kituose Lietuvos miestuose, taip ir Tel-
šiuose, visi čia prieglobstį radę Ukrainos gyven-
tojai nemokamai gali naudotis rajone veikiančių 
bibliotekų, švietimo įstaigų teikiamomis paslau-
gomis. Kultūros ministerijos interneto svetainėje 
skelbiama, kad ukrainiečiams „nemokamai išduo-
dami skaitytojų pažymėjimai, užtikrinama galimy-
bė naudotis viešos interneto prieigos kompiuteriais 
ir bevieliu internetu, šeimų, jaunimo ir laisvalaikio 
erdvėmis, dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, 
vaikų sensoriniuose skaitymuose, lankytis parodose ir 
kituose kultūros renginiuose, naudotis bibliotekų fon-
duose sukauptais įvairių stalo ir interaktyvių žaidi-
mų, muzikos įrašų, filmų, knygų ir periodinių leidinių 
įvairiomis kalbomis fondais. Pagal poreikį bibliotekos, 
bendradarbiaudamos su kitomis įstaigomis, organi-
zuos lietuvių kalbos pradmenų mokymus.

Viešosios bibliotekos, bendradarbiaudamos su 
ukrainiečių asociacijomis, taip pat aktyviai ieško gali-
mybių papildyti fondus literatūra ukrainiečių kalba.“

Ukrainiečiai, kaip ir visi kiti gyventojai, Kultūros 
ministerijai pavaldžius muziejus nemokamai gali lan-
kyti kiekvieno mėnesio paskutinįjį sekmadienį. 

Kultūros centrai ukrainiečius ragina įsijungti į 
meno kolektyvus, dalyvauti renginiuose.

Lietuvos savivaldybės, čia veikiančios įstaigos 
ir organizacijos bei fiziniai asmenys plėtoja ir kitas 
paramos bei pagalbos iš karo siaubiamos Ukrainos 
atvykstantiems žmonėms. Lietuva, jos žmonės pa-
gal galimybes pinigais, išgyvenimui reikalingomis 
priemonėmis, tarp jų ir vaistais, generatoriais, rū-
bais, avalyne tiesiogiai remia kovojančią Ukrainą, 
joje likusius gyventojus jų teisėtoje kovoje už savo 
šalies laisvę, okupuotų žemių išlaisvinimą.
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Lietuvos atgimimo pirmaisiais metais pradėjus 
formuotis naujam žemaičių kultūros sambūriui, į 
jį įsijungiant vis daugiau žmonių, tarp kurių buvo 
nemažai gyvenančių ir kituose šalies regionuose, 
garsas apie žemaičių „keliamą vėją“ netruko pa-
sklisti plačiai. Informacija apie žemaičių organi-
zuojamas vasaros mokslines konferencijas, atgimu-
sį M. Valančiaus ir kitų iškilių žemaičių puoselėtą 
sumanymą įsteigti Žemaičių akademiją, Telšiuose 
reikšmingais darbais startavusią Žemaičių kultūros 
draugiją (1990–1991 m. pastatyta Rainių kankinių 
koplyčia, išspausdintos pirmosios serijinio leidinio 
„Žemaičių praeitis“ knygos ir kt.) traukė daugelio 
dėmesį. Ypač tuo kultūriniu judėjimu susidomėta 
po to, kai Žemaičių kultūros draugijos Šiaulių sky-
riaus „Saulaukis“ vienam iš renginių buvo išleisti 
suvenyriniai lietuviški litai. Tai buvo didelė intriga, 
nes tuo metu Lietuva dar savo valiutos (LITO) ne-
turėjo. Dar didesnio dėmesio, ypač žiniasklaidos, 
draugijos veikla sulaukė po to, kai 1991 m. Palan-
goje žemaičių kalba buvo pradėtas leisti Žemaičių 
kultūros draugijos laikraštis „A mon sakaa?“ (tai 

pirmasis tarmiškai pradėtas leisti laikraštis Lietuvo-
je) ir buvo išspausdinti „Žemaičių pasai“ (taip iki 
šiol vadinasi Žemaičių kultūros draugijos narių pa-
žymėjimai). Lietuvos atgimimo laikotarpiu gimė ir 
Lietuvos radijuje daug metų transliuotos žurnalistės 
Jūratės Grabytės vedamos laidos „Būds žemaitiu“, 
kuriose beveik visi pašnekovai, taip pat ir pati laidos 
vedėja kalbėjo kalbėjo, stengėsi kalbėti žemaitiškai. 

Vilniuje nuo 1998 m. plėtojama žemaičių kul-
tūrininkų veikla visą laiką itin domino iš įvairių 
rajonų į Vilnių gyventi atvykusius ir čia jau įsitvir-
tinusius savo gimtojo krašto istorija, tradicine kul-
tūra besidominčius, puoselėjančius, ryšius su savo 
tėvų žeme norinčius išlaikyti sostinės gyventojus. 
Taigi, jei žemaičiai gali, kodėl negalime mes?

Vilniuje vis aktyviau veikiant 1898 m. pabaigo-
je pradėjusiam formuotis Žemaičių kultūros drau-
gijos skyriui bei vis stipriau istorikui Adomui Butri-
mui įsukant Žemaičių akademijos veiklą, sukluso ir 
Vilniuje gyvenantys iš įvairių Lietuvos kraštų kilę 
mokslininkai. A. Butrimas nuo 1991 m. dirbo Vil-
niaus dailės akademijos (VDA) mokslo ir meno 

VILNIUJE gyvenantys 
aukštaičiai rašo turiningą
savo gimtojo krašto 
tradicinės kultūros  
puoselėjimo KNYGĄ

Gintarė ŽEMAITYTĖ

Vilniaus kupiškėnų klubo interneto svetainės titulinio puslapio https://vilniauskupiskenai.blogspot.com/ 
fragmentas

Aukštaičių kultūros draugijos otganizuojamų sutarti-
nių pasidainavimų reklaminio plakato fragmentas
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(Nukelta į 26 p.)

reikalų prorektoriumi, o nuo 2004 m. – rektoriu-
mi. Tad su šių žemaičių kultūrinių ir akademinių 
sambūrių veikla buvo gerai susipažinęs iš Utenos 
krašto kilęs, 1994–2004 m. VDA rektoriumi dir-
bęs dailininkas prof. Arvydas Šaltenis. Kalbėdamas 
su kolegomis žemaičiais jis džiaugėsi tokiu žemai-
čių kultūriniu pakilimu. Būta planų Vilniuje įkurti 
Aukštaičių akademija ar bent jau Aukštaičių kultū-
ros draugiją. Tokių čia kol kas neatsirado. Priežastis, 
matyt, ta, kad Vilniuje gyvenantys aukštaičiai nuo 
seno būriasi į visuomeninius sambūrius, dažniausiai 
vadinamus klubais. Jie daugiau ar mažiau vykdo tas 
veiklas, kurios tektų Aukštaičių akademijai ar Aukš-
taičių kultūros draugijai, jei jos mieste būtų įkurtos.

Vienas tokių aukštaičių sambūrių – Vilniaus 
uteniškių klubas „Indraja“, oficialiai įregistruotas 
dar 1997 m. Dabar jam vadovauja jau minėtas daili-
ninkas prof. A. Šaltenis. 

Atgimimo metais ir po Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo Vilniuje toliau plėtoti kultūrinę veiklą  
aukštaičius skatino siekis palaikyti glaudžius sosti-
nėje gyvenančių aukštaičių ryšius ir bendradarbiau-
ti su savo gimtojo krašto kultūros, švietimo įstaigo-
mis, įsijungti į krašto istorijos ir tradicinės kultūros 
tyrimo bei populiarinimo darbus. Plėtoti šią veiklą 
juos skatino ir gana stabilus Vilniuje veikiančių kitų 
klubų, Vilniaus žemaičių kultūros draugijos veikla, 
Vilniaus savivaldybėje kultūrą kuruojančių žmonių 
organizuojamos Lietuvos regionų bei atskirų rajonų 
kultūros dienos, Lietuvos mokslų akademijos dienos 
Lietuvos etnografiniuose regionuose. Paskatų ir mo-
tyvacijų buvo ir daugiau. 

Einant metams žemaičių pavyzdžiu ir pačioje 
Aukštaitijoje pradėjo burtis aukštaičių tarme ban-
dantys rašyti autoriai, buvo skelbiami tarmiškai 
rašančių kūrėjų konkursai. Atsirado ir aukštaičių 
tarme dainas kuriančių bei atliekančių jaunų dai-
nininkų, vis labiau įsisiūbavo aukštaičių krašto 
folkloro ansamblių,  kurių repertuaro didžiąją dalį 
sudarydavo ir sudaro tarmiškai atliekamos tradi-
cinės liaudies dainos bei gražia aukštaičių šnekta 
perteikiami nuotaikingi nutikimai, veikla. Lietuvos 
radijas kad ir trumpai, bet buvo pradėjęs transliuoti 
visiems Lietuvos etnografiniams regionams skirtas 
radijo laidas, kurių metu kiekvieno regiono žmonės 
kalbėdavo savo tarmėmis ir patarmėmis.

Taigi, Vilniuje Aukštaičių kultūros draugija, 
Aukštaičių akademija nebuvo įkurta, bet... Sostinė-

je jau nuo seno veikiantys ir naujai besikuriantys iš 
atskirų Aukštaitijos rajonų kilusius kraštiečius vie-
nijantys klubai faktiškai veikė kaip kultūros drau-
gijos. Tarp jų buvo ir Vilniaus kupiškėnų klubas. 
Jis  jau pirmaisiais savo veiklos metais užmezgė ry-
šius su Vilniaus žemaičių kultūros draugija ir su ja  
bendrauja iki šiol. Šis klubas informaciją apie savo 
veiklą viešina interneto svetainėje adresu https://
vilniauskupiskenai.blogspot.com/. Jis skelbia, kad 
klubas – 1991 m. vasario 22 d. įkurta visuomeni-
nė kultūros organizacija, telkianti bendrai veiklai 
Vilniuje gyvenančius Kupiškio krašto žmones ir 
jų palikuonis. Klubo pagrindiniai veiklos tikslai 
yra gaivinti, puoselėti ir propaguoti Kupiškio krašto 
etninę kultūrą, vykdyti krašto kultūros, istorijos pa-
veldo tyrinėjimus, ženklinti krašto istorijai ir kultū-
rai svarbias vietoves bei objektus. Klubas organizuoja 
savo narių susirinkimus, diskusijas aktualiais klausi-
mais, kūrybos parodas, kultūros vakarus, ekskursijas 
ir kitus renginius, tarp jų ir proginius bei dalykinius 
susitikimus su rajono savivaldybės darbuotojais, gy-
ventojų bendruomenėmis, religinėmis, pilietinėmis 
ir kitomis organizacijomis bei institucijomis, užsie-
nio lietuviais. Klubas skatina ir remia leidybinį dar-
bą, propaguoja ir platina išleistus kupiškėnų ir kitus 
vertingus leidinius. Beje, Kupiškėnų klubo kultūros 
vakarai, kaip ir Vilniaus žemaičių kultūros draugijos, 
dažniausiai vyksta Vilniaus mokytojų namų Baltojo-
je salėje. Akivaizdu, kad abiejų jų pagrindinės veiklos 
kryptys bei darbo formos taip pat yra labai panašios.

Vilniuje aktyvus ir Vilniaus Rokiškėnų klubas 
„Pragiedruliai“. Jo administruojamos interneto sve-
tainės adresas – https://www.rokiskenai.lt/. 

Įkurti tokį klubą rokiškėnams mintis kilo 
1996m. susirinkus į mokytojo A. Keliuočio mirties 
pirmųjų metinių paminėjimui skirtas Šv. Mišias 

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ interneto 
svetainės https://www.rokiskenai.lt/ titulinio pus-
lapio fragmentas
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Vilniaus arkikatedroje, kai po Šv. Mišių jie susi-
rinko pabendrauti į arkikatedros zakristiją. Klubą 
ėmėsi kurti iniciatyvinė grupė, kurios nariai buvo 
R. Graibus, E. Laškovas, A. Pekeliūnas, E. Rimša, 
A. Kliauga, J. Kancevičius, A. Nemeikšis, E. Mak-
simaitienė ir kt. Iš pradžių sambūrio nariai rinkda-
vosi žurnalo „Mūsų sodai“ redakcijoje (tada šio lei-
dinio vyr. redaktorius buvo R. Graibus). Su klubo 
įkūrimo idėja buvo supažindinti ir Rokiškio rajono 
savivaldybės vadovais. Jie šį sumanymą labai rėmė. 

Klubo steigiamasis susirinkimas įvyko 1998 m. 
vasario 9 d. Geologijos instituto patalpose. Jame da-
lyvavo beveik 300 Vilniuje gyvenančių rokiškėnų, 
Rokiškio rajono vadovai, taip pat ir kartu su jais at-
vykęs būrys meno saviveiklininkų, renginio pabai-
goje surengęs gražų koncertą. Oficialiai šis klubas  
įregistruotas 1998 m spalio 22 d. 

Savo interneto svetainėje skelbiama, kad „Ne-
nutrūko Rokiškio bei Vilniaus rokiškėnų klubo ryšiai 
ir vėliau. Klubo nariai dalyvauja Rokiškio krašto 
muziejaus, Obelių kraštotyros muziejaus, centrinės 
bibliotekos, Savivaldybės renginiuose, skaitydami 

pranešimus konferencijose apie iškilius Rokiškio 
žmones, pristatydami savo knygas, parašytas tiek 
proza, tiek eilėmis, Rokiškio visuomenei. Kai kurie 
dailininkai dovanojo Rokiškio įstaigoms savo skulp-
tūrinius ir kitus kūrinius. 

Vilniaus rokiškėnai labai daug dėmesio skiria 
atskirų Rokiškio krašto kaimų ir miestelių kraštoty-
rai. [...] ruošia išvykas į Rokiškį, dalyvauja konfe-
rencijose, susitinka su Rokiškio „Bočiais“, tremtinių 
choru, kviečiasi juos į Vilniaus rokiškėnų vakarones, 
jiems organizuojamos ekskursijos į Trakus, Vilniaus 
universitetą, po Vilniaus įžymybes.

Vilniaus rokiškėnai 1–2 kartus metuose susirenka 
savame kolektyve, skaitomi pranešimai, ruošiamos va-
karonės, kuriose koncertuoja Vilniaus rokiškėnų daino-
rėliai, prieš beveik dešimtį metų susibūrę į savarankišką 
kolektyvą. Pastarieji neapsiriboja vien savo kolektyvu, 
jie koncertuoja tautodailininkų, kilusių iš Rokiškio, 
parodose, konferencijose, folklorinių klubų susitiki-
muose, renginiuose, skirtuose rokiškėnų knygų prista-
tymams, Vilniaus rokiškėnų asmeniniuose jubiliejuose.“

Daugelį metų Vilniuje gyvenusius pasvaliečius 
gražiems darbams būrė, su Krinčinu glaudžius ryšius 
palaikęs  poetas Mykolas Karčiauskas (1939–2018).

Na o pačioje Aukštaitijos sostinėje Panevėžyje 
jau apie 15 metų aktyviai veikia Aukštaičių kultū-
ros draugija (pirmininkas Saulius Kurnickas). Ji 
daugiausiai dėmesio skiria krašto tradicinio muzi-
kinio paveldo gaivinimui, visuomenės įtraukimui į 
šią veiklą, juos mokant senųjų krašto dainų, šokių, 
muzikavimo. Draugija, interneto svetainėje GLAR-
TENT (adresas https://www.glartent.com/LT) 
pristatydama savo paskutiniųjų metų veiklą, skelbia:

„Skatinant panevėžiečių kultūrinį aktyvumą ir 
aktyvinant tautinių vertybių puoselėjimą, bei su-
teikiant miestiečiams aktyvios saviraiškos galimybes 
jau šeštus metus Aukštaičių kultūros draugija ren-
gia etnokultūrinių renginių ciklus. Organizuojami 
mokymai šeimoms „Šeimų magija „Sesių palėpėje“, 
kurių tikslas etninę kultūrą, tradicines vertybes skie-
pyti vaikams. Šeimoms parenkamas specialus reper-
tuaras. Didelis dėmesys skiriamas rateliams, žaidi-
mams, pristatomos kalendorinės šventės, tradiciniai 
papročiai, rengiami sutartinių giedojimo mokymai 
„Sutartinių magija „Sesių palėpėje“. Užsiėmimų 
tikslas – populiarinti sutartinių žanrą. Parenkamas 
specialus repertuaras, atitinkantis sudėtingumo ly-
gius ir dalyvių giedojimo galimybes. Pirmąjį kiekvie-
no mėnesio trečiadienį kviečiame visus į „Vyrų dainų 

Vilniaus kupiškėnų klubo narių susirinkimo akimir-
kos. Vidmanto Tubelio nuotraukos
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magiją „Sesių palėpėje“. Kiekvieną ketvirtadienį į 
mokymus renkasi vaikai ir jaunimas „Vaikų etnoma-
gija „Sesių palėpėje“, kurių metu jie mokosi dainuo-
ti dainas, groti įvairiais muzikos instrumentais bei 
muzikuoti kartu, šokti tradicinius šokius bei ratuoti 
ratelius. Kiekvieną penktadienį nuo 16 val. vyksta 
liaudies dainų klubo užsiėmimai, o nuo 17 val. šo-
kami folkloriniai šokiai ir muzikuojama liaudies ins-
trumentais studijoje. Liaudies dainų klubo tikslas – 
populiarinti liaudies dainas, kolektyvinį dainavimą. 
Folkloro šokių klubo tikslas – populiarinti folklorinį 
šokį, skatinti bendruomeniškumą, sveiką gyvenseną. 
Projekto organizatorius: asociacija „Aukštaičių kul-
tūros draugija“. Projekto rėmėjai: Panevėžio miesto 
savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba.“

Aukštaičių kultūros draugija turi savo ženklą 
(logotipą), paskyrą „Facebook“ portale (adresas 
https://www.facebook.com/Etnokulturiniai-
Mokymai/), kurioje itin plačiai nušviečiamas jau 
aštuntus metus draugijos vykdomas tęstinis projek-
tas „Etnokultūriniai mokymai Panevėžyje“ – „Sesių 
palėpėje“ vykstantys užsiėmimai ir kiti renginiai. 

Tarp kitų draugijos vykdomų veiklų itin didelis 
dėmesys skiriamas pintinių juostų pynimo tradici-
jos puoselėjimui. Ši tradicija 2021 m. buvo įtraukta 
į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių 
sąvadą. Tais metais Vilniaus rotušėje vykusiame iš-
kilmingame renginyje draugija kartu su Panevėžio 
kraštotyros muziejumi, Panevėžio rajono savival-
dybe, priimdama šios nematerialios kultūros verty-
bės sertifikatą, įsipareigojo pintinių juostų pynimo 
tradiciją ne tik saugoti, bet ir puoselėti bei popu-
liarinti. Pažadai vykdomi. 2022 m. panevėžiečiai 
įgyvendino projektą „Pintinių juostų pynimo tra-
dicija“, kurio metu buvo renkama informacija apie 
Aukštaitijos regiono juostų pynėjus, nuotraukose, 
vaizdo įrašuose įamžinami jų darbai ir juostų pynimo 
procesas. Na o rugsėjo mėnesį Panevėžio kraštotyros 
muziejaus lankytojai buvo pakviesti į parodą „Juostų 

Kairėje – Aukštaičių kultūros draugijos logotipas. 
Viršuje šios draugijos organizuojamų etnokultūrinių 
mokymų Panevėžyje reklaminio plakato fragmentas

pynimo tradicija: žmonės ir spalvos“. Joje ekspo-
nuota daugiau kaip 300 pintinių juostų iš Panevė-
žio kraštotyros muziejaus ir Lietuvos nacionalinio 
muziejaus rinkinių, taip pat ir šiuolaikinių juostų 
pynėjų darbai. Tie, kas nori daugiau sužinoti apie 
juostų pynimą ir išmokti jas pinti, buvo pakviesti į 
seminarą „Pintinių juostų pynimo tradicija“.

Aukštaičių kultūros draugija aktyviai prisideda 
ir organizuojant įvairius kitus kultūros renginius 
savo regione. Vienas tokių buvo 2021 m. devintą 
kartą Lietuvoje vykęs vaikų ir moksleivių – lietuvių 
liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“ 
(jame kasmet dalyvauja 3–19 metų amžiaus muzi-
ką mėgstantys talentingi vaikai ir jaunimas). Tąsyk 
jis dėl COVID-19 epidemijos buvo organizuoja-
mas nuotoliniu būdu. Konkurso Šiaurės ir Vidurio 
Aukštaitijos ratą suko Aukštaičių kultūros draugija 
(koordinatorė Lina Vilienė), 

Aukštaičiai turi ir savo gimtąja motinos kalba 
(aukštaičių tarme) kuriančių, knygas leidžiančių au-
torių. Viena jų – Utenoje gimusi ir gyvenanti poe-
tė, vertėja Regina Katinaitė-Lumpickienė. Nemažai 
aukštaičių tarme parašytų kūrinių jau yra paskelbęs 
ir iš Pasvalio krašto kilęs, Vilniuje gyvenantis žymus 
poetas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureatas Vladas Braziūnas bei nemažai kitų 
plunksną gerai įvaldžiusių aukštaičių. Kaip jau mi-
nėta, turime aukštaičių, kurie ir šiuolaikines dainas 
dainuoja savo gimtąja tarme.

Tai tik keli fragmentai iš didžiulės paskutiniais 
dešimtmečiais aukštaičių visuomenininkų rašomos 
gimtojo krašto tradicinės kultūros, savo tarmės ir pa-
tarmių puoselėjimo knygos. Šiandien ją jau pravartu 
paskaityti bei daug ko iš aukštaičių pasimokyti ir kitų 
Lietuvos etnografinių regionų tradicinės kultūros 
puoselėtojams, net ir žemaičiams, vieniems pirmųjų 
pradėjusiems eiti krašto kultūrinio atgimimo keliu.
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Archeologiniai tyrinėjimai gyvenvietėse, pilia-
kalniuose, pilkapiuose ir kitose vietose – dažnas 
reiškinys tiek visoje Lietuvoje, tiek ir Žemaitijo-
je. Informacija apie juos yra pateikiama Lietuvos 
archeologų draugijos interneto svetainės https://
lad.lt/ duomenų bazėje „Archeologiniai tyrinė-
jimai Lietuvoje“ (adresas http://www.atl.lt/). 
Kol duomenys renkami, sisteminami, parengia-
ma sklaidai skirta informacija apie tyrinėjimus, 
kol ji paskelbiama, praeina nemažai laiko – daž-
nai praeina net du metai, kol ji atsiranda minėtoje 
duomenų bazėje. Dabar joje galima rasti pagrin-
dinę informaciją apie 1948–2020 m. Lietuvoje 
vykdytus archeologinius tyrinėjimus. Čia skel-
biama, kas, kada ir kokius vykdė. Nurodomas ir 
apie šiuos tyrimus parašyto straipsnio, paskelbto 
kasmet išleidžiamame serijiniame leidinyje „Ar-
cheologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ (tokių knygų 
jau yra išspausdinta 41), pavadinimas bei pateikia-
ma nuoroda į šios publikacijos elektroninę versi-
ją.  Joje galime susipažinti su išsamia tyrinėjimų 
medžiaga, sužinoti, kas jų metu buvo surasta, kar-
tais būna paskelbta ir kokiai įstaigai yra perduoti 
saugoti tyrimų metu rasti archeologiniai radiniai. 
Jei nėra parašyta, kur tie radiniai saugomi, tikė-
tina, kad jie nėra prarasti, o teisės aktų nustatyta 
tvarka perduoti muziejams ar specializuotoms sau-
gykloms. Šias veiklas reglamentuoja 2005 m. vasa-
rio 25 d. Lietuvos kultūros ministro įsakymas Nr. 
ĮV-66 „Dėl archeologinio paveldo objekte tyrimų 
metu rastų radinių perdavimo muziejams taisy-
klių patvirtinimo“ (šiuo metu galioja šio Įsakymo 
2022m. kovo 1 d. versija).  Įsakyme nurodyta, kad:

Kur ieškoti informacijos
apie archeologinius 
radinius ir kodėl daugelis
jų saugoma VILNIUJE, 
KAUNE, ŠIAULIUOSE?

Donatas TYTUVA

„Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu ras-
ti radiniai perduodami muziejams, kurie įrašyti į 
Muziejų, kultūrinių rezervatų direkcijų bei specia-
lizuotų saugyklų sąrašą (toliau – Sąrašas), numaty-
tą taisyklių priede, ir sistemingai užtikrina radinių 
apsaugą, apskaitą ir saugojimą.“

Kokie tai muziejai ir specializuotos saugyklos?
Minėto Įsakymo priede Nr. 1 visos jos yra nuro-

dytos. Pateikiame šių įstaigų sąrašą:
1. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
2. Lietuvos nacionalinis muziejus
3. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
4. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmai
5. Lietuvos etnokosmologijos muziejus
6. Lietuvos jūrų muziejus 
7. Šiaulių „Aušros“ muziejus
8. Trakų istorijos muziejus
9. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus 
10. Vytauto Didžiojo karo muziejus
11. Žemaičių muziejus „Alka“
12. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 

memorialinis muziejus
13. Alytaus kraštotyros muziejus
14. Biržų krašto muziejus „Sėla“
15. Daugyvenės kultūros istorijos muzie-

jus-draustinis
16. Joniškio istorijos ir kultūros muziejus
17. Kaišiadorių muziejus
18. Kauno miesto muziejus
19. Kėdainių krašto muziejus
20. Kretingos muziejus
21. Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio 

Griniaus muziejus

Buvusio Žemaičių 
muziejaus „Alka“ 
direktoriaus, 
archeologo 
Vito Valatkos 
(1927–1977) knygos 
„Žemaičių žemės 
tyrinėjimai. Knyga 
I. Archeologija“ 
(Vilnius, 2004) 
viršelis. Dailininkė 
Deimantė 
Rybakovienė
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22. Mažeikių muziejus
23. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
24. Merkinės krašto muziejus
25. Molėtų krašto muziejus
26. Nalšios muziejus
27. Palangos kurorto muziejus
28. Panevėžio kraštotyros muziejus
29. Raseinių krašto istorijos muziejus
30. Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus
31. Rokiškio krašto muziejus
32. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus 
33. Šilutės Hugo Šojaus muziejus
34. Tauragės krašto muziejus „Santaka“
35. Ukmergės kraštotyros muziejus
36. Utenos kraštotyros muziejus
37. Žemaičių dailės muziejus
38. Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) 

kultūros centras-muziejus
39. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato 

direkcija
40. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Ar-

cheologijos katedra (zooarcheologinė medžiaga)
41. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 

Bioarcheologijos tyrimų centras (archeobotaninė 
medžiaga)

42. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra 
(antropologinė medžiaga).

Taigi, tokių įstaigų net 42. Kaip orientuotis, 
kuriame iš jų galėtų būti interesantą dominantys 
konkrečioje vietovėje vykdytų archeologinių tyri-
nėjimų metu rasti radiniai?

Paieškas toliau galime tęsti vadovaudamiesi jau 
minėtu Įsakymu. Jame nurodyta, kad:

„8. Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu ras-
tus radinius tyrėjas gali perduoti tik į Sąrašą įtrauk-
tam muziejui. Tyrėjas muziejų pasirenka pagal: 

8.1. tai, kur yra saugomi archeologinio paveldo 
objekte tyrimų metu anksčiau rasti radiniai, jei ar-
cheologinio paveldo objekto tyrimai tęstiniai;

8.2. archeologinio paveldo objekto ir surastų radi-
nių reikšmingumą;

8.3. archeologinio paveldo objekto administracinę 
priklausomybę (kokioje apskrityje ar savivaldybėje yra 
archeologinis paveldo objektas), jei radiniai rasti nau-
jame archeologinio paveldo objekte; [...].

9. Antropologinė medžiaga, zooarcheologinė me-

džiaga ir ekofaktai perduodami į specializuotus rinki-
nius turintį muziejų arba specializuotą saugyklą.

11. Vieno archeologinio paveldo objekto tyrimų 
metu rasti radiniai perduodami tam pačiam muzie-
jui. Jeigu muziejus raštu motyvuotai atsisako paimti 
radinius, pasirenkamas kitas Sąraše numatytas tin-
kamos rūšies muziejus.“

Voratinklis kiek prašviesėjo, bet, norint sužinoti 
vieno ar kito archeologinio radinio vietą, daugeliui 
interesantų dar reikės pasiraitoti rankoves. Pir-
miausia, be abejo, vertėtų susisiekti su savo miesto 
ar rajono teritorijoje veikiančiu muziejumi. Pvz., 
Telšiuose ir jo rajone  vykdytų archeologinių tyri-
nėjimų metu surasti radiniai, tikėtina, bus saugomi 
Telšių mieste veikiančiame Žemaičių muziejuje 
„Alka“, Panevėžio rajone rasti radiniai – Panevėžio   
kraštotyros muziejuje ir t. t. Bet... jei tai Telšių ar 
Panevėžio mieste, rajone vykę tęstiniai archeologi-
niai tyrinėjimai, jų radiniai gali būti perduoti tam 
muziejui, kuriame saugomi ankstesnių tyrinėjimų 
metu rasti radiniai. Tokiu atveju didžiausia tikimy-
bė, kad jie gali būti patekę į Šiaulių „Aušros“ mu-
ziejų, Kaune veikiantį Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejų arba Vilniuje itin gausų archeologinių radinių 
fondą turintį Lietuvos nacionalinį muziejų. Būtent 
į šiuos tris muziejus ankstesniais metais yra dau-
giausiai patekę Žemaitijoje vykdytų archeologinių 
tyrinėjimų metu rastų radinių. 

Ne mažiau svarbu žinoti, kad  didžiąją dalį se-
niau ir dabar archeologinių tyrimų vykdo muzie-
juose dirbantys archeologai ir jų rasti radiniai daž-
niausiai buvo ir yra perduodami tiems muziejams, 
kuriuose jie dirbo ar dirba.

Visais šiais atvejais interesantas (privatus arba 
juridinis asmuo) turėtų išsiųsti pasirašytą užklausą į 
muziejų, prašant jam suteikti informaciją apie radi-
nius, galimybę su jais susipažinti, jei to reikia. 

Kodėl  Žemaitijoje vykusių archeologinių tyrinė-
jimų metu rastų radinių itin daug saugoma Vilniuje?

Vilniuje veikiantis Lietuvos nacionalinis muzie-
jus (pirmasis jo  pavadinimas – Etnografijos ir istori-
jos muziejus) – vienas pirmųjų ir iki šiol didžiausius 
eksponatų rinkinius sukaupusių muziejų mūsų šalyje.

Jis įkurtas 1941 m., aktyviai veikia nuo 1952 m., 
kai muziejui vadovavo iškilus kultūros istorikas ir 
muziejininkas Vincas Žilėnas. Tada šiam muziejui  



A R C H E O L O G I N I A I  T Y R I M A I

30

buvo perduoti ir turtingi anksčiau veikusio Vilniaus 
senienų muziejaus bei tarpukariu Vilniuje veikusių 
mokslo draugijų rinkiniai, o muziejus pavadintas 
Istorijos ir etnografijos muziejumi. Daugelį metų 
jis vykdė ir pagrindinio muziejininkų metodinio 
centro funkcijas. Anksčiau neturėta tokio arche-
ologinių radinių perdavimo tolesniam saugojimui  
taisykles nustatančio Įstatymo, kokį turime dabar, 
tad dažnu atveju, kai Lietuvos regionuose būdavo 
vykdomi svarbesni archeologiniai tyrinėjimai, jų 
metu rasti bei kiti reikšmingesni archeologiniai 
radiniai būdavo perduodami šiam muziejui, turėju-
siam tinkamas patalpas tokiems objektams saugoti 
bei galimybes jiems konservuoti ir restauruoti (to-
kiomis sąlygomis bei galimybėmis retas kuris peri-
ferijoje veikiantis muziejus gali pasigirti ir dabar).

Muziejai dažnai savo oficialiose interneto sve-
tainėse skelbia informaciją apie juose saugomus 
pagrindinius rinkinius. Ne išimtis ir jau minėtas 
Lietuvos nacionalinis muziejus, kuris  informuoja, 
kad jo archeologijos rinkinyje yra „sukaupta per 
600 tūkstančių archeologinių radinių, datuojamų 
nuo XI tūkstantmečio pr. Kr. iki XIX amžiaus. Rin-
kinį sudaro atskiros eksponatų grupės, kurios skiria-
mos pagal laikotarpius ir temas.

Seniausi archeologijos eksponatai įtraukti į mu-
ziejinę apskaitą dar iš Senienų muziejaus atskirų 
mecenatų kolekcijų, taip pat XIX a.–XX a. pradžioje 
vykdytų mokslinių ar mėgėjiškų archeologinių tyrinė-
jimų. Nuo pokario metų archeologijos rinkinys nuo-
lat pildomas radiniais iš kasmet vykstančių archeolo-
ginių tyrimų visoje Lietuvoje. Tyrimus vykdo įvairios 

institucijos ir tyrėjų grupės, ekspedicijas organizuoja 
taip pat ir patys muziejaus archeologai.

Keičiantis archeologijos paveldo objekto sampra-
tai, greta Archeologijos skyriaus įsteigtas Viduramžių 
ir naujųjų laikų archeologijos skyrius.

Archeologijos rinkinio pagrindu 2000 m. Lie-
tuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta dide-
lė archeologijos ekspozicija, nušviečianti Lietuvos 
proistorę nuo seniausių laikų iki XIII amžiaus, 
t.y. Lietuvos valstybės susidarymo. Archeologiniais 
eksponatais papildyta ir Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės istorijos bei muziejaus istorinė ekspo-
zicijos. Turtingi rinkiniai sudaro galimybę  rengti 
specializuotas parodas tiek pačiame muziejuje, tiek 
ir užsienyje. Saugomų eksponatų pagrindu publi-
kuojami moksliniai katalogai.

Archeologijos rinkinio studijomis intensyviai 
naudojasi akademinė ir mokslinė visuomenė.“ 

Šio muziejaus archeologijos fondą sudaro šie 
rinkiniai: Paleolitas ir Mezolitas, Neolitas, Žalva-
rio amžius, Piliakalniai ir gyvenvietės, Laidojimo 
paminklai, Vilniaus pilys, Vilniaus miestas, Lietu-
vos viduramžiai.

Akivaizdu, kai muziejuje daugiau negu pusė mi-
lijono vien archeologijos objektų ir ne visi jie dar su-
skaitmeninti, paskambinęs į muziejų, informacijos 
apie tave dominančius objektus per kelias minutes 
negausi. Tad... Muziejui aktualiu klausimu reikia 
siųsti oficialią užklaus. Taip padarę galime būti tikri,  
kad muziejininkai parengs atsakymą ir per teisės ak-
tais nustatytą tvarką interesantui jį pateiks.

Tai aktualu ir užmezgant ryšius su kitais didžiai-
siais šalies bei regionuose veikiančiais muziejais.

Džiugo kapinyje (Telšių rajono Siraičių kaimas) XX a. 6 dešimtmetyje vykusių archeologinių tyrinėjimų metu 
rasti radiniai. Vito Valatkos piešiniai
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      (Nukelta į 32 p.)

 
Tadas Daugirdas gimė 1852 m. vasario 27 d. 

Torbine (Novgorodo sritis) Raseinių rajono Plem-
bergo (lenk. Plembork ir Plenbork) dvaro (dabar 
Daugirdų kaimas) bajorų šeimoje. Jo mama buvo iš 
Varputėnų dvaro (Šiaulių apskritis) kilusi bajoraitė 
Marija Jelenskytė-Daugirdienė (mirė 1918 m.), o 
tėvas – iš Plembergo kilęs bajoras Mykolas Daugir-
das (1830–1903). Daugirdų šeimos herbas – „Gul-
bė“, Jelenskių – Wręby. 

M. Daugirdas buvo transporto inžinierius. Jis 
daug metų dirbo statant geležinkelį „Sankt Peter-
burgas–Maskva“. Tadui buvo ketveri, kai jų šeima 
grįžo į Plembergo dvarą (apie 6 km į šiaurės vaka-
rus nuo Ariogalos, netoli nuo kelio „Ariogala–Ra-

Dailininkas, archeologas, 
muziejininkas, kolekcininkas
TADAS DAUGIRDAS
Parengė Konstantinas SIMUTIS

seiniai–Kryžkalnis“). Iki mūsų dienų išliko tik šio 
dvaro svirnas, stovintis Plembergo kaimo T. Dau-
girdo gatvės gale, ir du nedideli tvenkiniai. 

Daugirdų namuose buvo kalbama lenkų ir rusų 
kalbomis. Tadas iš pradžių buvo mokomas namuose. 
Čia jis įgijo pradinį išsilavinimą. Po 1863–1864m. 
sukilimo berniukas buvo išsiųstas mokytis į Rygą. 
Vėliau žinias gilino Vilniaus realinėje gimnazijoje, 
nuo 1869 m. – I. Trutnevo piešimo mokykloje. Vil-
niuje jis daug bendravo su dailininkais Eduardu ir 
Alfredu Riomeriais, susižavėjo daile ir ėmė svajoti 
tapti dailininku. 1869 m. įstojo į Vilniaus paišy-
bos mokyklą. 1870–1872 m. studijavo Sankt Pe-
terburgo meno akademijos Peizažų skyriuje. Sankt 
Peterburge, būdamas 17 metų amžiaus, susipažino 
su buvusio Šiaulių bajorų maršalkos Igno Vitkevi-
čiaus, už dalyvavimą 1863 m. sukilime ištremto į Si-
birą, sūnumi, būsimu Zakopanės stiliaus kūrėju – iš 
Kelmės rajono Pašiaušės kaimo kilusiu dailininku 
Stanislovu Vitkevičiumi (1851–1915). Bendrau-
damas su juo ėmė gilintis į Lietuvos istoriją, pradėjo 
suprasti caro valdžios daromą žalą Lietuvai. 

2022 m. vasario 27 d. minėjome etno-
grafo, kraštotyrininko, paminklosaugi-
ninko, dailininko, rašytojo, Kauno miesto 
muziejaus kūrėjo, spaudos bendradarbio, 
politiko, visuomenės ir valstybės veikė-
jo bajoro Tado Daugirdo (1852–1919) 
170-ąsias gimimo metines. T. Daugirdas 
plačiai žinomas ir kaip mokslininkas, ar-
cheologas, pirmasis Lietuvos teritorijoje 
pradėjęs archeologinius tyrimus bei pa-
grindęs tautotyros svarbą. Jis buvo itin išsi-
lavinęs, darbštus ir kruopštus žmogus. So-
vietmečiu nedaug apie jį žinota. Užmaršties 
šydas buvo praskleistas Lietuvos Atgimimo 
laikotarpiu, kai visoje šalyje vėl ėmė plevė-
suoti Tado Daugirdo, Jono Basanavičiaus 
ir Antano Žmuidzinavičiaus sukurta Lie-
tuvos trispalvė, savo veiklą atkūrė Tėvynės 
pažinimo draugija, prie kurios ištakų taip 
pat yra stovėjęs Tadas Daugirdas.

Tadas Daugirdas (1852–1919).  Dailininkas Antanas 
Žmuidzinavičius
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1872–1876 m. studijavo Miuncheno meno 
akademijoje. Po studijų kurį laiką gyveno Varšuvo-
je. Čia jis 1877 m. atidarė savo dailės studiją.

1880–1881 m. kartu su S. Vitkevičiumi, A. 
Kirkoru, G. Osovskiu ir kitais dailininkais, etno-
grafais bei archeologais dalyvavo pietinės Lenkijos 
Tatrų regione vykusiose etnografinėse ekspedici-
jose, lankėsi guculų ir sorbų sodybose, susipažino 
su šio krašto kultūros tradicijomis.

Jo kūrybingiausias gyvenimo laikotarpis datuo-
jamas XIX a. pab.–XX a. pradžia. Nors buvo įgijęs 
dailininko aukštąjį išsilavinimą, netapo profesiona-
liu dailininku ir dailė netapo jo pagrindiniu užsiė-
mimu. Nepaisant to, jo kaip dailininko palikimas 
gana turtingas ir vertingas. 

Dalį geriausių dailės darbų T. Daugirdas sukū-
rė XIX a. pabaigoje. Tarp jų yra ir taikomojo meno 
kūrinių, kuriems būdingi liaudies meno elementai. 

T. Daugirdas buvo ir vitražistas. Jis yra Kauno 
miesto muziejaus vitražų autorius, sukūrė vitražų ir 
Kauno bažnyčioms. Užsiimdavo ir pastatų dekoro 
darbais (pagal jo projektą buvo dekoruotos Maironio 
buto lubos (šiame bute Kaune dabar veikia Maironio 
lietuvių literatūros muziejus), kurdavo baldus, deko-
racijas ir kostiumus teatro spektakliams, konsultuoda-
vo Lietuvos miestelių teatrų darbuotojus scenografijos 
klausimais. Yra kūręs Lietuvos ir jos miestų herbus. 
Nutapė keliasdešimt paveikslų, tarp kurių žymiausi 
yra „Auštant“, „Dubysa“, „Kiemas“, „Naktį ir rytmetį“, 
„Prie šventojo šaltinio“, „Pūga“, „Rudens orė“. 

Išskirtinai svarbus T. Daugirdo vaidmuo buvo 
1910, 1914 m. rengiant Vilniuje vykusias Lietuvių 

dailės draugijos parodas, kuriose buvo eksponuoja-
mi ir jo taikomojo bei vaizduojamojo meno kūri-
niai. 1913 m. jis rūpinosi Lietuvių dailės draugijos 
lietuviškojo skyriaus įrengimu Sankt Peterburge vy-
kusioje smulkiosios pramonės parodoje.

T. Daugirdas kartu su dailininku Kaziu Šimoniu 
(1887–1978) sukūrė pirmuosius spalvotus lietuviš-
kus pašto ženklus (jie 1919 m. vasario 17 d. buvo iš-
leisti Berlyne (Vokietija). 

1883 m. T. Daugirdas vedė Kazimierą Korybut 
Daszkiewicz (1859–1942). Iš pradžių jie gyveno 
Varšuvoje. Čia T. ir K. Daugirdai susilaukė dviejų 
sūnų – Mykolo (1884–1952) ir Adomo (1886–
1919). 1891 m. šeima persikėlė į Plembergo dvarą. 
Čia jiems gimė dar du jų sūnūs – Tadas (1895–
1919) ir Vytautas (1901–1983).

Plemberge T. Daugirdas rūpinosi dvaro reikalais, 
ūkininkaudamas įdiegė įvairių žemės ūkio naujovių, 
domėjosi krašto ir lietuvių kilmės istorija, liaudies 
menu, rūpinosi gyventojų švietimu, įsteigė meniš-
ko pynimo dirbtuvėlę ir augino jai skirtus žilvičius. 
Buvo subūręs chorą, rinko tautosaką, liaudies meno 
kūrinius ir etnografijos objektus, tyrinėjo, turtino ir 
tvarkė savo turimas senienų kolekcijas, kurių didžiąją 
dalį sudarė archeologiniai radiniai, margučiai, me-
džio drožiniai, prieverpstės, kultuvės, įvairia tech-
nika sukurtos juostos. Itin vertingą jo rinkinio dalį 
sudarė archeologiniai radiniai. Juos saugodavo savo 
tėvų dvare Plemberge, eksponuodavo parodose. 

Daugelį metų T. Daugirdo pasaulėjautą for-
mavo lenkiškos kultūros aplinka, tačiau laikui ei-
nant jis tapo Lietuvos patriotu, įsijungė į lietuvių 
tautinį judėjimą bei į Lietuvos politinį gyvenimą. 
T.Daugirdui ėmus vis labiau sukti lietuvybės keliu, 
pradėjus rūpintis valstiečių gerove, dėl jo politinių 
pažiūrų šeimoje ėmė kilti nesutarimų. Tada jis dva-
rą perdavė vyresniajam savo sūnui ir išvyko gyventi 
į Vilnių. Čia T. Daugirdas buvo išrinktas delegatu 
į 1905 m. gruodžio 4–5 d. vykusį Vilniaus Didįjį 
seimą ir jame dalyvavo. 

T. Daugirdas XIX a. pab.–XX a. pr. plačiai gar-
sėjo kaip archeologas,  dalyvavo daugelio mokslo ir 
kultūros organizacijų veikloje: 1882 m. tapo Kuršo 
literatūros ir meno draugijos nariu korespondentu, 
1885 m. – Krokuvos Mokslo akademijos nariu ko-
respondentu, 1907 m. – Lietuvių mokslo draugijos 
nariu. Jis buvo ir Lenkų mokslo bičiulių draugijos 

Plembergo dvaras. 1905 m. Dailininkė Kristina Zofija 
Daugirdaitė (1889–1942)
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narys korespondentas, Len-
kijos kraštotyros draugijos 
narys, Krokuvos mokslo aka-
demijos antropologinės ko-
misijos bendradarbis.

1908 m. T. Daugirdas per-
sikėlė gyventi į Kauną. Čia jis 
įsitraukė į visuomeninę veiklą, 
buvo išrinktas miesto Tary-
bos nariu, 1907m. vasario 8d. 
pradėjo dirbti Kauno mies-
to muziejaus (nuo 1905m. 
jis vadintas „Kauno miesto 
moksliškai-pramoniniu mu-
ziejumi“) konservatoriumi, o  
1909 m. sausio 23 d. tapo šio 
muziejaus  direktoriumi. 

Dirbdamas muziejuje jis 
kaip tikras, dailininko išsila-
vinimą turintis mokslininkas 
sistemino ir aprašinėjo šio 
muziejaus rinkinius, pertvar-
kė ekspozicijas, lenkiškai rašė 
iki mūsų dienų išlikusius savo 
vykdytų archeologinių tyrinė-
jimų dienoraščius ir juos ilius-
travo piešiniais bei brėžiniais, 
registravo kultūros paminklus. 
Kauno miesto muziejus savo 
interneto svetainės skyriuje 
„Istorija“ skelbia, kad „Muzie-
jaus eksponatus jis konservavo, 
klasifikavo, prisagstė prie 103 
lentelių, kiekvieną aprašė, ša-
lia lentelių pridėjo piešinius ar 
nuotraukas. Muziejaus komisi-
jai talkininkaujant, muziejaus 
vaidmuo mieste augo. [...]

T. Daugirdas, dirbdamas 
muziejuje daugiau kaip dešimt 
metų, ne tik sutvarkė jame bu-
vusius eksponatus, bet ir prijun-
gė savo sukauptas kolekcijas. Be 
archeologijos, paleontologijos, 
etnografijos, fabrikų ir namų 
pramonės (amatų) ekspozicijos 
skyrių, muziejuje buvo įrengti 

numizmatikos, filatelijos, Vakarų Europos dailės skyriai. Stengdamasis kuo 
geriau sutvarkyti muziejų, T. Daugirdas studijavo muziejinę literatūrą, lan-
kėsi geriausiuose Rusijos imperijos ir užsienio muziejuose, o 1914 m. balan-
džio mėn. dalyvavo Lenkijos muziejininkų suvažiavime, kuriame dalyvius 
supažindino su Kauno miesto muziejumi.

1915 m. kaizerinei Vokietijai okupavus miestą, intensyvus muziejaus 
darbas kuriam laikui sutriko, tačiau T. Daugirdas stengėsi, kad eksponatai 
nebūtų išgrobstyti ir išvežti į Vokietiją. [...]“ 

Pasak T. Daugirdo amžininkų, šis muziejus iš pradžių buvęs labiau 
panašus į atsitiktinių radinių sandėlį, T. Daugirdo dėka tapo puikiai tvar-
komu kraštotyros muziejumi. Jis juo rūpinosi iki pat savo mirties. 

Kazimiera ir Tadas Daugirdai su sūnumis. Fotografas nežinomas. 
Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo

Tadas Daugirdas „Prie Dubysos“. 1889 m. Originalas saugomas Lietuvos 
nacionaliniame dailės muziejuje
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T. Daugirdas, siekdamas, kad jo surinktos ir 
jam priklausiusios kultūros vertybių kolekcijos 
būtų prieinamos plačiajai visuomenei, didžiąją jų 
dalį padovanojo Kauno miesto muziejui, taip jas, 
kaip jau minėta, sujungdamas su Kauno miesto 
muziejaus rinkiniais. Atsidėkodama valdžia jam 

Tadas Daugirdas. „Kiemas su tvartu“. XX a. pr. 

paskyrė kuklią pensiją ir Kaune prie miesto mu-
ziejaus buvusį nedidelį butą, kuriame jis gyveno ir 
pirmaisiais darbo muziejuje metais. Vėliau T.Dau-
girdo kolekcijos buvo perduotos Kauno Vytauto 
Didžiojo kultūros muziejui (dabar Nacionalinis 
M. K. Čiurlionio dailės muziejus).

Yra išlikę daug T. Daugirdo kolekcijose buvu-
sių archeologinių radinių, stiklo negatyvų, tapy-
bos ir grafikos darbų, grožinės literatūros kūri-
nių, mokslinių straipsnių, etnografijos, liaudies 
meno ir tautodailės eksponatų. Jie saugomi ne 
tik Kauno, bet ir kai kuriuose kituose Lietuvos 
bei Lenkijos miestų muziejuose, bibliotekose, 
archyvuose, tarp jų ir Vilniuje bei Raseiniuose.

1913 m. Biržuose buvo išleista T. Daugirdo pje-
sių rinktinė, kurioje išspausdinti kūrinėliai „Girkal-
nio Užgavėnės“, „Tėtė pakliuvo“, jo išversta V.Per-
zynskio pjesė „Idealus gyvenimas“. Be šių scenos 
veikalų, jo autorystei priklauso ir dramos kūriniai 
„Manios vestuvės“, „Ugnis užgeso“, keletas kitų.

T. Daugirdas aktyviai bendradarbiavo spaudoje. 
Jis dažniausiai savo straipsnius skelbdavo leidiniuo-
se „Draugija“, „Lietuva“, „Lietuvos ūkininkas“, „Vil-
niaus žinios“, „Viltis“, „Žemdirbys“, keliuose kituo-
se. Yra paskaičiuota, kad vien Pirmojo pasaulinio 
karo metais periodikoje buvo išspausdinta daugiau 
negu 130 jo straipsnių. Pagrindinės jų temos – dai-
lė, kultūros paveldas, istorija ir ypač archeologija. 

Pirmojo pasaulinio karo metais T. Daugirdas 
parašė išsamų kaizerinės okupacijos laikotarpio die-
noraštį. Dalis jo Pirmojo pasaulinio karo atsimini-
mų buvo išspausdinta 1937 metais.

Prieš karą T. Daugirdas buvo aktyviai įsijungęs 
į Kauno kultūrinį gyvenimą, režisuodavo draugijos 
„Daina“ spektaklius, piešdavo jiems dekoracijas, 
pats kūrė ir iš kitų kalbų vertė nedidelės apimties 
dramos kūrinius. 1911 m. didelio populiarumo 
sulaukė Kaune pastatytas jo režisuotas Sofijos Ky-
mantaitės-Čiurlionienės spektaklis „Jaunikliai“.

Svarbus buvo T. Daugirdo vaidmuo 1917 m. 
veikusios komisijos, kuri rengė Lietuvos tautinės 
vėliavos projektą, darbe. Šios komisijos nariai buvo 
ir Jonas Basanavičius bei Antanas Žmuidzinavičius. 
Komisija priėmė T. Daugirdo pasiūlymą vėliavoje 
šalia raudonos ir žalios spalvos įvesti geltoną. 

T. Daugirdas rengė ir Vyčio projektus, piešė Lie-
tuvos miestų herbus, 1916 m. išleido seriją atvirukų, 

Tadas Daugirdas. „Natiurmortas su vaza“. XX a. pr. 
Originalas saugomas Lietuvos nacionaliniame dailės 
muziejuje.

Iliustracijos iš www.limis.lt
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Kazio Šimonio ir Tado Daugirdo 
sukurtas treciosios Berlyno lai-
dos 20 skatikų pašto ženklas iš
Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus rinkinių  

Kairėje – Tado Daugirdo  sukurti 
Lietuvos  Didžiosios Kunigaikštys-
tės ir Kauno miesto herbai. 
Fotoreprodukcijos iš RKIC archyvo

kuriuose pavaizduoti senieji Lie-
tuvos miestų herbai. Šie atvirukai 
buvo naudojami po Lietuvos vals-
tybės atkūrimo rengiant Lietuvos 
miestų ir miestelių herbų projek-
tus. 1917 m. T. Daugirdas paskel-
bė straipsnį „Mūsų Vytis“, išleido 
atviruką su senuoju Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės herbu.

1919 m. T. Daugirdas buvo 
išrinktas pirmosios paveldo-
saugos institucijos Lietuvoje 
(Valstybinės archeologinės ko-
misijos) pirmininku. Jis kartu 
su bendraminčiais įkūrė Tėvy-
nės pažinimo draugiją, kuri ir 
šiandien buria krašto senovės 
paminklų tyrimais, saugojimu, 
populiarinimu besirūpinančius 
žmones, organizuoja jų veiklą.

T. Daugirdas mirė 1919 m. 
lapkričio 1 d. Kaune. Jis palai-
dotas Raseinių rajone ant sta-
taus Dubysos skardžio esančiose 
Ariogalos senosiose kapinėse– 
ten stovinčioje 1850 m. Plem-
bergo dvaro savininko Stasio 
Daugirdo pastatytoje mūrinėje 
koplyčioje. Joje ilsisi ir kelių kitų 
Daugirdų giminės narių palaikai.

T. Daugirdas Lietuvoje nėra 
užmirštas. Vertinga medžiaga 
apie T. Daugirdą yra sukaupta, 
saugoma ir nuolat turtinama 
Raseinių krašto istorijos mu-
ziejuje, Kauno miesto muzieju-
je,  kaune veikiančiame Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje ir Na-
cionaliniame M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje. 

Lietuvoje yra ir gatvių, pava-
dintų T. Daugirdo vardu. Viena 
jų– Kauno rajono Didvyrių kaime.

1978 m. memorialine lenta, 
kuri informavo, kad „Šiame name 
1908–1919 m. gyveno archeo-
logas, dailininkas, muziejininkas 
Tadas Daugirdas“ buvo pažen-
klintas 19 numeriu pažymėtas 
namas Kauno Rotušės aikštėje. 
1993m. ji pakeista nauja memo-
rialine lenta su bareljefu (skulpto-
rius Vytautas Narutis).

Memorialinė lenta yra pritvir-
tinta ir prie minėtos Daugirdų ko-
plyčios Ariogalos kapinėse.

Neužmiršta vieno iš savo kū-
rėjų ir Tėvynės pažinimo draugi-
jos nariai. Jų iniciatyva 2012 m., 
kai buvo minimos T. Daugir-
do 160-osios gimimo metinės, 
„Gimtinės“ leidykla išleido šios 
draugijos pirmininko istori-
ko dr. Kazio Račkausko knygą 
„Tautos atminties sargybiniai“, 
kuri skirta Tadui Daugirdui 
(1852–1919) atminti. 2006 
m. Tėvynės pažinimo draugija 
įsteigė Tado Daugirdo premiją, 
kuri skiriama už nuopelnus as-
menims, puoselėjantiems tautos 
paveldą.

Tado Daugirdo portretas. Daili-
ninkas Antanas Žmuidzinavičius



R A Š Y T O J Ų  A T M I N I M O  Į A M Ž I N I M A S

36

Elektrėnų savivaldybės Vie-
vio miesto viešoji biblioteka vei-
kia Kultūros centro pastate, kuris 
yra atminties erdvėje, jungian-
čioje dviejų žymių miesto asme-
nybių – lietuvybės puoselėtojo 
Jurgio Milančiaus (1869–1956) 
ir rašytojos Sofijos Ivanauskai-
tės-Pšibiliauskienės (literatūrinis 
slapyvardis Lazdynų Pelėda) – 
gyvenimą, veiklą bei kūrybą. 

Lazdynų Pelėdos slapyvar-
džiu pasirašinėjo dvi seserys Iva-
nauskaitės: Sofija Pšibiliauskienė 
(1867.09.16–1926.03.15) ir Ma-
rija Lastauskienė (1872.05.15–
1957.07.19). Jų kūrybiniame 
procese (rašant, rengiant spaudai 
ir viešinant prozos kūrinius) pa-
grindinis buvo Sofijos vaidmuo. 

S. Ivanauskitė-Pšibiliauskienė 
yra vienas svarbiausių, brangiau-
sių ir ryškų pėdsaką Vievio mies-
to kultūros istorijoje palikusių 
žmonių. Didelė jos gyvenimo ir 
kūrybos atkarpa yra susijusi su 
Vieviu. Čia Sofija 1907–1910 m. 
gyveno pas vaistininką J. Milan-
čių – name (dab. Vilniaus g. 28), 
kurio kiemas šiandien ribojasi su 
bibliotekos kiemeliu. Vievyje ji 

parašė gražiausius savo kūrinius: 
„Stebuklingoji tošelė“ (1907), 
„Motulė paviliojo“(1908), „Ir 
pražuvo kaip sapnas“ (1908), ro-
maną „Klaida“ (1909).

Lazdynų Pelėdos kūryba pri-
skiriama psichologinio realizmo 
krypčiai, iškilusiai XX a. pradžio-
je ir pirmaisiais dešimtmečiais. 
Tuo laikotarpiu seserų Sofijos ir 
Marijos Ivanauskaičių kūriniai 
buvo vieni labiausiai skaitomų 
Lietuvoje. Šiandien jų kūryba, 
kaip ir daugelio kitų žymiausių 
XIX–XX a. pradžios rašyto-
jų– Žemaitės, Šatrijos Raganos, 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, 
dažnai yra nepelnytai pamiršta-
mi. Lazdynų Pelėdos kūrinių jau 
nebėra ir bendrojo ugdymo mo-
kymo programose. 

2022-ieji skatino mus aktu-
alizuoti, prikelti iš užmaršties 
Lazdynų Pelėdos kūrybą, nes tais 
metais minėjome Marijos Las-
tauskienės 150-ąsias ir Sofijos 
Pšibiliauskienės 155-ąsias gimi-
mo sukaktis. Mūsų bibliotekoje 
vykę Lazdynų Pelėdos atminimui 
skirti renginiai papildė ir gražiai 
įsiliejo į „Vievis – Mažoji Lietuvos 
kultūros sostinė 2022“ kultūrinę 
programą bei pirmojo Vievio var-

Rašytoja Sofija Ivanauskaitė-
Pšibiliauskienė (Lazdynų 
Pelėda) Vievyje
Irena SENULIENĖ

Nuotraukoje viršuje – pastatas, kuriame veikia 
Vievio kultūros centras ir Lazdynų Pelėdos vie-
šoji biblioteka. Kairėje –  Vievio miesto viešo-
sios bibliotekos ženklas (logotipas.  Dešinėje– 
rašytoja Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė 
(liter. slapyvardis Lazdynų Pelėda). Fotografas 
nežinomas. Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo. 

do paminėjimo 500-osioms meti-
nėms skirtas kultūrines veiklas. 

2022 m. gegužės mėnesį 
bibliotekos kiemelyje buvo pa-
sodinti du lazdynai, skirti ra-
šytojų seserų Sofijos ir Marijos 
atminimui įamžinti. Rugsėjo 
mėnesį netoli jų pasodintas dar 
vienas lazdynas, skirtas Vievio 
vardo paminėjimo 500-osioms 
metinėms. Lazdyną sodinti pa-
dėjo Vievio vaikų dienos centras 
„Vėjukai“, paskaitą apie lazdynus 
ir pelėdas perskaitė gamtininkas 
Almantas Kulbis. 

Jubiliejinių sukakčių pro-
ga mūsų bibliotekos erdves pa-
puošė Vievio vaikų piešiniai ir 
Akmenės rajono Paragių kaime 
veikiančio Lazdynų Pelėdos mu-
ziejaus bibliotekai deponuoti pa-
veikslai. Bibliotekoje vykusiame 
rašytojos Sofijos gimtadieniui 
skirtame renginyje dalyvavo Vie-
vio gimnazijos mokiniai kartu su 
mokytoja Irena Baliūniene. Gim-
tadienio tortą ir sausainius, pa-
puoštus lazdynų riešutais, iškepė 
Vievio gyventojos I. Zykienė ir 
J.Sankauskienė, lazdynus pado-
vanojo J. Čiburas. 

Skaitymo popietėje „Lazdyn, 
lazdynėli…“, taip pat skirtoje ra-
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šytojos Sofijos gimimo 155-osioms metinėms, da-
lyvavo Vievio gimnazijos mokiniai. Ypatingą rengi-
nio atmosferą sukūrė tautiniais rūbais pasipuošusi 
ir rašytojos kūrinį „Davatka“ perskaičiusi į renginį 
atvykusi Paragiuose veikiančio Lazdynų Pelėdos 
muziejaus vedėja Sandra Sakalauskienė. Tą dieną 
bibliotekos lankytojai turėjo galimybę susipažinti 
su bibliotekoje buvusiais minėto muziejaus ekspo-
natais, pavartyti rašytojos ankstyvojo leidimo „Raš-
tų “ tomą, išsamiau susipažinti su rašytojos kūryba. 

Siekiant Vievyje įamžinti rašytojų Sofijos ir Ma-
rijos Ivanauskaičių (Lazdynų Pelėdos) atminimą 
ir aktualizuoti jų kūrybą, minint rašytojos Sofijos 
155-ąsias gimimo metines bibliotekos iniciatyva 
2022 m. rugsėjo 28 d. Elektrėnų savivaldybės Tary-
ba priėmė nutarimą suteikti Vievio miesto bibliote-
kai Lazdynų Pelėdos vardą. 

Biblioteka jau turi naują logotipą – grafinį žen-
klą su užrašu VIEVIO MIESTO LAZDYNŲ PE-
LĖDOS BIBLIOTEKA. Jis – išsiskiriantis, atpa-
žįstamas ir lengvai pritaikomas. Logotipo autorius   
yra jaunas Vievio menininkas Nedas Svetlikauskas.

Dviejų iniciatyvių kraštiečių – E. Petrausko ir 
V. Poviliūno dėka bibliotekai buvo pagamintas žen-
kliukas ir išleistas atvirukas.

Miesto bendruomenei itin svarbu pažinti kraš-
to kultūrą, istoriją, asmenybes bei savo veiklomis 
garsinti miestą, skelbti žinią, kad čia anksčiau gy-
veno, dirbo aktyvūs ir kūrybingi žmonės, kad tokių 
čia nemažai ir šiandien.  

Vievis prisimena savo iškilius žmones ir puose-
lėja jų atminimą. 1990 m. vasario 16 d. Vievyje, ant 
J. Milančiui priklausiusio minėto namo sienos buvo 
atidengta medinė memorialinė lenta (dail. Ričardas 
Audickas), skirta J. Milančiui ir rašytojai Lazdynų 
Pelėdai. Lentą sukurti inicijavo tuometinė Vievio 
bibliotekos vedėja Janina Vasilavičienė. 

2018-aisiais Vievio pradinei mokyklai, kuri tais 
metais pažymėjo savo veiklos šimtmetį, buvo su-
teiktas miesto šviesuolio, pirmojo mokyklos vedėjo 
J. Milančiaus vardas. 

Lazdynai, pasodinti miesto bibliotekos kie-
melyje, Lazdynų Pelėdos vardo suteikimas mūsų 
bibliotekai, džiugina Vievio bendruomenę ir ska-
tina mus kaip atminties saugojimo institucijos 
darbuotojus puoselėti rašytojų atminimą, ieškoti 
naujų, inovatyvių darbo formų, kurios sudomintų 
įvairaus amžiaus bendruomenės narius  ir padėtų 
bibliotekai išlikti patrauklia ir svarbia miestiečių 
susibūrimų erdve. 

Vievio bibliotekos vedėja Irena Senulienė ir vyr. bib-
liotekininkė Rasa Rapkevičienė Akmenės rajono Pa-
ragių dvaro sodyboje prie namo, kuriame veikia Laz-
dynų Pelėdos muziejus. 2021 m. rugsėjo mėnuo

Lazdynų Pelėdos muziejaus Paragiuose vedėja Sand-
ra Sakalauskienė prie namo Vievyje, kuriame yra gy-
venusi rašytoja Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė. 
2022 m. rugsėjo 22 d.

Nuotraukos iš Vievio Lazdynų Pelėdos viešosios bib-
liotekos archyvo
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Vienas pirmųjų, eidamas 94-uosius metus, 
1995-ųjų vasario 26 d. Anapilin iškeliavo poetas, 
prozininkas ir vertėjas, 1936–1944 m. veikusio Že-
maičių rašytojų sambūrio narys, antologijos „Že-
maičiai“ (Kaunas, 1938) sudarytojas, žemaičių poe-
zijos patriarchas Stasys Anglickis (1905–1999). Jis 
gimė Plungės rajono Bernotavo kaime, buvo baigęs 
Telšių Saulės draugijos gimnaziją ir Telšių mokyto-
jų seminariją. Vėliau studijas tęsė Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune. Užbaigęs šį universitetą dirbo 
Šiauliuose, Tauragėje, Vilniuje, Kuršėnuose. Vėliau 
persikėlė gyventi į Vilnių ir čia sukūrė didelę dalį 
savo eilėraščių, prozos kūrinių. Buvo geras vokiečių, 

ŽEMAIČIAI RAŠYTOJAI
VILNIUJE
Parengė Arūnas JONKUS

Šiemet, pradėję žurnale plėtoti temą, pa-
sak Simono Stanevičiaus, apie Vilnių „ap-
sėdusius“ žemaičius, pabandėme pasižval-
gyti tarp sostinės žemaičių rašytojų (poetų, 
prozininkų, dramaturgų), kurie daugiau ar 
mažiau aktyviai yra dalyvavę ar dalyvauja 
Žemaičių kultūros draugijos ir kitų visuo-
meninių organizacijų veikloje nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 
11-ąją iki šių dienų. 

Naujų, kylančių, talentingų plunksnos 
brolių, kurie čia dažniausiai įleidžia šaknis 
jau studijuodami Vilniaus aukštosiose mo-
kyklose, būrys nemažas. Prie jų ir kitų, jau 
anksčiau Vilniuje įsikūrusių ir šiandien čia 
gyvenančių bei kuriančių rašytojų sugrįšime 
kituose žurnalo numeriuose, o dabar prisi-
minkime ir atiduokime pagarbą tiems, kas 
savo kūryba pelnę skaitytojų ir literatūros 
specialistų pripažinimą, tapę įvairių kon-
kursų, premijų laureatais, leidę knygas ne tik 
lietuvių, bet ir kitomis kalbomis, per tuos 
metus 32 pasitraukė Anapilin. 

rusų kalbų specialistas, tad yra palikęs ir iš šių kalbų į 
lietuvių kalbą išverstų kūrinių. Na o jo kūryba išvers-
ta į latvių, lenkų, esperanto ir kai kurias kitas kalbas.

S. Anglickio nuopelnai Lietuvos kultūrai 
1996m. įvertinti Gedimino ordino Karininko kry-
žiumi. Šiaulių rajono Kuršėnų progimnazijai yra su-
teiktas Stasio Anglickio vardas. Rašytojui mirus, šiai 
gimnazijai buvo perduota jo asmeninė biblioteka. 

Rašytojas palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse. 

*** 
Kitas minėtu laikotarpiu Anapilin pasitraukęs 

lietuvių grožinės literatūros ąžuolas – Raseinių rajo-
no Balčių kaime gimęs prozininkas ir vertėjas Juozas 
Aputis (1936–2010). Jis Vilniaus universitete baigė 
lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau dirbo „Literatūros 
ir meno“, „Girių“, „Metų“ „Pergalės“ redakcijose, ak-
tyviai dalyvavo visuomenės gyvenime, ėjo atsakingas 
pareigas Lietuvos rašytojų sąjungoje, buvo Lietuvos 
Respublikos nacionalinių literatūros ir meno premi-
jų komiteto narys. Su jo vardu yra siejamas novelės 
atgimimas Lietuvoje XX a. 7–8 dešimtmečiais. 

Turtingas ir vertingas J. Apučio rašytinis paliki-
mas, kurį sudaro apysakos, novelės, romanai, esė, kitų 
pasaulio šalių autorių kūrybos vertimai į lietuvių kalbą. 
Jis yra sudaręs, spaudai parengęs ir kitų autorių knygų.

Rašytojas už savo nuopelnus Lietuvai ir jos 
kultūrai, už parašytus grožinės literatūros kūrinius 
1971 m. apdovanotas Žemaitės literatūrinė premi-
ja, 1996 m. – Juozo Paukštelio premija, 1997m.– 
A. Vaičiulaičio literatūrinė premija, 1998m. – 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, 
2004m. – „Imbiero vakarų“ J. Kunčino vardo pre-
mija, 2005 m. – Nacionaline kultūros ir meno pre-
mija, tais pačiais metais – P. Cvirkos literatūrine 
premija.

J. Aputis mirė 2010 m. vasario 28 d. Vilniuje. 
Amžinam poilsiui jis Vilniaus Antakalnio kapinėse. 

*** 
1996-ųjų rugpjūčio 2-ąją Vilniuje šiam pasau-

liui „sudie“ pasakė Tauragės rajono Treinosios kai-
me gimusi, 1965 m. Vilniaus universitete filologės 
specialybę įgijusi ir tais pačiais metais šiame univer-
sitete rusų literatūrą pradėjusi dėstyti habilituota 
humanitarinių mokslų daktarė Birutė Baltrušai-
tytė-Masionienė (1940–1996). Savo grožinės li-
teratūros kūrinius ji pasirašinėjo Baltrušaitytės, o 
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(Nukelta į 40 p.)

mokslinius darbus – Masionienės pavarde. Jos rašytinį 
palikimą sudaro poezijos, novelių ir apybraižų knygos, 
grožinės literatūros tyrinėjimo mokslo darbai. Rašy-
tojos gyvenimas ir kūryba aptarta 2011 m. Vilniaus 
universiteto leidyklos išleistoje literatūrologės prof. 
Viktorijos Daujotytės knygoje „Eiti savo keliu. Birutė 
Baltrušaitytė-Masionienė: mažoji monografija“.

B. Baltrušaitytė 1988 m. apdovanota Gabrie-
lės Petkevičaitės-Bitės premija, jos vardu pavadinta 
Tauragės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Rašytoja palaidota Vilniaus Antakalnio kapinėse.

*** 
2015 m. ankstyvą pavasarį Vilniaus Antakalnio 

kapinės tapo ir Lietuvos prozininko, eseisto, vieno 
ryškiausių istorinio, istoriosofinio romano kūrėjų, 
lietuviško epo autoriaus Petro Dirgėlos (1947–
2015) amžinojo poilso vieta. 

P. Dirgėla gimė Klaipėdos krašte – Endriejavo 
valsčiaus Žvaginių kaime. Baigęs Gargždų 1-ąją 
vidurinę mokyklą, 1965–1972 m. Vilniaus univer-
siteto Filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbą 
ir literatūrą. Baigęs universitetą dirbo laikraščių 
„Komjaunimo tiesa“, „Gimtasis kraštas“, žurnalo 
„Metai“ redakcijose, Lietuvos kino studijoje, 1990–
1994 m. ėjo Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos 
pirmininko pavaduotojo pareigas, 2000–2004 m. 
buvo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tary-
bos narys. Didžiausią jo rašytinio palikimo dalį su-
daro monumentalus keturių tomų (14 knygų) kūri-
nys „Karalystė. Žemės keleivių epas“ (1997–2004).

Jis kurį laiką apysakas, apsakymus kūrė kartu su 
broliu Povilu Dirgėla (1941–2004). Su Rimantu 
Šaveliu yra parašęs scenarijų kino filmui „Arkliava-
gio duktė“ (1981 m.).

Petro Dirgėlos kūryba 1989 m. įvertinta Si-
mono Daukanto premija, 1997 m. – Vyriausybės 
kultūros ir meno premija, 1998 m. – „Varpų“ lite-
ratūrine premija, 2002 m. – Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės meno ir Kultūros ministerijos premi-
jomis, 2003 m. – Lietuvos nacionaline kultūros 
ir meno premija, 2003 m. – Antano Vaičiulaičio 
literatūrine premija, 2003 m. – Lietuvos rašytojų 
sąjungos premija, 2007 m. – LDK Gedimino or-
dino Riterio kryžiumi.

P. Dirgėla mirė 2015 m. kovo 29 d. Vilniuje. Pa-
laidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

*** 
2022 m. sausio 17 d. Anapilin palydėjome iš 

Mažeikių rajono Lėlaičio kaimo kilusį, prie Vil-
niaus žemaičių kultūros draugijos ištakų stovėjusį 
poetą, žurnalistą Juozą Elekšį (1931–2022). Vil-
niaus pedagoginiame institute jis buvo įgijęs mo-
kytojo specialybę, po studijų dirbo įvairų adminis-
tracinį darbą Mažeikiuose, vėliau įsikūrė Vilniuje, 
čia dirbo laikraščių „Mūsų Lietuva“, „Gydytojų ži-
nios“ redakcijose, bendradarbiavo daugelyje kitų 
leidinių. Savo poezijos ir prozos knygutes pradėjo 
spausdinti 1995 metais. Kūrė lietuvių ir žemaičių 
kalba. Plačiausiai žinomas kaip dainų žodžių auto-
rius. Kelioms dainoms yra sukūręs ir melodiją. 

J. Elekšis 2005, 2007, 2008 m. buvo Pasaulio svei-
katos organizacijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir 
AIDS centro surengtų konkursų laureatas, Tėvynės 
pažinimo draugijos premijos laureatas (2008), Edvar-
do Šulaičio premijos (Čikaga) laureatas (2011) ir Vin-
co Kudirkos publicistinio konkurso (2012) laureatas.

J. Elekšis palaidotas Mažeikių rajono Viekšnių 
miesto kapinėse.

*** 
Tarp ryškiausią pėdsaką Lietuvos grožinėje li-

teratūroje palikusių Vilniaus žemaičių – iš Mažei-
kių kilęs prozininkas ir dramaturgas Romualdas 
Granauskas (1939–2014). Rašytojas, baigė Sedos 
darbo jaunimo mokyklą, kurį laiką dirbo Skuo-
do laikraščio „Mūsų žodis“ ir žurnalo „Nemunas“ 
redakcijose. Jam teko duoną pelnytis ir dirbant 
statybininku, šaltkalviu, radijo korespondentu, 
mokytoju. Pirmieji jo apsakymai spaudoje pasiro-
dė 1954-aisiais. Rašė ir knygas leido iki pat savo 
mirties. Didžiąją jo kūrybos dalį sudaro apsakymai, 
apysakos, novelės ir romanai. R. Granausko knygos 
išverstos į daugelį užsienio kalbų. Beveik kiekvienas 
naujas šio autoriaus kūrinys Lietuvoje sulaukdavo 
išskirtinio dėmesio ir skaitytojų bei literatūros ži-
novų aukšto įvertinimo.

1990 m. jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniu-
sio kultūros veikėjo vardas. 1999 m. rašytojo nuopel-
nai Lietuvai įvertinti Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu. 2000 m. jis tapo 
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu.

1973 m. R. Granauskas apdovanotas Žemaitės 
literatūrinė premija už apsakymą „Vidudienio dal-
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gis“, 1987 m. – J. Paukštelio premija už „Gyvenimą 
po klevu“, 1988 m. – Blaivybės premija, 1995m. – 
A. Vaičiulaičio literatūrine premija už novelę „Su 
peteliške ant lūpų“, 1997 m. – S. Daukanto premija 
už knygą „Vakaras, paskui rytas“, 1998 m. – Lietu-
vos rašytojų sąjungos premija už apsakymų ir esė 
rinkinį „Gyvulėlių dainavimas“, 1999 m. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės meno premija, 2004 m. – 
G. Petkevičaitės-Bitės literatūrine premija už roma-
ną „Duburys“, 2008 m. – L. Dovydėno literatūrine 
premija už romaną „Rūkas virš slėnių“, 2012 m. – 
J. Avyžiaus literatūros premija už novelių romaną 
„Trys vienatvės“, 2013 m. – Lietuvos meno kūrėjų 
asociacijos premija už apysaką „Kai reikės nebebū-
ti“, 2014 m. – Lietuvių literatūros ir tautosakos ins-
tituto premija už kūrybiškiausią 2013-ųjų knygą– 
novelių apysaką „Šventųjų gyvenimai“.

Romualdo Granausko vardas yra suteiktas 
Skuodo rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Rašytojas mirė 2014 m. spalio 28 d. Vilniuje,  
palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

*** 
1997 m. rugpjūčio 10 d. Vilniuje mirė čia daugiau 

negu 50 metų gyvenęs iš Akmenės rajono Viekšnių 
miestelio kilęs žurnalistas, poetas, prozininkas, ver-
tėjas Vincas Giedra (1929–1997). Jis 1948 m. baigė 
Merkinės gimnaziją, vėliau, 1949–1950 ir 1952–
1954  m., dirbo Varėnos rajono laikraščio „Tarybi-
nis balsas“, 1954–1956 m. – žurnalo „Žvaigždutė“, 
1958–1961 m. – žurnalo „Moksleivis“ redakcijose. 

Rašė eilėraščius, romanus, pasakas ir apsakymus 
vaikams, vertė kitų autorių poezijos ir prozos kū-
rinius į lietuvių kalbą ir lietuvių autorių kūrinius į 
rusų kalbą. Savo kūrybos knygas pradėjo spausdinti 
būdamas 25 metų amžiaus. Iki šiol iš viso jų lietuvių 
ir kitomis kalbomis yra išspausdinta 13.

Rašytojas palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

*** 
2019 m. spalio 18 d. Lietuva neteko iš Jur-

barko rajono Bulzgeniškių kaimo kilusio iški-
laus rašytojo ir visuomenės veikėjo Vytauto Gir-
dzijausko (1930–2019). Jis mokėsi Vadžgirio, 
Eržvilko ir Šimkaičių mokyklose, 1949–1954 m. 
studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filolo-
gijos fakultete, 1950–1954 m. – papildomai dar 
ir Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume. 

1952–1955 m. buvo Lietuvos filharmonijos cho-
ro artistas, 1955–1957 m. dėstė lietuvių, prancū-
zų ir lietuvių kalbas Vilniaus statybos techniku-
me.1957–1960m. už antisovietinę veiklą buvo 
kalinamas Taišete (Irkutsko sritis, Rusija). 1961 m. 
baigęs Liaudies ūkio tarybos konstruktorių kursus, 
1961–1968 m. dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų 
gamykloje, 1968–1974m. – Lietuvos sveikatos ap-
saugos ministerijoje, 1974–1990 m. – Vyriausioje 
enciklopedijų redakcijoje, nuo 1990 m. – Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykloje. 1992 m. išrinktas Są-
jūdžio Seimo tarybos nariu, 1998 m. tapo Lietuvos 
žmogaus teisių gynimo asociacijos prezidentu. 

Rašė apsakymus, apysakas, romanus. Savo kny-
gas pradėjo leisti 1971 metais.

1974 m. apdovanotas Prano Ziberto premija už 
romaną „Žmonės man buvo geri“, 1995 m.– Žemai-
tės literatūrine premija už knygą „Laiškai iš nelais-
vės namų“, 2002 m. – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
premija už romaną „Palūkėk, mirtie“, 2009m.– Juo-
zo Keliuočio premija už reikšmingą veiklą ir kūrybi-
nius rašto darbus, 2010 m. – Petro Cvirkos premija 
už novelių knygą „Žiemos metafizika“.

V. Girdzijauskas palaidotas Vilniaus Antakal-
nio kapinėse.

*** 
2020 m. gegužės 8 d. iš Jurbarko rajono Paišli-

nio kaimo gimusiam rašytojui (prozininkui ir dra-
maturgui), vertėjui, aktyviam Vilniaus žemaičių 
kultūros draugijos nariui Eugenijui Ignatavičiui 
(1935–2020) sukako 85-eri, o praėjus savaitei, ge-
gužės 16-ąją, pasiekė žinia, kad jo jau nebėra. 

E. Ignatavičius 1945–1953 m. mokėsi Vadžgi-
rio aštuonmetėje ir Raseinių vidurinėje mokykloje. 
Tuo laikotarpiu pradėjo kurti eilėraščius. 1953-ai-
siais buvo suimtas už antitarybinius eilėraščius bei 
literatūros platinimą ir nuteistas 10 metų kalėti. Po 
dviejų metų iš lagerio buvo paleistas. Sugrįžęs me-
tus laiko mokėsi Šilutės darbo vakarinėje vidurinėje 
mokykloje. 1956–1960 m. studijavo Lietuvos kon-
servatorijos Teatriniame fakultete, 1971–1973 m.  
mokėsi Maskvoje veikusio Gorkio pasaulinės litera-
tūros instituto Aukštuosiuose literatūros kursuose. 
Dirbo Lietuvos televizijoje, savaitraštyje „Literatū-
ra ir menas“, Kultūros ministerijos Meno reikalų 
valdyboje, Kauno dramos teatre, Teatro draugijoje, 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje, Kultūros ir 
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švietimo ministerijos Teatrų skyriuje, Lietuvos ra-
dijo ir televizijos dokumentinių filmų studijoje. 

Rašė romanus, noveles, inscenizacijas, eilė-
raščius, pjeses, scenarijus televizijos meniniams ir 
dokumentiniams filmams, yra paskelbęs nemažai 
publicistikos darbų, vertė knygas iš rusų kalbos, su-
kūrė vaidmenis kino filmuose „Svetimi“ (1962 m., 
rež. Marijonas Giedrys), „Kur iškeliauja pasakos“ 
(1973 m., rež. Algirdas Dausa).

Pirmoji E. Ignatavičiaus knyga – novelių ir rin-
kinys „Sekmadienio pieva“ išleista 1966 metais. 
Jam gyvam esant jų iš viso buvo išspausdinta 18.

E. Ignatavičus yra dviejų Boriso Dauguviečio 
premijų, skirtų už sukurtas vienaveiksmes pjeses 
liaudies teatrams ir už pjeses lėlių teatrams, laureatas. 
1985 m. jam skirta Žemaitės literatūrinė premija už 
novelių rinkinį „Ir namų amžinoji šviesa“ bei tokia 
pati premija 2005 m. už apsakymų rinkinį „Obelis 
Katedros aikštėje“. 1989 m. rašytojas apdovanotas 
P. Cvirkos literatūrine premija už novelių knygą 
„Chrizantemų autobuse“, 1994 m. – Atviros Lietu-
vos fondo premija už dokumentinį filmą „Garibal-
džio tyla“, 1995 m. – tarptautinio dokumentinių 
filmų festivalio premija už filmą „Lietuvos pajūris“, 
2006 m. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultū-
ros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopel-
nus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

*** 
2022 m. rugpjūčio 1 d. netekome pastaraisiais 

metais itin aktyviai Vilniaus ir visos Lietuvos visuo-
meniniame gyvenime dalyvavusio, iš Plungės rajono 
Kulių miestelio kilusio poeto, dramaturgo, literatū-
ros kritiko Liudviko Jakimavičiaus (1959–2022). 

1985 m. Vilniaus universitete jis baigė lietuvių 
kalbos ir literatūros studijas, 1991 m. – Lietuvos 
muzikos akademijos scenaristų kursus. Dirbo „Šė-
pos“ teatre, kultūros leidinių „Sietynas“, „Metai“ 
„7 meno dienos“, „Literatūros ir meno“, „Verslo 
žinios“, „Bernardinai.lt“ redakcijose, keliose pro-
diuserių firmose, yra buvęs Baltijos TV scenaristas 
ir režisierius. Plačiausiai žinomas kaip pjesių, eilė-
raščių, esė, literatūros kritikos straipsnių autorius. 
Daug jų paskelbta periodiniuose leidiniuose. Iki 
2022 m. išleista 14 šio autoriaus knygų. Vytautas 
V.Landsbergis apie L. Jakimavičių yra sukūręs do-
kumentinį filmą „Liudvikas“.

Rašytojas už pjesę „Gaisrininkų legendos“ ap-

dovanotas Gaisrininkų premija, 2003 m. – Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerijos premija už aktua-
liausius ir ryškiausius publicistinius kūrinius kultū-
ros temomis, 2008 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos 
premija už eilėraščių apysaką „Elio“, 2011 m. – Juozo 
Tumo Vaižganto premija, 2022 m. – Dionizo Poš-
kos premija už eilėraščių knygą „Paliktos paletės“, 
2021 m. – Vlado Šlaito premija. 2022 m. rašytojas 
pripažintas tarptautinio „Poezijos pavasario“ laurea-
tui, jam įteikta Kauno miesto savivaldybės Maironio 
premija. 2007 m. L. Jakimavičiaus knyga „Elio“ buvo 
įtraukta į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką. 

L. Jakimavičius palaidotas Vilniaus Rokantiš-
kių kapinėse.

*** 
2022 m. Lietuvos etninės kultūros taryba pa-

tvirtino patikslintas Lietuvos etnografinių regionų 
ribas. Kaip jau esame skelbę, Šiaulių miestas ir di-
džioji dalis Šiaulių rajono yra priskirta Žemaitijai, 
tad yra pagrindas teigti, kad 1928-ųjų sausio pirmą-
ją gimęs dramaturgas, prozininkas, publicistas, žur-
nalistas, politinis veikėjas Laurinčiukas Albertas 
(1928–2012) yra kilęs iš Žemaitijos. Jis baigė Šiau-
lių mokytojų instituto Fizikos-matematikos fakul-
tetą, 1959 m. Vilniaus universitete – žurnalistikos 
studijas. 1949–1953 m. dirbo mokytoju Šiauliuose 
ir tuo pat metu buvo laikraščio „Komjaunimo tiesa“ 
korespondentas Šiaulių srityje. 1953–1954 m. ėjo 
atsakingas pareigas laikraščio „Tarybinis mokyto-
jas“, 1954–1959 m. – laikraščio „Komjaunimo tie-
sa“ redakcijoje. 1959–1963 ir 1968–1970 m. buvo 
laikraščių „Selskaja žizn“, „Moscow news“, „Tiesa“ 
korespondentas JAV, akredituotas prie Jungtinių 
Tautų Organizacijos. 1963–1968 m. dirbo LKP 
CK Propagandos skyriuje, 1971 m. išrinktas į 
LKP CK ir LTSR AT deputatu. 1971–1988 m. 
ėjo laikraščio „Tiesa“ redaktoriaus, 1971–1975 m.– 
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pa-
vaduotojo, 1975–1988 m. – Žurnalistų sąjungos 
valdybos pirmininko ir SSSR Žurnalistų sąjungos 
valdybos sekretoriaus pareigas.

Rašė apsakymus, kelionių apybraižas, pjeses, 
scenarijus kino ir televizijos filmams, publicisti-
nius straipsnius. Jo knygos pradėtos spausdinti 
1957 metais. Iki 2009 m. iš viso jų išleista 28. Yra 
išspausdintos ir pastatytos penkios A. Laurinčiuko 

(Nukelta į 42 p.)
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pjesės. Jis yra parašęs  scenarijus televizijos filmams 
„Linksmasis amerikietis“ (1972 m.), „Birmos ke-
liai ir kryžkelės“ (1974 m.), „Džiunglių spalvos“, 
scenarijus kino filmui „Medaus mėnuo Amerikoje“ 
(1982 m.).

Rašytojas yra apdovanotas Juliaus Fučiko meda-
liu, V. Kapsuko premija už knygą „Trečioji dolerio 
pusė“, A. Tolstojaus premija už publicistikos knygas 
„Varinė saulė“ ir „Juodasis kraujas“, V. Varovskio 
premija už publicistikos knygas „Taifūno rūstybė“ 
ir „Baimės vartai“, o 2000 m. – V. Tamulaičio III 
premija. 1975 m. jam buvo suteiktas Lietuvos nusi-
pelniusiom žurnalisto vardas.

A. Laurinčiukas mirė 2012 m. sausio 8 d. Vil-
niuje. Palaidotas Vilniaus Kairėnų kapinėse.

*** 
2013 m. balandžio 5 d., būdamas 77 metų am-

žiaus, mirė iš Raseinių rajono Paserbenčio kaimo 
kilęs poetas, eseistas, vertėjas, aktyvus visuomenės 
veikėjas, „Kukučio baladžių“ ir daugelio kitų plačiai 
žinomų kūrinių autorius Marcelijus Martinaitis 
(1936–2013). Jis mokėsi Gervinių septynmetėje 
mokykloje, 1956 m. baigė Kauno politechnikumą. 
1956–1957 m. dirbo ryšių techniku, 1957–1958 
m. Raseinių rajono  laikraščio „Stalinietis“ redakci-
joje. 1964 m. baigęs Vilniaus universiteto Istorijos ir 
filologijos fakultetą, dirbo laikraščio „Komjaunimo 
tiesa“ redakcijoje, nuo 1966 m. – „Jaunimo gretų“ 
bei  kelių kitų leidinių redakcijose. 1980 m. tapo 
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių 
literatūros katedros dėstytoju. 1989 m. buvo išrink-
tas SSSR Aukščiausiosios tarybos deputatu. Dalyva-
vo kuriant Lietuvos Sąjūdį, buvo jo vadovybės narys. 
1992–1997 m. vadovavo Lietuvos nacionalinių li-
teratūros ir meno premijų komitetui, nuo 2000 m. 
buvo Lietuvos radijo ir televizijos tarybos narys.

Rašė eilėraščius, esė, publicistinius straipsnius. 
1962 m. Vilniuje išleista jo pirmoji eilėraščių 

knyga – „Balandžio sniegas“. Iki 2021 m. išspaus-
dinta 40 M. Martinaičio knygų. Daug jo kūrinių 
išversta ir išleista užsienio kalbomis. 

M. Martinaitis 1975 m. buvo pripažintas „Po-
ezijos pavasario“ laureatu. 1984 m. jis apdovanotas 
Valstybine premija už eilėraščių rinkinį „Toli nuo 
rugių“, 1995 m. – P. Širvio literatūrine premija už 
lyrikos albumą „Atmintys“. 1997 m. rašytojas tapo 
literatūrinės „Varpų“ premijos laureatu, 1998 m. – 

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu. 
1998 m. jis apdovanotas Jotvingių premija už ei-
lėraščių rinktinę „Sugrįžimas“, 2005 m. – Vilniaus 
klubo ir Vilniaus televizijos literatūrine premija už 
eilėraščių knygą „K. B. Įtariamas“, 2007 m. – Bal-
tijos Asamblėjos apdovanojimu už literatūros lai-
mėjimus, už knygas „K.B. Įtariamas“ ir „Tylintys 
tekstai“, 2010 m. – Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos instituto premija už kūrybiškiausią 2009-ųjų 
knygą– „Mes gyvenome: biografiniai užrašai“.

Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
pavadinta Marcelijaus Martinaičio vardu.

M. Martinaitis mirė 2013 m. balandžio 5 d. Vil-
niuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

*** 
Daugelį metų Vilniuje gyveno, dirbo ir kūrė 

rašytojas, archyvaras, muziejininkas Jonas Mačiu-
lis (1919–1992). Rašytojas gimė 1919 m. liepos 
20 d.  Jis buvo devintas vaikas Veliuonos valsčiaus 
Kalvių kaime, netoli Armenos ir Nemuno santa-
kos gyvenusių ūkininkų šeimoje. Baigęs gimnazi-
ją, Vytauto Didžiojo universitete studijavo lietu-
vių kalbą ir literatūrą. Čia jam didelę įtaką darė 
iškilūs ano meto dėstytojai Zenonas Ivinskis ir 
Antanas Maceina. Pastebėję vaikino darbštumą ir 
gabumus, jie ėmė jį globoti. Jono studijos nutrūko 
1943 m. vokiečiams uždarius universitetą. Karui 
pasibaigus, jis toliau žinias gilino Vilniaus univer-
siteto Istorijos ir filologijos fakultete. Po studijų 
dirbo mokytoju Garliavos vidurinėje mokykloje. 
Nuo 1969 m. ėjo Centrinio valstybinio literatū-
ros ir meno archyvo direktoriaus pavaduotojo, 
1973–1983 m. – Vilniaus rašytojų memorialinio 
muziejaus direktoriaus pareigas. Tuo laikotarpiu 
jo rūpesčiu buvo įkurta Kristijono Donelaičio me-
morialinio muziejaus Tolminkiemyje ekspozici-
ja, buvusiame rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino 
bute Vilniuje įsteigtas memorialinis muziejaus.

J. Mačiulis rinko istorinę medžiagą, artefaktus, 
sukauptą informaciją naudodavo rašydamas doku-
mentines apybraižas apie Kristijoną Donelaitį, Ievą 
Simonaitytę, Antaną Jušką, Petrą Cvirką ir kt. kūrė-
jus. Žymiausios jų sudėtos į rinkinius „Augo dieme-
dis“ (1961) ir „Iš dienų tėkmės“ (1963). 1977 m. iš-
spausdintas J. Mačiulio romanas „Troškulys“ (21995), 
kuriame kronikinio pasakojimo stiliumi pavaizduotas 
kaimo gyvenimas baudžiavos laikotarpiu. Kitame ro-
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mane – „Bėga upės krantai“ (1982) jis aprašė sielinin-
kų gyvenimą po baudžiavos panaikinimo.

J. Mačiulis mirė 1992 m. balandžio 5 d. Vilniu-
je. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

*** 
2021 m. spalio 20 d. Vilniuje mirė rašytojas, 

visuomenės ir politinis veikėjas Jonas  Mačiukevi-
čius. Jis gimė 1939 m. rugpjūčio 17 d. Ariogalos 
valsčiaus Ginaičių kaime. Nuo vaikystės sunkiai 
sirgo, todėl, baigęs Betygalos vidurinę mokyklą, 
toliau dėl ligos mokėsi tik savarankiškai. 

Sujaugęs jis su bendraminčiais pasirūpi-
no, kad būtų įkurta Lietuvos invalidų draugija. 
1988–1991 m. šiai draugijai rašytojas ir vadovavo. 
1990m.  kartu su Juozu Nekrošiumi ir Juozu Šapo-
ka įsteigė oficialų savaitraštį „Bičiulystę“, kuriame 
buvo rašoma neįgaliesiems aktualiais klausimais. 
1992–1996 m. J. Mačiukevičius ėjo Lietuvos in-
validų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės pirmininko pareigas. 

Jis kūrė eilėraščius, apysakas, esė, romanus, po-
emas vaikams, publicistikos straipsnius, informaci-
nius tekstus apie įvairias įstaigas. Pagal jo žodžius 
kompozitorius Benjaminas Gorbulskis sukūrė 
operetę „Adomas nenori būti Adomu“ (pastatyta 
1982 m.), kompozitorius Rimvydas Racevičius – 
oratoriją „Septynios giesmės apie gyvenimo medį“ 
(1985 m.). 1968 m. apie J. Mačiukevičių Lietuvos 
kino studija sukūrė kino žurnalą „Žalioji spalva“. Iki 
2012 m. išspausdintos 49 J. Mačiukevičiaus knygos. 

1986 m. rašytojas apdovanotas Lietuvos valsty-
bine premija, 2009 m. – Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Gerumo Žvaigžde, 2014 m. – ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. 2015m. 
jam suteiktas Raseinių Garbės piliečio vardas.

J. Mačiukevičius palaidotas Vilniaus Antakal-
nio kapinėse.

*** 
Iš Raseinių rajono buvo kilęs ir poetas, visuo-

menės, kultūros ir politinis veikėjas Juozas Ne-
krošius (1935–2020). Jis gimė 1935 m. gruodžio 
21 d. šio rajono Rimgailų kaime. 1954 m. baigė 
Betygalos vidurinę mokyklą, vėliau tarnavo kariuo-
menėje, dirbo Raseinių rajono laikraščio redakci-
joje, 1964m. baigė žurnalistikos studijas Vilniaus 
universitete. 1964–1973 m. dirbo LKP Centro 

komitete, kur jam buvo pavesta rūpintis spaudos 
ir leidybos reikalais. 1973–1990 m. ėjo Valstybi-
nio leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reika-
lų komiteto pirmininko pareigas. 1974 m. kartu 
su bendraminčiais įkūrė Knygos bičiulių draugiją, 
1988 m. – Lietuvos vaikų fondą, kurį laiką jam ir 
vadovavo. kartu su bendraminčiais įsteigė ikimoky-
klinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams 
skirtą literatūrinį, meninį žurnalą „Tipu Tapu“. 
1992–1996 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo 
narys, 1994–1996m.– kultūros ministras. Pasibai-
gus Seimo nario kadencijai, 1997 m. įkūrė leidyklą 
„Alka“ ir pradėjo jai vadovauti.

Kaip publicistas ir rašytojas spaudoje pradė-
jo bendradarbiauti 1952 metais. Rašė eilėraščius, 
dainų tekstus, epigramas, apsakymus, atsiminimus, 
įvairaus žanro kūrinius, skirtus vaikams, publicisti-
nius straipsnius, recenzijas, sukūrė libretą Vytauto 
Klovos operai „Ave vita“, žodžius kantatai „Audros 
galiūnai“, oratorijai misterijai „Atgimimo varpai“. 
Iki šiol yra išspausdinta daugiau negu 30 jo knygų. J. 
Nekrošius žinomas ir kaip vertėjas (jis į lietuvių kal-
bą išvertė keletą rusų autorių knygų). Yra išspaus-
dinta ir keletas jo sudarytų kitų autorių knygų. 

1983 m. už knygą „Keturi žodžiai“ (1982 m.)  
J. Nekrošius apdovanotas Lietuvos valstybine pre-
mija, 1985 m. jam suteiktas nusipelniusio Lietuvos 
kultūros veikėjo vardas.

J. Nekrošius mirė 2020 kovo 15 d. Vilniuje. Pa-
laidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

*** 
Rašytojas, žurnalistas, redaktorius, knygų ir 

kino scenarijų autorius, visuomenės ir kultūros vei-
kėjas, jūrininkas Ignas Pikturna (1924–2004)  gimė 
1924 m. rugpjūčio 27 d. Palangos žvejų šeimoje. 
Čia jis baigė vidurinę mokyklą. Vėliau kurį laiką dir-
bo žveju. Savo kūrybą pradėjo skelbti 1944metais. 
1946–1957 m. dirbo Lietuvos kino studijoje: iš pra-
džių redaktoriumi, o 1949–1957 m. –  direktoriu-
mi. 1949 m. baigė Respublikinės partinės mokyklos 
žurnalistikos skyrių. 1950–1953m. studijavo istori-
ją Vilniaus pedagoginiame institute. 1957–1964 m. 
buvo Vilniaus televizijos studijos kino ir meninių 
laidų vyriausias redaktorius. 1961 m. tapo Lietuvos 
rašytojų sąjungos nariu. 1962–1965m. buvo dien-
raščio „Tiesa“ atsakingasis sekretorius ir skyriaus 



Ž E M A I Č I A I  R A Š Y T O J A I

vedėjas, biuletenio „Bibliotekų darbas“ skyriaus re-
daktorius. 1964–1968 m. Klaipėdos žvejybos lai-
vyno refrižeratoriaus „Pranas Zibertas“ kapitono 
pirmasis padėjėjas, bendradarbiavo žurnale „Perga-
lė“. 1969–1975 m. dirbo žurnalo „Kultūros barai“ 
vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju. 1984m. jam 
suteiktas Lietuvos nusipelniusio žurnalisto vardas.

1995 m., jau būdamas pensininkas, įsteigė žur-
nalo „Jūra“ paramos fondą, atnaujino prieškaryje 
leistą žurnalą „Jūra“, redagavo jį ir leido iki 1999 m.

I. Pikturna buvo vienas iš nedaugelio Lietuvos 
rašytojų, kurie gyvenimą ir kūrybą susiejo su jūra, 
rašė knygas marinistinėmis temomis. Spaudoje jis 
įvairiais klausimai yra paskelbęs apie 2000 straips-
nių, reportažų, apybraižų, humoreskų ir kt. žanrų 
publikacijų. Parašė 7 scenarijus televizijos ir kino fil-
mams. Yra išleista apie apie 20 šio autoriaus knygų.

Ignas Pikturna mirė 2004 m. gegužės 11 d. Vil-
niuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

***
2021 m. likus porai savaičių iki 91-ojo gimta-

dienio Anapilin išėjo 1930 m. rugpjūčio 28 d. Ma-
žeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Ketūnų kaime 
gimęs rašytojas Algirdas Pocius (1930–2021).

Jis 1952 m. baigė Klaipėdos mokytojų institu-
tą, 1952–1958 m. dirbo Lietuvos radijuje ir žurnalo 
„Švyturys“ redakcijoje. 1958–1963 m. buvo Rašy-
tojų sąjungos prozos konsultantas, 1963–1981m.– 
šios sąjungos valdybos sekretorius, 1981–1986m.– 
pirmininko pavaduotojas, 1992–1996 m. Lietuvos 
Respublikos Seimo narys (priklausė Lietuvos de-
mokratinės darbo partijos frakcijai). Rašė apsaky-
mus, apysakas, romanus. Knygas pradėjo spausdinti 
1955 metais. Iš viso jų yra išleista apie 30. 1967 m. 
A. Pocius už apsakymą „Tik du sūnūs“ apdovanotas 
Žemaitės literatūrinė premija, 1980 m. jam suteiktas 
nusipelniusio kultūros veikėjo vardas, 1982 m. įteik-
ta Lietuvos valstybinė premija už knygą „Išskridę iš 
lizdo“, 1985 m. – Juozo Paukštelio premija už knygą 
„Liepos šešėlyje“.

A. Pocius palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

*** 
Poetas, literatūrologas, literatūros kritikas Si-

gitas Renčys (1948–2021) Anapilin iškeliavo 
2021m. liepos 7 dieną Vilniuje. Jis gimė 1948 m. 

lapkričio 8 d. Šiauliuose.  1971 m. baigė Vilniaus 
universiteto lituanistikos studijas, 1980 m. – aspi-
rantūros studijas Maskvoje veikusioje Visuomenės 
mokslų akademijoje. Parašęs disertaciją tema „Ta-
rybinės istorinės tragedijos žanriniai ypatumai“ 
apgynė humanitarinių mokslų daktaro laipsnį“. 
1970–1974 m. jis buvo Lietuvos rašytojų sąjungos 
literatūrinis konsultantas. 1974–1987 m. – LKP 
Centro komiteto Kultūros skyriaus instruktorius, 
vedėjo pavaduotojas, vedėjas, 1987–1991 m.–
SSKP Centro komiteto Kultūros skyriaus vedėjo 
pavaduotojas, Menų sektoriaus vedėjas, Humani-
tarinio skyriaus vedėjo pavaduotojas. 1991–1992 
m. dirbo leidybinės įmonės „Maratonas“ generali-
nio direktoriaus pavaduotoju, 1992 m. – „Fodio“ 
vyriausiuoju redaktoriumi, 1993–1997 m. – MBA 
Verslo korpuso (JAV) programos direktoriumi 
Lietuvoje, 1993–2000 m. – Baltijos vadybos fondo 
direktoriumi, 1994 m. – Lietuvos Respublikos Vy-
riausybėje valstybės konsultantu mokslui ir technikai 
1997–1999m.– Kauno technologijos universiteto ir 
Norvegijos vadybos instituto Biznio mokymo centro 
programų Vilniuje vadovu, 1999–2000 m. – Tarp-
tautinės aukštosios vadybos mokyklos (ISM) Vilniaus 
filialo administratoriumi, 2002–2009 m. – Lietuvos 
valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriumi, 
2010–2014  – Valstybinio studijų fondo direktoriu-
mi. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo S. Ren-
čys aktyvai dalyvavo visuomeniniame, politiniame 
šalies gyvenime. 2004–2010 m. jis buvo Europos 
mokslo fondo Valdančiosios tarybos narys, yra ėjęs 
ir Lietuvos santarvės fondo valdybos pirmininko, 
Lietuvos socialdemokratų partijos Kultūros komite-
to pirmininko pavaduotojo pareigas. Buvo Vilniaus 
Rotary klubo, Lietuvos vadybos draugijos tarybos, 
Lietuvos mokslo ir technikos draugijų asociacijos 
valdybos narys.

Kūrė eilėraščius, rašė ir periodiniuose leidiniuo-
se skelbė straipsnius literatūros, kultūros, vadybos ir 
ekonominio švietimo klausimais. Išleido 5 knygas. 

2005 m. jam įteiktas Tarptautinio biografijų 
centro (Kembridžas, Anglija) įsteigtas ordinas už 
nuopelnus tarnaujant mokslui ir literatūrai. Tais 
pačiais metais S. Renčiui už pasiekimus buvo su-
teiktas Amerikos biografijų instituto ( JAV) Metų 
žmogaus vardas. 2013 m. už santarvės puoselėjimą 
apdovanotas Lietuvos santarvės fondo Auksiniu 
santarvės medaliu „Pro augenda concordia“.
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S. Renčys palaidotas Vilniaus miesto Liepynės 
kapinėse.

*** 
2017 m. vasario 6 d. Vilniuje eidamas 96-uosius 

metus mirė poetas, vertėjas, žurnalistas, visuome-
nės veikėjas Vacys Reimeris (1921–2017). Jis gimė 
1921 m. rugpjūčio 3 d. Kuršėnuose. 1941m. baigęs 
Savišvietos gimnazinį kursą, vykstant Antrajam pa-
sauliniam karui pasitraukė į Rusiją. Kurį laiką dirbo 
Maskvos radijo lietuviškų laidų redakcijoje. 1941–
1944 m. tarnavo sovietų kariuomenėje. 1944–1949 
m. dirbo Kauno radijuje, ėjo radijo komiteto pir-
mininko pareigas. 1949–1969 m. buvo savaitraš-
čio „Literatūra ir menas“ vyriausiasis redaktorius. 
1951–1956 m. mokėsi Maskvos M. Gorkio literatū-
ros institute, 1952–1954 m. buvo Lietuvos rašytojų 
sąjungos valdybos sekretorius, 1958–1960m. – LKP 
Revizijos komisijos narys, 1969–1986 m. – „Gimto-
jo krašto“ vyriausiasis redaktorius, 1986–1990 m. – 
Lietuvos taikos gynimo komiteto pirmininkas.

Rašė eilėraščius, poemas, apybraižas. Jo pirmoji 
poezijos knyga – „Tėvų žemės“ išspausdinta 1945m. 
Vilniuje. Iš viso išleista apie 40 šio autoriaus knygų 
lietuvių ir rusų kalbomis. 1965 m. V. Remeriui su-
teiktas Lietuvos nusipelniusio kultūros veikėjo var-
das. 1968 m. jis  apdovanotas Dž. Neru premija už 
eilėraščių rinkinį „Prie Baltojo Tadžo“, 1972 m. – 
Lietuvos komjaunimo premija už eilėraščių rinkinį 
„Eisenos“, 1975 m. – Lietuvos valstybine premija 
už eilėraščių rinkinį „Šarkos švarkas“. 1977 m. jis 
tapo „Poezijos pavasario“ laureatu. 1981 m. jam su-
teiktas Kuršėnų garbės piliečio vardas.

V. Reimeris palaidotas Vilniaus Antakalnio ka-
pinėse.

*** 
Vilniuje daugelį metų gyveno, dirbo, kūrė ir ra-

šytojas Antanas Ramonas (1947–1993). Jis gimė 
1947 m. lapkričio 30 d. Klaipėdos rajone, 6 km į 
pietus nuo Judrėnų esančiame Kurmių kaime. Vil-
niaus universitete baigė anglų kalbos studijas, lankė 
literatūros kursus. Vėliau dirbo Lietuvos dailės mu-
ziejuje (dabar Lietuvos nacionalinis dailės muzie-
jus), laikraščio „Lietuvos pionierius“, žurnalo „Me-
tai“ redakcijose. 

Rašė apsakymus, apysakas, noveles, esė, pasakas. 

1984 m. Vilniuje išleido pirmąją savo knygą – 
novelių rinkinį „Šiaurės vėjas“, kuris buvo pripažin-
tas geriausiu tų metų prozos debiutu ir apdovano-
tas Antano Jonyno premija.

1989 m. skaitytojai sulaukė antrosios A. Ra-
mono knygos – novelių rinkinio „Lapkričio saulė“, 
kuri buvo įvertinta Žemaitės literatūrine premija. 
1991m. žurnale „Metai“  išspausdinta jo apysaka 
„Balti praėjusios vasaros debesys“. 1997 m. išleistas   
esė, novelių, pamąstymų apie kūrybą rinkinys „Ra-
mybės kalva“, kuris įvardijamas kaip ryškiausias ano 
meto neorealizmo leidinys. Po autoriaus mirties iš-
leistas jo novelių bei apsakymų rinkinys „Mikelis“.

A. Ramonas mirė 1993 m. spalio 30 d. Vilniu-
je. Palaidotas Vilniaus Bernardinų kapinėse.

*** 
Edvardas Rudys (1936–2015) – vienas žy-

miausių autorių, rašiusių žemaičių ir lietuvių kalba. 
Jis kūrė eilėraščius, apsakymus, apysakas. 

E. Rudys gimė 1936 m. gruodžio 15 d. Mosė-
džio miestelyje (Skuodo rajonas). 1944–1955 m. 
mokėsi Mosėdžio vidurinėje mokykloje, 1956–
1961 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos 
Ekonomikos fakultete. 1961–1963 m. dirbo Skuo-
do rajono Luknės kolūkio pirmininku. 1964 m. 
įstojo į Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio 
tyrimo instituto aspirantūrą, bet LKP Skuodo ra-
jono komiteto sekretorius jo mokytis neišleido, nes 
norėjo, kad jis ir toliau dirbtų rajone. E. Rudys vis 
dėlto tais metais iš Skuodo rajono išvyko. Pradėjo 
dirbti Vilniaus rajono Panerio zoninio normavimo 
punkto vedėju. 1965–1970 m. dirbo Vilniaus že-
mės ūkio buhalterinės apskaitos technikumo dės-
tytoju, 1971–2000 m. buvo Lietuvos žemės ūkio 
ekonomikos mokslinio tyrimo instituto mokslinis 
bendradarbis, nuo 1976 m. – skyriaus vedėjas. Gili-
no žinias Vilniaus valstybiniame universitete ir čia 
1975 m. apgynė mokslų kandidato disertaciją tema 
„Techninių kultūrų produkcijos realizavimas ir to-
lesnis jo tobulinimas Lietuvos TSR“. Nuo 1965 m. 
gyveno, dirbo, kūrė Vilniuje. 

Iki 1999 m. buvo išspausdintos 9 jo knygos įvai-
riais žemės ūkio klausimais, kurias jis spaudai pa-
rengė dirbdamas Lietuvos žemės ūkio ekonomikos 
mokslinio tyrimo institute.

(Nukelta į 46 p.)
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Laisvalaikiu rašydavo prozos kūrinius bei eilė-
raščius žemaičių ir lietuvių kalbomis.

1996 m. Vilniuje Žemaičių kultūros draugijos 
Informacinis kultūros centras (žurnalo „Žemaičių 
žemė“ redakcija) išleido didelio skaitytojų susido-
mėjimo sulaukusią ir daugelį autorių žemaitiškai 
rašyti paskatinusią E. Rudžio apsakymų knygą 
„Kuotrė“. Tai buvo pirmoji žemaičių kalba parašy-
ta ir išleista knyga Lietuvoje po nepriklausomybės 
atkūrimo 1940 m. kovo 11 dieną. Antrąją jo žemai-
tiškai parašytą knygą – novelių, apsakymų rinktinę 
„Sėmuona malūnā“ šis centras išleido 2001 metais.

E. Rudys savarankiškai spaudai rengė ir pats lei-
do lietuviškai parašytų eilėraščių, novelių, apysakų, 
apybraižų knygas. 2000 m. išspausdinta jo knyga 
„Žemės žalumoj, dangaus žydrumoj“, 2008 m. – 
„Nuodėmė ant laužo: istorinė apysaka“ bei „Laukai 
ir jausmai: eilėraščiai“.

E. Rudys mirė 2015 m. rugsėjo 15 d. Vilniuje. 
Palaidotas Skuodo rajono Ylakių kapinėse.

*** 
Nuo 1951 m. Vilniuje gyveno, dirbo, kūrė 

daugelio knygų apie iškilius Lietuvos menininkus 
autorius, žurnalistas, redaktorius, eseistas, meno-
tyrininkas Tomas Sakalauskas (1932–2015). Jis 
gimė 1932m. vasario 10 d. Šiauliuose. 1951 m. 
baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą ir įstojo 
į Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakul-
tetą, kurį baigė 1956 metais. Studijuodamas pra-
dėjo dirbti Vilniaus profsąjungų kultūros klube. 
1956–1957 m. buvo žurnalo „Tarybinė moteris“ li-
teratūrinis darbuotojas, 1957–1962 m. – Lietuvos 
radijo ir televizijos komiteto Muzikos ir literatūros 
skyrių redaktorius, 1962–1996 m. – žurnalo „Švy-
turys“ Kultūros skyriaus redaktorius. Rašė kultūros 
ir meno klausimais. Savo straipsnius, esė spausdi-
no periodiniuose leidiniuose ir knygose. 1976 m. 
Vilniuje išleista jo pirmoji knyga – straipsnių ir esė 
rinkinys „Karaliai be karūnos“. Iki 2010 m. iš viso 
iškleista 21 T. Sakalausko knyga. Tarp jų yra leidi-
nių apie iškilius lietuvių dailininkus Rimantą Dicha-
vičių, Vladą Eidukevičių, Antaną Gudaitį, Vytautą 
Kazį Jonyną, Antaną Mončį, Jurgį Mačiūną, Liudą 
Truikį, Algirdą Petrulį, poetą Vytautą Mačernį, reži-
sierių Juozą Miltinį ir kt. 

1979 m. T. Sakalauskui suteiktas Lietuvos nu-

sipelniusio žurnalisto vardas, 1998 m. jam įteikta 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premi-
ja, 2002 m. – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Ge-
dimino 5 laipsnio ordinas, 2007 m. – Vyriausybės 
kultūros ir meno premija.

T. Sakalauskas mirė 2015 m. balandžio 27 d. 
Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

*** 
Skulptorius, tapytojas, poetas ir prozininkas 

Šarūnas Šimulynas (1939–1999) yra kilęs iš Ve-
liuonos. Jis gimė 1939 m. rugsėjo 18 dieną. 1965m. 
baigė grafikos studijas Vilniaus dailės akademijo-
je. Kūrė freskas, vitražus, dekoratyvinius reljefus, 
skulptūras interjerams ir atviroms erdvėms, tapė, 
rašė eilėraščius, noveles. 1961 m. pradėjo dalyvauti 
dailės kūrinių  parodose. Iki 2023 m. buvo surengtos 
22 jo kūrybos personalinės parodos, daug kartų Š.Ši-
mulyno darbai eksponuoti Lietuvoje ir kirtose pa-
saulio šalyse surengtose grupinėse kūrybos parodose. 

1986 m. Š. Šimulynas Vilniuje išleido savo pir-
mąją poezijos knygą – „Ledynų motina“, o 1998 m. 
debiutavo ir kaip novelistas – išleido novelių knygą 
„Tėvonija“. 1999 m. išleista antroji jo novelių kny-
ga – „Rugiuose po obelim“, kuriai skirta P. Cvirkos 
literatūrinė premija už geriausią novelių knygą kai-
mo tematika. 2020 m. išspausdinta Š. Šimulyno 
poezijos knyga „Veliuona. Veliuonos žvaigždė“, 
2021m.– „Australija“, 2009 m. – kūrybos albumas 
„Kelionė per gyvenimą“. 

1995 m. menininkui paskirta Soroso šiuolaiki-
nio meno centro stipendija, 1996–1997 m. – Pol-
lock-Krasner fondo ( JAV) stipendija.

Nemažai Š. Šimulyno dailės darbų puošia užda-
ras ir atviras viešąsias erdves Vilniuje, Panevėžyje, 
Klaipėdoje, Alytuje, Druskininkuose, Veliuonoje. 
Jo kūrinių jų yra įsigiję įvairūs Lietuvos ir kitų ir   
privačiose kolekcijose. 

Š. Šimulynas mirė 1999 m. vasario 2 d. Vilniuje. 
Palaidotas Vilniaus Jeruzalės kapinėse.

*** 
Rašytojas, žurnalistas, vertėjas, kino istorikas ir 

kritikas, pedagogas, visuomenės veikėjas Jonas Lai-
monas Tapinas (1944–2022) gimė 1944 m. birželio 
6 d. Palangoje. Iš pradžių mokėsi Kunigiškių pradi-
nėje, 1951–1962m.– Palangos vidurinėje mokyklo-
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je (ją baigė aukso medaliu). 1962–1970m. studijavo 
Vilniaus universiteto (VU) Istorijos-filologijos fa-
kultete. 1964-aisiais pradėjo dirbti žurnalistu lai-
kraščio „Sportas“ redakcijoje. 1968–1971m. buvo 
žurnalo „Švyturys“ redaktorius, skyriaus vedėjas. 
1971 m. VU Žurnalistikos katedroje dėstė spaudos 
istorijos kursą, vėliau – žurnalistikos teoriją, kino 
teoriją ir istoriją, žurnalistikos etiką. 1978 m. Sankt 
Peterburge veikusiame Valstybiniame teatro, muzi-
kos ir kinematografijos institute apgynė disertaciją 
tema „Lietuvos TSR kino publicistikos istorija“. 
Jam buvo suteiktas menotyros mokslų kandidato 
laipsnis. 1978–1979 m. stažavosi Naujosios Sorbo-
nos universitete. 1982 m. VU jam suteiktas docen-
to vardas. 1984–1988 m. J.L.Tapinas buvo šio VU  
Žurnalistikos katedros, 1988–1990 m. – Radijo ir 
televizijos katedros vedėjas. Nuo 1990 m. buvo vie-
nas iš Žurnalistų sąjungos valdybos Prezidiumo na-
rių. 1990–1992 m. ėjo Lietuvos radijo ir televizijos 
valdybos pirmininko pareigas. 1992–1995 m. buvo 
Lietuvos radijo ir televizijos generalinis direktorius. 
Jam vadovaujant dvi Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto žurnalistikos katedros buvo reorganizuo-
tos į Žurnalistikos institutą. Jis buvo vienas iš VU 
Komunikacijos fakulteto steigėjų, 1991 m. rugsė-
jo 1 d. – 1992 m. rugpjūčio 31 d. ėjo šio fakulteto 
Žurnalistikos instituto direktoriaus pareigas, čia 
jam 1995 m. suteiktas docento vardas. Tais pačiais 
metais jis tapo dienraščio „Lietuvos rytas“ politiniu 
apžvalgininku, įkūrė Lietuvos žurnalistikos centrą, 
tapo jo direktoriumi. 1996–1998 m. ėjo Lietuvos 
žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininko 
pareigas. 1998 m. ištikus insultui, rado jėgų išgy-
venti ir tęsti kūrybinę veiklą.

Iki 2009 m. išleista 14 J. L. Tapino knygų. Tai 
ne tik su kinematografija, žurnalistika susiję leidi-
niai, bet ir jo dokumentinės prozos, atsiminimų bei 
įvairios kitos knygos. 1985 m. J. L. Tapinas buvo 
apdovanotas Vinco Mickevičiaus-Kapsuko pre-
mija už knygą „Iliuzijų mugėje“, 1994 m. – Vinco 
Kudirkos premija už knygą „Septynios vienatvės 
Paryžiuje“, 2002 m. – Vytauto Gedgaudo premija 
už knygą „Imk, klajokli, žibintą vilties“, 2005 m. – 
Juozo Tumo-Vaižganto premija, už knygą „Prarasto 
laiko nebūna“. 1996 m. jam įteiktas Didžiojo Lie-
tuvos kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinas, 
2003m.– ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Koman-
doro didysis kryžius, 2014 m. – Lietuvos Respubli-

kos kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo 
tiesą ir tikėk“, 2017 m. – Vyriausybės kultūros ir 
meno premija. 

J. L. Tapinas mirė 2022 m. gegužės 28 d. Vilniu-
je. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

*** 
1932 m. lapkričio 20 d. Jurbarko rajono Pakal-

niškių kaime gimusi, 1951 m. Veliuonos vidurinę 
mokyklą baigusi rašytoja ir dailininkė Danutė Joa-
na Žilaitytė-Juškaitienė (1932–2009) Vilniuje liko 
gyventi 1957 m., Vilniaus universitete užbaigusi žur-
nalistikos studijas. Iš pradžių dirbo žurnalo „Mūsų 
sodai“ redakcijoje korektore-stiliste, skyriaus vedėja, 
o nuo 1968 m. atsidėjo vien kūrybiniam darbui. 

Eilėraščius, noveles, apsakymus, miniatiūras, 
pasakas pradėjo kurti 1955 m. – studijuodama 
universitete. Daugiau negu tris dešimtmečius ji 
savo kūrinius skelbdavo periodinėje spaudoje ir 
tik 1987 m. buvo išleista pirmoji jos kūrybos kny-
ga – apsakymas „Mėlyna upė su geltonom salom“. 
Vėliau vos ne kasmet pasirodydavo po naują jos 
knygą: „Pabudėk su manim“: eilėraščiai (1988), 
„Šulinių krašte“: novelės (1989), „Atnešiu lelijų“: 
novelės (1993, 22005), „Chrizantemų šviesa“: no-
velės (1994), „Imk, saulele, už rankos“: eilėraščiai 
vaikams (1996), „Balta gėlė“: pasakos (1998), „Ro-
žės paklausk“: miniatiūros (2003), „Akimirkos“: 
eilėraščiai (2005), „Kačiukas Gudročiukas“: pasaka 
(2006). Jos kūrinių, skirtų vaikams yra išversta, iš-
leista ir kitomis kalbomis. 

Rašytojai yra skirta žurnalo „Žvaigždutė“ pre-
mija už vaikams sukurtą pasaką „Liūtas“.

J. D. Žilaitytės-Juškaitienės piešiniais iliustruo-
ta 2009 m. išleista jos vyro rašytojo Jono Juškaičio 
knyga „Žemei labiausiai patinka žmogaus šešėlis“.

J. D. Žilaitytė-Juškaitienė mirė 2009 m. kovo 
30 dieną. Palaidota Vilniaus Saltoniškių kapinėse.

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

vle.lt/.
2. Duomenų bazė „Rašytojai“, Lietuvos rašytojų 

sąjunga: https://rasytojai.lt/rasytojai/.
3. Vikipedija. Laisvoji enciklopedija: https://lt.

wikipedia.org/wiki/. 

Parengė Gintautas Čižiūnas
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DAILININKS DARGIS 
AL’PUONSOS: 
daug metu pu pasauli 
blaškīts, bet tievėškė 
šėrdie vės laikės
MUKIENĖ Danutė

Pri 1990 metās dailininka Dargė Al’puonsa 
(1909–1996) rašīta ronkraštė (atsėmėnėmu) „Šis 
tas apie save“ prisiedo jau ne pėrma karta. Laiškās 
so anou bendravau 1992–1995 metās. Jau nebišeit  
ė prisėmintė, kāp ta pažintės prasėdiejė. Greitiausē 
ons pats, Vuokītėjuo i ronkas patekos 1991–1993 
metās Palonguo leistam laikraštiou „A mon sa-
kaa?“, parašė laiška i redakcėjė ėr atsiuntė sava grafi-
kas darbū kuopėju, paruodū kataluogu. Laikou ei-

tont tas bėndravėms tarp mūsa jau bova neoficelos. 
Iš anuo laiškū jauties, ka dailininka gīvenėms artie 
pri neišvėngama taška, ka ons tou sopront ė, kol dā 
ī laika, nuor, ka bėnt dalis tuo, kou īr sokūrės, para-
šės, nokeliautom i gimtėnė. Ė keliava. Pėrmiausē – i 
Lietovuos dailės muziejo (dabā Lietovuos naciuo-
nalėnis dailės muziejos), vuo nu 1991 metu – i Ma-
žeikiu muziejo. 1988 metās Vilniou bova surengta 
pėrmuoji A. Dargė kūrības paruoda, vuo 1994-ās,  
metās, dailininka 85-ūju gėmėma metėniu pruogo 
jau bova galėmībė anuo retruospektīvėnė dailės kū-
rėniū paruoda sorėngtė ė Mažeikiu muziejou. Anuo 
bova ekspuonoujemė A. Dargė Mažeikiu muziejou 
paduovėnuotė kūrėnē. 

1994 m. A. Dargis tā paruodā adresava tuokius 
žuodius: „Mieli svečiai Mažeikių žemaičiai, man 
šiandien didelė šventė – mano dailės darbai Mažei-
kių muziejuje. Ten mano tėviškė, ten mano namai. 
Ačiū Mažeikių miestui, kad neleido muziejui užmig-
ti, ačiū muziejaus darbuotojams už mano dailės dar-
bų globojimą, ypač V. Ramanauskui. Jo pastangom 
mano dailės darbai surado saugią vietą Mažeikių 
muziejuje.“ Padiekas pabaiguo – dailininka parašos 
ė sumažints rankas delna atspauds.

Iš Mažeikiu muziejaus ta paruoda bova noke-
liavusi ėr i Plungė, vuo kėik vieliau – i Kauna. Tās 
patēs metās jubiliejėnė A. Dargė kūrības paruoda 
bova sorėngta Lemontė (Iljėnuojaus valstėjė, JAV) 
veikosemė Lietoviu dailės muziejou. Tuos paruo-
duos kataluoga vėršelie ī išspausdins lietovėškā pa-
rašīts tuoks menuotīrininka Lapkaus Dana teksts: 

„Alfonsas Dargis gimė Reivyčiuose, Mažeikių 
apskrityje 1909 m. 1929–1936 m. studijavo deko-
ratyvinę tapybą ir grafiką Kauno meno mokykloje, 
dėstant Ušinskui, Šklėriui, Kalpokui, Galdikui. Su 
kitais moderniai nusiteikusiais meno studentais įkū-
rė garsią „Formos“ grupę. Dargio diplominis darbas 
„Lietuviškos vestuvės“ buvo įvertintas Lietuvos vals-
tybine stipendija, kurios pagalba 1936–1940 m. dai-
lininkas studijavo scenografiją ir meno istoriją Vienos 
meno akademijoje. 1940–1951 m. dirbo scenografu 
Vokietijos ir Čekoslovakijos teatruose. 1951 m. Alfon-
sas Dargis persikėlė į Ameriką, Rochester’į, kur įsteigė 
savo „Forma Art studio“. 1985 m. dailininkas sugrį-
žo gyventi į Vokietiją.

Alfonsas Dargis yra sukūręs virš pusantro tūks-
tančio tapybos ir grafikos darbų, surengęs virš 50 

Dargis Al’puonsos. Potuograps nežėnuoms. 
Portėgra-pėjė iš RKIC archīva
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(Nukelta į 50 p.)

personalinių parodų. Jo kūrinių turi įsigiję pasaulinio 
lygio New York’o Modernaus meno muziejus, Dallas’o, 
Filadelfijos, Boston’o vaizduojamojo meno muziejai. 
1989 m. didelės Dargio parodos įvyko Chicago’s Čiur-
lionio galerijoje ir Lietuvos dailės muziejuje Vilniuje.

Išskirtinis Alfonso Dargio kūrybos bruožas yra 
moderniai archajiškas formos primityvizmas. Iš ele-
mentarių, kartais nueinančių į dar kubistų naudotas 
geometrines figūras, elementų Dargis modeliuoja savo 
paveikslų herojus – juokingai liūdnus Žemaitijos me-
dinukų ir Vakarų Europos modernistų vaikus.

Kiekvienas Dargio kūrinys prasideda nuo abs-
trakčios formos, linijų ritmo, proporcijų santykio ir 
baigiasi sukrečiančia elegiška nuotaika. Išeivio dva-
sinis nerimas kiekviename Dargio paveiksle deda pa-
skutinį potėpį ar štrichą, kurį groteskiškas, sakytume 
liaudiškas, kūrinių humoras tik dar paryškina.

Dauguma Alfonso Dargio paveikslų sukurta ta-
pybos arba grafikos technika. Jo grafika tapybiška, o 
tapyba – grafiška. Linijos lenktyniauja su spalvomis, 
kas mandagiau užleis kelią ir pabrėš kito svarbumą. 
Dailininkas naudoja nedaug spalvų: tamsiai raudo-
ną, plytinę, rudą, samaninę. Tapybinio turtingumo 
pasiekta įgimtai jautrių įvairių pustonių derinimu.

Dargio kompozicijos artimos scenografinėms fan-
tazijoms su scenos aikštele, pakilomis, kartono deko-
racijomis ir užkulisiais. Keistai svaiginančioje erdvėje 
dailininkas apgyvendina minimalų skaičių aktyvių 
formų. Neutralus, dekoratyvus fonas. Koncentruota iš-
raiškos jėga paveikslai, nelyginant geri plakatai, rodos, 
sustabdo praeinantį žiūrovą. Šių kūrinių pasaulis yra 
karnavalas. Dargio personažai asocijuojasi su spektaklio 
veikėjais ar Užgavėnių kaukių procesijos dalyviais. Jie – 
mūsų aistrų bei polėkių simboliai ir atspindžiai.“

1996 metās, tās patēs, ka dailininks mėrė, bova 

sorėngta jau ontruojė anuo kūrības paruoda Ma-
žeikiu muziejou. Paruodā išleistame bokletelie, is-
tuorėks, dailietīrininks, tou laiko daug dailininku, 
katrū darbā sogrīža i Lietova, gluobuojės Liotkos 
Vėktuors A. Dargė kūrība tēp apėbūdėna: 

„Dramatišką žmogaus likimą, jo santykį su gamta 
ir socialine aplinka regime ir Alfonso Dargio kūrybo-
je. Ji rodo, kaip šalia akivaizdžių ryšių su nacionaline 
kultūra ir tarpukario dailės (ypač grafikos) tradi-
cijomis atsiranda universalesnė gamtos ir žmogaus 
samprata, į meninį vaizdą skverbiasi XX a. antrosios 
pusės plastinė kalba.

Nėra paprasta surasti A. Dargio kūrybos stiliui 
tinkamiausią apibūdinimą. Greičiau galima kalbėti 
apie kelių stilistinių principų lygiagretumą, sugyve-
nančias keleriopas dvasines bei tapybines nuostatas: 
ekspresionizmą (deformacija, primityvas, formos 
grubumas), siurrealizmą (keistumas, mistika, ab-
surdas), ironiją bei groteską (klounų, kaukių, stabų, 
komiškų personažų motyvai), racionalumą (tapybinė 
tvarka, apgalvota kompozicija), spontaniškumą, au-
tomatizmą (brūkšniavimas, improvizavimas spalvų 
sluoksniais).

Paskutiniais gyvenimo dešimtmečiais spalvos 
vaidmuo A. Dargio paveiksluose išaugo, vienok 
spalvomis nebuvo tapoma, jų plokštumos sudarė pie-
šiamų figūrų foną. Todėl dažnu atveju piešinys yra 

Dargė 
Al’puonsa 
kūrėnīs. 
Portėgrapėjė 
iš RKIC 
archīva

1994 m. vīkosės A. Dargė 
kūrības paruoduos kata-
luoga vėršielis
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iškalbingesnis, sutelkęs daugiau emocinės galios, nei 
spalva. Jei piešinys– melodija, tai spalva jam – akordas.

A. Dargio kūryba išeivijos figuratyvinės tapy-
bos kontekste – bene labiausiai laisva ir plačiausios 
nuotaikų amplitudės. Vienur ji naivi, žaisminga, 
linkusi pokštauti, ironizuoti, kitur – susidrausmi-
nusi, išreiškianti universalesnes (gėrio, santarvės, 
amžinybės) idėjas, dar kitu atveju – pasiduodanti 
nostalgijai, prisiminimams.

Neteigtume, kad dailininkas keletą dešimtme-
čių stovėjo tarsi kryžkelėje, rinkdamasis vieną ar 
kitą variantą. Greičiau tai jungties tarp nutolusios 
praeities ir realios nūdienos atvejis. Pasak K. Bra-
dūno, „tas kone dingusio pasaulio prikėlimas ir jo 
sulietimas su mūsų amžiaus dailės slinktimi ir yra 
pati stiprioji Alfonso Dargio magija“.

Tamė bokletelie īr pateiktė ėr svarbiausė daili-
ninka gīvenėma faktā, datas, nuruodīta, kuokėi Pa-
saulė muziejē, galerėjės īr isėgėjė anuo kūrėniū. 

Iš tuo, kas svarbesnė aple dailininka dā nebova 

pasakīta, rēktom pamėnavuotė, ka Reivītiu kaims, 
katrame A. Dargis gėmė, tumet priklausė Mažeikiu 
valsčiou. Alpuonsa tievs bova Dargis Ėgnos, vuo 
mama – Ročātė (Dargienė) Morta. Tievs onkstėi 
mėrė – bova iš neatsargoma nušauts 1920 metās. 
Tumet vėsė 40 hektaru ūkė rēkalā ožgriova ont dai-
lininka mamas petiū. Vuo kor dar šeimuo augė 6 
vākā! Alpuonsos bova vīriausis. 

Pu kuriuo laika ūkie pradiejė šeimininkautė so 
našlė M. Dargienė apsėžanėjės tuos patiuos suo-
duos ūkininks Strazdauskis Juons, katras toriejė 35 
hektarus žemės. Morta, gīvendama so anou, sosė-
laukė dā ketoriū vākū. 

Nu 1923 m. Al’puonsos muokies Mažeikiu vals-
tībėnės gimnazėjės pėrmuo klasie. 1926 m. bova vėns 
iš Mažeikiu kraštuotīrininku Senuovės pažėnėma 
miegieju kuopelės, katra padiejė pagrindus Mažeikiu 
muziejaus ikūrėmou, steigies. Nu 1929 m. muokies 
Kauna mena muokīkluo. Jaunīstie eiliava. 1931 m. 
išleida poezėjės kninga „XX amžiaus veidas“. 1933 
m. karto so bėndramintēs īsteigė dailininku grupė 
„Forma“, katra rūpėnuos grafikas mena plietuojėmo. 
1936 m. pabėngė Kauna mena muokīkla ėr gava de-
koratīvėnės dailės specelista dipluoma. Kāp bovės 
gers stodėnts gava stipėndėjė tuolesnėms muokslams 
Vienuo (Austrėjė). Vienas dailės alkademėjė, katruo 
stodėjava scenuograpėjė, pabėngė 1940metās. Tumet  
bova trumpam sogrīžės i Lietova, bet če ėlgā neožsė-
bova. Lietovuo ivedos sovietu valdė, pasėtraukė i Va-
karus. Ėšvažiava patio laiko, nes neožėlgo sožėnuojė, 
ka anuo tievā ė bruolē īr ištrėmtė i Sibira.

1940–1951 metās A. Dargis dėrba ivairiūs 
Vuokītėjės ė Čekuosluovakėjės tētrūs. 1945 m. ap-
sėžanėjė (anuo pati bova Luisa Berg). Tās metās 
dailininks dėrba Getingema tētrė. 1947 m. išleida 
sava dailės kūrėniū albuma „Lietuvių vestuvių papro-
čiai“. Nu 1951-ūjū gīvena Ročesterie ( JAV), dėrba 
pabrėkė „Kodak“, vuo laisvo laiko, ka tik toriejė ga-
lėmībė, kūrė. 1954 m. bova apduovėnuots Dalasa 
grafiku asuocėjacėjės prizo, 1961 m. – Ročesterė 
universiteta Lilian Fairchild atmėnėma kasmetėnio 
prizo ėr „Juror’s shaw“ prizo. 

1973 metās išėjė i pėnsėjė ėr īsteigė dailės studėjė 
„Forma Art“. 1983 m. bova apduovėnuots JAV lie-
toviu bendruomenės kultūras tarības dailės premėjė. 

Aple sava kūrībini pruocesa dailininks īr rašės: 
„Pradėdamas dirbti turiu panaikinti ir pamiršti savo 

A. Dargis. „Euruopa. XX omžius“. 1992 m. Portėgrapėjė 
iš RKIC archīva
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aplinką. Savo kūriniuose išreiškiu tai, ką matau savo 
vidujiniame pasaulyje. Kai šis įžvalgumas ir jėga 
jausti silpnėja, nustoju dirbti. Pakartoti ankstyvesnes 
formas, reiškia kūrybinį nuovargį. Aš nerimstu.“

1985 metās A. Dargis so sava patė sogrīža gīven-
tė i Vuokītėjė, isėkūrė kurortėnemė Frīdricshafena 
miestelie. Če par kelis metus gėmė daug anuo grafi-
kas kūrėniū. Tas laikuotarpis dailininka kūrībuo 
bova vėns iš pruoduktīviausiu ėr menėnė prasmė 
siekmingiausiu, nuors dėdėlē laimings ė nebova. 

1987 m. svarbė sava kūrības dali dailininks pa-
duovėnuojė Lietovuos dailės muziejou. 1988 m. 
anuo darbū bova ekspuonoujema Lietovuo sorė-
ngtuo Lietovuos išeivėjės dailininku kūrības pa-
ruoduo, vuo 1989 m. Vilniou Lietovuos dailės mu-
ziejos sorėngė jau pamėnieta pėrmoujė Lietuovuo 
šiuo dailininka retruospektīvėnė kūrības paruoda. 
1991m. A. Dargis pradiejė palaikītė rīšius so Ma-
žeikiu muziejo, atsiuntė anam nemažā sava kūrėniū.

Dailininka svēkata stėprē pabluogiejė 1994 m. 
pu anuo patiuos – dėdiuosės gīvenėma meilės Lui-

A. Dargis. „Neožmėrškėt monės“. 1989 m. Portėgra-
pėjė iš RKIC archīva

       A. Dargė kūrėnīs. Portėgrapėjė iš RKIC archīva

sas, katrou uns liuob vadintė Lī, mėrtėis. Vėinamė iš 
mon atsiūstū laiškū ons 1994 m. rogpjūtė 20 d. rašė: 

„Balandžio 24 d. mirė mano žmonelė – Lee. Sir-
go, 6 d. gėrė mažai skystimo ir džiūvo inkstai, kepe-
nys. Gyvenimas liko sudaužytas, krenta svoris, skauda 
kojų muskulai, akių stiprumas mažėja ir t. t. Liūdna. 
Tvarkau likusius darbus – dokumentus siunčiu į Lie-
tuvą. [...]“. Pabaigoje – palinkėjimai „toliau dirbti 
kultūrinį darbą Žemaičių tėviškei“. 

Pu kuriuo laika gavau ėr dėdėli laiška, katrame 
bova anuo jau pamėnavuotė 1990 m. rašītė atsė-
mėnėmā, kelė paruodū kataluogā, ivairiuos šalies 
spauduo paskelbtū straipsniu aple A. Dargė kūrība 
kuopėjės, daug anuo grafikas kūrėniū nesplvuotu 
kseruokuopėju ėr ivairiū duokumėntu kuopėju. 

 A. Dargis mėrė 1996 m. sausė 13 dėina. 
Trumpā sava gīvenėma istuorėjė iki 1991 m. ons 

īr aprašės tūs jau pamėnavuotūs atsėmėnėmūs „Šis tas 
apie save“. Anuo fragmėntu esam paskelbė 1999m. 
tretemė žornala „Žemaičių žemė“ numerie (p. 24–
25). Tēsini pradedam spausdintė dabā el. žornalė 
„Žemaičių žemė = Žemaitiu žemė“(žr. p. 52–55).



Ž E M A I T I U  D A I L I N I N K Ā

   52

ŠIS TAS APIE SAVE
Alfonsas DARGIS

Alfonsas Dargis. Fotografas nežinomas. 
Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo 

VAIKYSTĖ

„Gimiau 1909 m. gegužio mėnesio 12 d. Že-
maitijoje, Mažeikių apskrityje, Reivyčių kaime. 
Tėvas– Ignas Dargis . Jis 1920 metais mirė (ne-
tyčia buvo nušautas). Mama – Morta Ročaitė. Ji 
buvo gretimo kaimo ūkininkaitė. Ant jos pečių 
paliko 40 hektarų ūkis ir šeši vaikai. Aš buvau vy-
riausias. Vėliau ji ištekėjo už to paties kaimo ūki-
ninko Jono Strazdausko, kuris turėjo ir savo 35 
hektarų ūkį. Jiedu susilaukė dar 4 vaikų.

Augau negeru Pirmojo pasaulinio karo laiko-
tarpiu. Lietuviškų knygų kaip ir nebuvo. Pradžios 
mokyklos irgi nebuvo – nei mūsų kaime, nei Ma-
žeikiuose. Tai tik visokių pasakų prisiklausiau iš la-
bai gero pasakotojo – kaimyno Mišučio. Vasarą su 

kaimynų vaikais ir piemenukais žaisdavau visokius 
žaidimus – dirbau kuliamąsias mašinas, vėjinius ir 
vandeninius malūnus, iš molio lipdžiau gyvulius ir 
visokias figūras. Tačiau pastarieji, džiūdami saulėje, 
suskildavo ir sutrupėdavo.

Netoliese gyveno Udrai. Jų Stasė kartais su mo-
tina važiuodavo į Mažeikių turgų. Grįžusi Stasė 
ateidavo pas mus žaisti „Kas toliau?“ Smėlėto kelio 
pakraštyje ji nubrėždavo tiesią liniją, mes, keturi ar 
penki „vyrai“, išsirikiuodavome pagal tą liniją, išsi-
traukdavome iš kelnaičių savo „dešreles“ ir leisda-
vome vandenį kiek beišgalėdami toliau. Ant smėlio 
buvo aiškiai matyti, kuris toliausiai nustūmėm. To-
liausiai nustūmusiam Stasė duodavo po tris ar ketu-
ris saldainius (cukerkas), dažniausiai be popierėlių, 
o kitiems – tik po vieną.

Turėjom ir pirtį. Prie jos buvo primesta krū-
va pirties krosnyje sudegusių akmenų. Juos lengva 
buvo sudaužyti, o sudaužytuose trupiniuose buvo 
daug blizgučių, labai panašių į auksą. Sudaužiau 
pora akmenų, labiau blizgančius akmenėlius sudė-
jau į skardinę dėžutę, nusinešiau į virtuvę ir mėginau 
prisitirpinti aukso, bet mama ir merginos mane su 
visa dėžute išvijo lauk iš virtuvės. Jos nežinojo, ką 
aš norėjau padaryti, o aš kažin kodėl nedrįsau joms 
pasakyti. Šiandien ir pats nežinau, kaip tokia mintis 
man į galvą šovė, greičiausiai kas nors iš šalies ją įkalė, 
bet aš tikrai tikėjau, kad tik reikia prisitirpinti to auk-
so, jį nuryti, ir tada, kai išeisi į lauką ir atsitūpsi, tai 
pradės byrėti auksiniai daiktai, kurių panorėsi. Gaila, 
kad moterys įgyvendinti šį sumanymą sutrukdė.

Mano paties išlaidoms mama pinigų duodavo 
labai mažai. Davė dvi vištas ir leido pasisodinti pusę 
centnerio bulvių. Tų vištų kiaušinius galėjau parda-
vinėti. Rudenį, nukasęs bulves, jas taip pat parda-
viau. Už gautus pinigus dažniausiai pirkdavau kny-
gas. Mažeikiuose buvo Šv. Kazimiero knygynas – tai 
ten ir pirkdavau. Ypač pirkdavau pasakas. Kažin 
kodėl svetimų knygų skaityti nemėgau. Skaičiau tik 
savo. Ne tik pats skaičiau, bet ir kitiems skolindavau.

Žiemos vakarais mūsų šeimyna ilgai vakaroda-
vo: moterys verpdavo linus, vilnas, o man dažnai 
tekdavo klūpėti šalia mamos ir mokytis poterių. Ji 
verpdama labai iš lėto melsdavosi, o aš turėdavau 
kartoti paskui ją. Po kiek laiko reikėdavo poterius 
pakartoti, tik jau be motinos pagalbos. Jeigu po-
terius sukalbėdavau be klaidų, egzaminai tuo ir 
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pasibaigdavo, bet jei klysdavau, mikčiodavau, gau-
davau barti ir egzaminai tada užsitęsdavo ilgai. Po 
pamokos mama pasakydavo: „Al’puonieli, atsirėik 
dounas rėikelė ėr užsitepk medaus“. Turėdavau pa-
bučiuoti mamai ranką, ir tik tada bėgdavau taisytis 
užkandį. Tas mamos pamokas labai gerai prisime-
nu, ir ačiū mamai už jas. Dabar, savo žemiškus var-
gus išvargusi, ji ilsisi kažin kur Sibiro žemėje.

Pavasariui atėjus, mama išsiuntė mane į tolimes-
nius mokslus, į Mažeikius, pas davatkėlę Latakie-
nę. Ji gyveno špitolėje – šlavė parapijos bažnyčią ir 
rengdavo vaikus pirmajai komunijai. Kartu su ma-
nimi mokėsi dar gal dešimt ar dvylika „studentų“. 
Jeigu oras būdavo geras, gražus, pamokos vykdavo 
šventoriuje, jeigu blogas, mokydavomės jos maža-
me butelyje. Mokslui ir tvarkai palaikyti „profeso-
rė“ turėjo po priejuoste pasibrukusi pantį. Jeigu kas 
ne taip, tai su pančiu gaudavome per kuprą.

Atėjus rudeniui, mama mane nuvedė į tikrą mo-
kyklą. Skaityti jau kiek mokėjau – mama buvo pra-
mokiusi. Ji pati skaityti buvo išmokusi Leckavoje – 
slaptoje lietuviškoje mokykloje. Ta mokyklėlė buvo 
ant Ventos upės kranto, krūmų užgožtoje žydų pir-
tyje. Kai mokėsi, vienas žmogus vis saugodavo, kad 
neužeitų „stražninkas“ (policininkas).

Mažeikių pradžios mokykloje nuo žandarų ne-
bereikėdavo saugotis.

Mane priėmė į pirmą skyrių. Rodos, kad mo-
kiausi gerai. Pradėjau piešti. Mama sakydavo, kad 
per daug piešiu. Piešiau tai, ką sugalvodavau.  Kopi-
juoti nemėgau, nes atrodė, kad toks darbas ne mano.

Trečiame skyriuje reikalai pagerėjo. Į mokyklą 
dirbti atėjo Henrikas Kačinskas, tas pats, kuris vė-
liau tapo labai garsiu aktoriumi. Jis buvo mylimiau-
sias mūsų mokytojas. Sekdavo daug pasakų, pasa-
kodavo visokius padavimus, daug laiko skirdavo 
piešimui. Kad ir nedaug ką išmokome, bet geresnio 
mokytojo už jį mokykloje nebuvo. Kartą jis mūsų 
paklausė: „Vaikai, kuris paukštis geriausias giesmi-
ninkas, kuris geriausią balsą turi?“

Visi pakėlėme rankas. Kačinskas pirštu parodė 
į mane. Aš drąsiai atsakiau, kad gaidys. Kačinskas 
nusišypsojo ir pasakė: „Matyti, kad ūkininkas esi“.

Po daugelio metų sutikau Kačinską, pasakiau, 
kad esu buvęs jo mokinys ir prisiminiau apie gaidį. 
Kačinskas labai apsidžiaugė, sutikęs savo mokinį.

Prieš Kalėdų šventes parapijos klebonas su bažny-

čios tarnais lankydavo parapiją. Kalėdodavo vakare. 
Vakarienė visada būdavo pas mus. Kai pamatydavo-
me ateinančius, visi – tėvas, mama, vaikai, merginos, 
bernai – stodavome į eilę įeinančių pasitikti. Jie, pro 
duris įžengę, tuoj sugiedodavo trumpą giesmę, o pas-
kui klebonas imdavo vieną kitą šnekinti. Paklausda-
vo net poterių, o to visi labiausiai bijodavo.

Atsimenu: kartą klebonas paklausė mano sesutės 
Sofijos: „Kiek turi pirštų? Jeigu žinai, už kiekvieną 
pirštą gausi po saldainį.“ Sesutė, nė nemirktelėjusi, 
atsakė, kad dvidešimt, ir gavo dvidešimt saldainių. 
Tada klebonas atsisuko į mane. „O kiek tu turi?“ 
Aš irgi greitai atpyliau – pasakiau, kad turiu dvide-
šimt vieną. Klebonas ir man pripylė pilnas rieškutes 
saldainių. Gerai nusiteikęs jau ruošiausi eiti į kitą 
kambarį, kai pajutau mamos ranką į nugarą. Išsi-
gandau. Mama buvo supykusi. „Kas tau sakė, kad 
turi dvidešimt vieną pirštą?“ – supykusi paklausė ji. 
„Izidorius,“ – atsakiau. Izidorius buvo mūsų bernas. 

A. Dargis. „Esu laimingas“. 1988 m. Nuotrauka iš RKIC 
archyvo
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Jis visada sakydavo, kad vyrai turi vienu pirštu dau-
giau už mergaites.

Dar pradžios mokykloje bebūdamas pradėjau 
tarnauti Mišioms. Buvo Parcinkulio atlaidai. Daug 
suvažiavo kunigų, o žmonių tai ir bažnyčioje netil-
po. Mane zakristijonas paskyrė prie senoko nepa-
žįstamo kunigo. Jis pasiėmė relikvijorių, duodavo 
jį žmonėms bučiuoti, o aš kiekvieną pabučiavimą 
turėjau palydėti skambučiu – klink-klink. Apėjus 
bažnyčią, apsukom šventorių. Visi mane mato, o aš 
vis klink-klink. Sugrįžom į bažnyčią. Kunigas klau-
sia, kur padėti relikvijorių. Netoli buvo altorius, aš ir 
pasakiau, kad turbūt čia. Kunigas užlipo laipteliais 
prie altoriaus, patempė tabernakulio dureles. Buvo 
užrakintos. Apsisukom eiti į zakristiją. Aš – pirma, 
jis – iš paskos. Ir tik staiga bumt, bumt man į nuga-
rą. Ir sako: „Jei nieko nežinai, netarnauk Mišioms.“ 
Taip niuksėdamas ir atsivarė mane į zakristiją. O 
čia zakristijonui pakėlė vėją, kam nemokšą leidžia 
tarnauti. Zakristijonas nebarė, tik pasakė, kad pats 
kunigas turėjo žinoti, kur relikvijorių padėti – iš 
kur paėmė, ten ir atnešti. Bet man nuo to nebuvo 

nė kiek lengviau. Buvo tokia sarmata, kad kunigas 
bažnyčioje primušė, jog nenorėjau net namo eiti. 
Kai parėjau, jau visi žinojo, kas atsitiko. Mama irgi 
ėmė barti. Taip mano tarnavimo Mišioms karjera ir 
pasibaigė. Jeigu ne tas įvykis, kas žino, gal šiandien 
būčiau vyskupas.

Pradžios mokyklos nebaigiau. Į Mažeikių gim-
nazijos pirmąją klasę mane parengė Albinas Molis. 
Jis buvo Mažeikių gimnazijos klausytojas. Kai įsto-
jau į gimnaziją, jau buvau „barzdotas“ vyras.

GIMNAZIJA 1924 M.

Pirmoje klasėje buvo daugiau kaip 50 mokinių. 
Man pirmoje klasėje sekėsi neblogai – pagal pažan-
gumą buvau aštuntas mokinys. Sunkumų man kėlė 
tik lietuvių kalba. Kodėl visokie taškeliai, nosinės, – y, 
j, i ir t. t. To nesupratau tada, nesuprantu ir šiandien.

Per Kalėdų švenčių atostogas išspausdinau šifar-
agrafuotą 12 puslapių, sąsiuvinio dydžio piešiniais 
iliustruotą laikraštuką „Mokinukas“. Kai po švenčių 
savo spaudą, gal 25 egz., atgabenau į gimnaziją, buvo 
sensacija. Pirmas laikraštis gimnazijoje! Direktorius 
Melchijoras Račkauskas mano „Mokinuką“ nupir-
ko ir mane pagyrė. Tai ko daugiau galėjo reikėti?! 

Karo metais sudegė tėviškės ūkis ir ten buvęs 
„Mokinukas“, piešiniai, liaudies meno objektai – 
dievukai, skulptūrėlės (apie 28 skulptūrėlės). Gaila. 

Antroje klasėje nieko ypatingo neįvyko. Daug 
laiko skyriau piešimui. Naudojau aliejinius dažus. 
Darbai buvo iki 50x60 cm dydžio. Išėjo dar du „Mo-
kinuko“ numeriai. Buvo ir bendradarbių, kurie rašė. 

Būdamas trečioje klasėje „Mokinuką“ leidau 
toliau. Piešiau, žaidžiau futbolą. Pradėjau privačiai 
mokytis groti smuiku – pamokos būdavo du kartus 
per savaitę. Tėvas buvo smuiką parvežęs iš Angli-
jos, nes per Japonų-Rusų karą buvo ten išvažiavęs. 
Specialistai sakė, kad smuiko garsas yra labai geras. 
Ūkyje turėjome smuiką, armoniką ir gitarą. 

Per Kalėdų šventes savo mokykloje vaidinome, 
tik nebeprisimenų ką. 

Trečios klasės mokslo rezultatas: Dargis palieka-
mas trečioje klasėje sėdėti antriems metams. „Mo-
kinukas“ ėjo toliau – išleidau du egzempliorius. 
Piešimas nebuvo užmestas, taip pat ir smukas. Bu-

1989 m. tuometinėje VFR A. Dargio 80-mečio proga 
surengtos jo tapybos ir grafikos kūrinių parodos 
katalogo viršelis
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vau priimtas į gimnazijos mokinių orkestrėlį. Jeigu 
Dargis grojo, buvo gerai,  jeigu negrojo – dar geriau.

Rudenį, prasidedant mokslo metams, buvo 
gimnazijos mokinių rekolekcijos. Jas vedė atvažia-
vęs vienuolis Kudirka (buvo su barzda). Po pietų 
turėjome eiti į bažnyčią klausyti jo pamokslo. Vie-
nuolis Kudirka tiek daug griekų mums pripasakojo, 
kad ir pats velnias bijotų jį įsileisti į savo patalpas. 
Eidamas išpažinties, savo griekus išmokęs iš sąra-
šo, juos papasakojau kunigui. Kunigas spaviedny-
čioje snūduriavo. Staiga sujudo lyg kokia bitė jam 
būtų į nosį įkandusi. Sakiau, kad skaičiau Giovanni 
Boccaccio „Dekameroną“. Kunigas pradėjo balsiai 
šaukti: „Ar žinai, kad tai yra bloga knyga, už tai tave 
ekskomunikuosma“. Aš nežinojau, ką reiškia „eks-
komunikuosma“. Supratau, kad tai kažkas baisaus. 
Pradėjau kunigui meluoti, kad nežinojau, kad ta 
knyga bloga, kad ją gavau iš draugų ir t. t. Kunigas 
kiek atvėso, davė biesų (velnių), bet jau iš palengva.

Už manęs esantiems draugams nereikėjo aiškinti, 
kodėl kunigas balsiai šaukė – jie viską girdėjo. Gavęs 
iš kunigo kortelę, kad buvau išpažinties, sukaitęs pa-
sitraukiau nuo klausyklos. Kortelę reikėjo atiduoti 
gimnazijos kapelionui (rodo, kad jis buvo Tautkus ir 
dabar lyg tai gyvena JAV). Kapelionas pasižymėjo į 
dienyną – taip jis žinodavo, kas ėjo išpažinties.

Dar besimokant gimnazijoje jos VI klasės moki-
nys Vladas Punis įsteigė Senovės pažinimo mėgėjų 
kuopelę (SPMK) – dabar Mažeikių muziejus. Stei-
giamajame kuopelės susirinkime buvo V. Punis (da-
bar akių gydytojas), A. Dargis, broliai Valtai ir dar 
keletas. Senovės pažinimo mėgėjų kuopelės tikslas 
buvo rinkti liaudies meną, registruoti istorines vie-
tas. Kuopelę  įregistravo Mažeikių apskrities virši-
ninkas. Galėjome rinkti aukas, netrukdomi dirbti. 

SPMK išleido neperiodinį leidinį „Senovė“. Jo 
1–4 numerius redagavo V. Punis. Ant viršelio buvo  
mano sukurtas „Kanklininkas“.

1928 m. rudenį baigęs Mažeikių gimnazijos ke-
turias klases, išvažiavau laikyti egzaminų į Kauno 
meno mokyklą. Per egzaminą davė piešti kubus. 
Esamus kubus piešiau, braižiau stambiomis linijo-
mis, netušuodamas. Kai nutariau, kad mano dar-
bas yra užbaigtas, turėjau išeiti iš salės. Egzaminus 
laikėm gal 40 asmenų. Kitą dieną egzaminų verti-
nimo komisija ant juodos lentos pakabino sąrašą 

stojusiųjų, kurie išlaikė egzaminus. Dargio pavar-
dės sąraše nebuvo. Taigi, Dargis egzaminų neišlai-
kė. Buvo liūdnas momentas. Grįžau nosį nuleidęs 
su savo didele gėda į gimnazijos penktąją klasę. 

Penktąją klasę lankiau, bet nieko nebesimokiau. 
Dvejetukų buvo pilnas klasės dienynas ir iš paišy-
bos tik ketvertas. Kažkodėl paišybos mokytojas 
Braždys manęs nemėgo. Kentėjau dantis sukandęs, 
laukiau sausio mėnesio. Sausio pradžioje vėl buvo 
galima laikyti egzaminus į Kauno meno mokyklą. 
Susikalęs medinę dėžę įsidėjau į ją lašinių, dešrų, 
duonos kepalą, pagalvę, antklodes ir 1929 m. sau-
sio pirmąją  brolis mane rogėmis nuvežė į Mažei-
kių geležinkelio stotį. Buvo šaltas žiemos vakaras. 
Sniegu apšarmojęs traukinys apie 11 valandą nak-
ties atbildėjo iš Klaipėdos. Brolis ir mano ištikimas 
draugas Aleksas Kazakevičius padėjo mano turtą 
(dėžę) įstumti į vagoną. Sėdėdamas vagono kupė 
kampe nutariau į gimnaziją nebegrįžti. Jei ne į Kau-

A. Dargis. „Karnavalas“. 1998 m. Nuotrauka iš RKIC 
archyvo
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no meno mokyklą, tai gal į Meno mokyklą pasiseks 
įstoti. Egzaminai į Kauno meno mokyklą pasisekė. 
Apsigyvenau pas draugą Kiprą Šiaulį, kuris mokė-
si Kauno meno mokykloje. Kambariuką turėjome 
Žemaičių gatvės gale, prie Neries upės. Gyvenome 
medinio namelio palėpėje. Tualetas lauke, Neries 
krūmų pavėsyje. Kaina dviem – 30 litų per mėnesį. 
Šeimininkai buvo jauna rusų porelė, vaikų neturė-
jo. Šeimininkas buvo mūrininkas. Su juo gerai su-
tarėme. Mes šeimininką Abrosimu vadinome, o jis 
mane – Aloška. Nežinau, iš kur jis tą vardą surado.

Pusryčiams ir vakarienei – virintas vanduo. 
Į vandenį įdėdavom kakavos (be pieno) ir kiek 
cukraus, duona, lašiniai ir dešra (jei to gero dar 
būdavo likę iš to, ką gaudavome iš namų). Jei la-
šinių ir dešros pritrūkdavo, valgydavome duoną su 
dirbtiniu medumi. Pietums – ta pati dešra, lašiniai 
ir duona. Valgykloje pietų negalėjome valgyti, nes 
neturėjome pinigų. Kai gaudavau porą litų iš namų, 
būdavo daug mažų išlaidų: dažai, popierius, rūbai, 

nuoma ir t. t. Tais metais ūkininkų parduodami 
produktai buvo pigūs: rugių vienas centneris – 3–4 
litai. Mama turėjo daug rugių parduoti, kad sūnelį 
galėtų į mokslus išleisti. Už mokslą per metus reikė-
jo mokėti 50 litų. Mama turėdavo mokėti ir ūkyje 
dirbusiems samdiniams. 

Kai šeimininkai klausdavo, ar valgėme pietus, 
sakydavom, kad valgėme valgykloje, nes buvo gėda 
šeimininkams sakyti teisybę. 

Kai saulė švietė, buvo šilta, pietus valgydavom 
Neries upės slėnyje – po čia augusiais medžiais. Ne-
aimanavom, nesiskundėm. Buvome laimingi, kad 
mokomės Kauno meno mokykloje. Pilvą nuramin-
davome su dešra ir lašiniais. Apie pusantrų metų 
Neries slėnyje dažnai pietaudavome – valgydavome 
vis tą pačią dešrą, lašinius, duoną. Mano draugas 
K.Šaulys, su kuriuo kartu gyvenau, buvo iš ūkio.

1929 m. pavasario semestro neužskaitė, nes iki 
pavasario buvo streikas – profesoriai (pedagogai), 
taip pat ir vyresnieji semestro klausytojai su profeso-
riais buvo  tarp savęs susipešę. Kauno meno mokykla 
buvo reformuota – ją pavadino Kauno aukštesniąja 
meno mokykla. Pirma tam, kad užbaigtum mokyklą, 
joje reikėdavoo mokytis 4 metus, o po reformos – 6.

Į Kauno aukštesniąją meno mokyklą buvo ga-
lima įstoti baigus keturias gimnazijos klases. Gim-
nazijos kursą reikėjo užbaigti meno mokykloje, 
nebuvo tik matematikos. Literatūrą dėstė Jurgis 
Talmantas, meno istoriją – Ignas Šlapelis, tikybą – 
poetas Mykolas Vaitkus ir t. t. Per atostogas tėviškė-
je  padėdavau ūkio darbuose. Vakarais aš ir broliai 
grodavome polkas, valsus. Kaimo jaunimas šoko, 
dainavo – net ir kitame kaime jų dainos būdavo gir-
dėti. Buvom laimingi! Rudenį su lašiniais, dešrom, 
duona – atgal į meno mokyklą. 

Per pirmąjį semestrą piešti reikėdavo graikų an-
tikines skulptūras (biustų kopijas). Nežinau, kodėl 
taip būdavo. Aš graikų antikinių skulptūrų kopijas 
mėginau piešti kubistiniu būdu. Tais metais per 
pirmąjį semestrą buvo apie 30 klausytojų. Piešimą 
dėstė Kajetonas Šklėrius. Kai K. Šklėrius atėjo į stu-
diją koreguoti darbų, pajutau, kad jis  ilgai stovi už 
mano nugaros. Galvojau, kad gausiu biesų arba kad 
pagirs mane. Neužilgo išgirdau K. Šklėrio balsą:

– Dargi, kai užbaigsi meno mokyklą, galėsi sė-
dėti ant Nemuno kranto ir dirbti ką nori. Dabar 

A. Dargis. „Metai“. 1991 m. Nuotrauka iš RKIC archyvo
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esi meno mokykloje – daryk tai, ką akys mato. 
1931 m. pavasarį sutikau savo draugą V. Punį (jis 

studijavo mediciną). V. Punis man patarė nueiti į Pato-
logijos skyrių pas profesorių Vinklerį: „Prof. Vinkleris 
per paskaitas rodo žmogaus kūno dalių piešinius, gal 
jam jų reikia daugiau, galėtum geriau nupiešti, negu 
kad yra nupiešti tie, kuriuos profesorius turi“.

Prof. Vinkleris buvo netolimas mūsų kaimy-
nas. Jis atvažiuodavo vasaroti į savo tėviškę – bro-
lio malūną. Aš tuoj pat parašiau prof. Vinkleriui 
laišką, paiškinau, kad esu meno mokyklos klausy-
tojas ir jo brolio kaimynas, paklausiau, ar jam Pa-
tologijos skyriuje nereikia piešinių, ir pasakiau, kad 
norėčiau juos piešti. Greitai nuo prof. Vinklerio į 
meno mokyklą man atėjo laiškutis, kuriame buvo 
parašyta, kad ateičiau į Patologijos skyrių nurody-
tomis valandomis. Skubėjau kiek galima greičiau. 
Profesorius buvo aukšto ūgio, nestoras, su maža žila 
barzdele. Kalbėjom apie jo tėviškę, kaimynus. Po 
trumpo, malonaus pasikalbėjimo profesorius man 
pasakė: „Ateik po poros dienų, pasiimk didelį lapą 
popieriaus ir dažų – darbo turėsime“. Iš džiaugsmo, 
bėgdamas žemyn laiptais, net nugriuvau. 

Profesorius išimdavo iš didelių stiklainių su 
formalinu smegenis, širdį, plaučius, inkstus ir kitas 
žmogaus kūno dalis, piešiamą kūno dalį padėdavo 
ant didelės lėkštės, parodydavo svarbią vietą, tą, 
į kurią reikia atkreipti daugiausiai dėmesio. Man 
tą parodytą svarbią vietą reikėdavo gerai nupiešti. 
Tos iš formalino išimtos kūno dalys stipriai kvepė-
davo ir be to būdavo nemalonus jausmas. Kartais 
piešiau žiūrėdamas ir pro mikroskopą. 

Prof. Vinkleriui rekomendavus, panašaus darbo 
gavau Akių klinikoje pas profesorių Petrą Avižonį, 
ir Dantų klinikoje pas dr. Nemeikšą. Už piešinį gau-
davau 15 litų. Vienam piešiniui padaryti prireikda-
vo trijų–trijų su puse valandos. Darbas nebuvo nuo-
latinis. Per mėnesį gaudavau užsakymą 8–12 darbų. 
Tai su kūryba nieko bendro neturėjo, bet materialiai 
daug padėjo. Taip dirbau apie tris metus. Pietų Ne-
ries slėnyje po medžių lapija nebevalgiau. Studen-
tiški pietūs kainuodavo vieną litą. Susitaupęs kiek 
pinigų, Kauno senamiestyje (talkučkėje= turgelyje) 
pas žydelį nusipirkau kostiumą, batus, marškinius. 
Pasirišau po kalu didelę juodą juostą (šlipsą), užsidė-
jau ant galvos Trijų tulpių korporacijos kepurę, per 

krūtinę užsijuosiau korporacijos juostą. Nusipirkau 
ir storą bambuko lazdą (tada buvo mada vaikščioti 
su lazdomis), tad grįžau vasaros atostogoms į kaimą 
jau „didelis dailininkas“. Kitų metų pavasarį išleidau 
savo poezijos mažą rinkinėlį. Pavadinimas – „Dvi-
dešimtojo amžiaus veidas“. Mano poezija niekas ne-
sidomėjo, tad poeto karjera buvo užbaigta. 

Tų pačių metų pavasarį Kauno universitete va-
karais klausiau gal 15 paskaitų apie Lietuvos liau-
dies meną, skulptūrą, architektūrą (statybą). Uni-
versitete užbaigus minėtus kursus, vieną savaitę 
praktiką atlikome Dzūkijoje. Grupėje buvo apie 
20–25 klausytojai. Švietmo ministerija davė auto-
busą ir šiek tiek pinigų. Į Merkinę ir į Simną išvažia-
vome dainuodami. Grupei vadovavo Čiurlionio ga-
lerijos direktorius Paulius Galaunė. Mes, taip pat ir 
P. Galaunė, miegodavome pas ūkininkus ant šieno. 

Paskutinė praktikos vieta buvo Simnas. Apsi-
stojome pas kleboną. Jis mus pavaišino dešrom ir 

A. Dargis. Kompozicija. Nuotrauka iš RKIC archyvo



Ž E M A I Č I Ų  D A I L I N I N K A I

58

pienu. P. Galaunė kartu su manimi užlipo į senos, 
gražios Simno bažnyčios palėpę. P. Galaunė stumdė 
apdulkėjusius, balandžių apterštus daiktus. Staiga 
ištraukia apterštą dulkėtą, storą skarą. P. Galaunė 
sako man:  „Dargi, kišk tą skarą už savo marškinių. 
Nerodysim klebonui. Čia yra vertingas daiktas. Kai 
pradėsim aiškinti, klebonas gali mums to radinio 
neduoti“. Klebonas laukė mūsų bažnyčios apačio-
je. Radinys buvo nedidelis, aukso siūlais siuvinėtas 
audeklas (gal Slucko siuvinėjimo dirbtuvių darbo). 
Tą radinį (skarą, kurios liturginio pavadinimo ne-
beprisimenu) kunigas, laikydamas Mišias, užkabina 
ant savo rankos. Kai grįžome į Kauną, tą rastą daik-
tą perdaviau P. Galaunei. 

Kai važiavome atgal į Kauną, jau saulė leidosi. 
Sustojome prie kelio kokioje tai žydelio karčemoje. 
P. Galaunė pakvietė mus pabaigtuvėms. Užfundijo 
(nupirko mums) alaus ir užkandžių. Dainavom ir 
dainavom dzūkų dainas („Pasakīk antiala per marias 
plaukdama“ ir t. t.). Nežinau, ar kada nors kas yra 
matęs tokį linksmą P. Galaunę, koks jis buvo atada. 

Kitais metais per vasaros atostogas Švietimo mi-
nisterijos pasiųsti išvažiavome į Žemaičių Kalvarijos 
apylinkes. Ten rinkome liaudies meną, fotografavo-

me, piešėme. Toje grupėje buvo dailininkas Paulius 
Augius, aš, archeologas K. Pauksmis, vienas studen-
tas Krivickas, rodos, kad jo vardas buvo Vacys. Apsi-
gyvenome minėto studento tėvo ūkyje – visai netoli 
Žemaičių Kalvarijos, gal vienas kilometras nuo jos. 

Už darbą iš Švietimo ministerijos gavome ne-
blogą honorarą. Tas vasaros darbas užtruko šešias 
savaites. Švietimo ministerija buvo davusi šiek tiek 
pinigų, jeigu jų priteiktų užmokėti už eksponatus. 
Apie mūsų atvykimą į Žemaičių Kalvarijos apylin-
kes ūkininkams pranešė kaimų seniūnai. Taigi, ūki-
ninkai žinojo, kas per „sutvėrimai“ mes esame, nes 
kitais kartai mūsų, ekspedicijų dalyvių, gyventojai 
bijodavo, tad, kai užeidavome į ūkį keturi vyrai su 
aparatais, portfeliais, su lazdomis nuo šunų, už-
sklęsdavo duris, nes galvodavo kad esame valdžios 
pasiųsti, galime apdėti mokesčiais, o gal net vagys ir 
t. t. Užeiname pas ūkininką, paaškiname, kad esa-
me iš Kauno, renkame muziejui senus daiktus, no-
rime, jeigu turite, pamatyti senas spintas, skrynias, 
kitas senienas. Ūkininkas atsako: „Žinot, poneli, 
dieną norit pažiūrėti šiepų, skrynių, o naktį ateisit 
jas iškraustyt“, ir pradeda ūkininkas kolioti, šaukti: 
„Išeikit iš ūkio, tokių ponų mums nereikia!“

Dabar, nors seniūnai ir buvo pranešę ūkinin-
kams apie mūsų atvykimą, bet vis tiek kai kada nuo 
jų gaudavome velnių.

Viename ūkyje mus pasitiko šeimininkė. Pa-
aiškinome, kas mes esame. Ūkininkė mums viską 
parodė – skrynias, spintas, audeklus ir t. t. Mes 
fotografavome, piešėme, kalbėjomės. Šeimininkė 
mus dar ir pavaišino, davė medaus, pieno. Eidami 
toliau, prie pat vieno ūkio, radome seną koplytėlę. 
Iš koplytėlės pasvirę į mus žiūrėjo seni dievukai. At-
rodė, kad jų balsą girdime: „Gelbėkit mus“. Užėjo-
me pas ūkininką, paklausėme, gal gali atiduoti arba 
parduoti muziejui tas senas liaudies skulptūrėles. 
Ūkio šeimininkai mums atsakė: „Poneliai, neduos-
ma švento daikto į muziejų išniekinti, o parduoti 
šventus daiktus  – Dievą – būtų didžiausias grie-
kas“. Nuliūdę turėjome išeiti iš ūkio. Gaila, kad apie 
tokį nemalonų pasikalbėjimą su ūkio šeimininkais 
iš anksto nežinojome. Jei būtume žinoję, tas senas 
liaudies skulptūras būtume gavę kitu būdu – būtume 
atėję naktį ir skulptūras paėmę, kitaip sakant – pavo-
gę. Toks „paėmimas“, kai matoma, jog liaudies meno 
eksponatas žūsta, buvo slapta Švietimo ministerijos 

A. Dargis. „Sode“. 1950 m. Fotoreprodukcija iš RKIC 
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leistas. Tikriausiai pamaldūs ūkininkai tas vertingas 
liaudies skulptūras sudegindavo. Dabar to nemato-
mo paėmimo daryti (t. y. pavogti skulptūrėlių) nebe-
galėjome. Jei taip būtume padarę, visas kaimas būtų 
sužinojęs, kad mes vagys, gal ir policija, kalėjimas 
grėstų, o ir Švietimo ministerijai būtų nemalonumas. 

Tų pačių metų rudenį meno mokyklos direkto-
riaus Igno Šlapelio rekomenduotas, gavau laikino 
darbo Karo muziejuje pas generolą Vladą Nagevi-
čių. Generolas tada buvo baigęs archeologinius ka-
sinėjimus Pryšmančių kapinyne. Mano darbas buvo 
piešti kapinyne iškastus papuošalus. Piešiami objek-
tai buvo nedidelio formato, skirti spaudai rengiamai 
knygai. Karo muziejuje piešiau daugiausiai naktimis 
iki 24 val. ir ilgiau – nenorėjau dėl darbo muziejuje 
praleisti daug paskaitų meno mokykloje. Man daug 
kartų reikėdavo nueiti į generolo butą. Ten iš jo gau-
davau nurodymus. Tada generolas gyveno Metropo-
lito viešbutyje. Darbas buvo skubus. Pagaliau jis ėjo 
į pabaigą. Kai svarbiausi papuošalų piešiniai buvo 
užbaigti, generolas manęs paklausė: „Dargi, kiek tau 
reikės mokėti už vieną piešinį?“ Atsakiau: „Generole, 
kiek Jūs duosite, tiek bus gerai“. Generolas linksmai 
atsakė: „Dargi, manau, aš tavęs nenuskriausiu – už 
vieną piešinį 10 litų“. Pasakiau ačiū. Generolas papra-
šė majoro Šeštakausko man už atliktus darbus išrašyti 
sąskaitą. Gavęs daugiau kaip 500 litų pinigų, perėjau 
porą kartų Laisvės alėja (gatve); tada net nežinojau, 
ką daryti su tiek daug pinigų. Dalį pasilikau savo rei-
kalams, o 300 litų padėjau į Žydų banką. 

Kai kitą dieną generolas atėjo į Karo muziejaus raš-
tinę, jis sako man: „Dargi, tu mane prigavai – aš tau 
už piešinius per daug sumokėjau“. Aš jam atsakiau: 
„Generole, aš neprašiau Jūsų man už piešinį mokėti 10 
litų. Jūs man tiek davėt“. Generolas nieko neatsakė. 

Dar ir po to dirbau Karo muziejuje, bet dabar čia 
man mokėjo po 5 litus už piešinį. Šiame muziejuje 
įvairiausių mažų darbų turėjau iki pat Meno mo-
kyklos užbaigimo. Tai buvo didelė materialinė pa-
rama man – per metus uždirbdavau po 700–1000 
litų. Tada pažinojau visus Karo muziejaus adminis-
tracijos darbuotojus ir žinojau visas neskelbtas šio 
muziejaus paslaptis – čia jaučiausi kaip namuose.

Kartą, kai V. Ngevičius grįžo iš Ispanijoje vy-
kusio archeologų suvažiavimo, nupiešiau jo kari-
katūrą.  Ji buvo išspausdinta „Lietuvos aide“. Už 
tą darbą redakcija man sumokėjo honorarą. Vieną 

dieną, man būnant muziejaus raštinėje, ten atėjo ir 
generolas. Jis sako man: „Dargi, aš neprašiau tavęs 
padaryti tą piešinį „Lietuvos aidui“. Generolas ne-
pyko. Jis mėgo humorą, buvo kultūringa asmeny-
bė. Pas generolą turėjau daug darbų – norint apie 
visus papasakoti, prireiktų daug laiko.

1932 m. rudenį buvo išspausdintas 8 puslapių 
apimties „Lietuvos aido“ iliustruotas nepolitinis 
savaitraštis „Lapas“. Jo leidėjas buvo Liudas Gurs-
kis, redaktorius – aš (Alfonsas Dargis). „Lapo“ pir-
majame puslapyje dažnai spausdindavome grafikos 
kūrinius. Jų gaudavau iš meno mokyklos Grafikos 
studijos, taip pat ir klišes (medį ar linoleumą). 
Spausdindavome ir svarbių pasaulio įvykių klišes. 
Jų gaudavome iš Vokietijos. Toms klišėms buvo skir-
tas visas puslapis. Darbo buvo daug, pajamų mažai. 
Tada lankyti meno mokyklą laiko likdavo nedaug. 

„Lapas“ vėliau praturtėjo, turėjo nemažą prenu-
meratą. Leidinio redaktorius L. Gurskis, susirinkęs 
metinę „Lapo“ prenumeratą, išbėgo į Argentiną. Ge-
rai, kad tada aš jau nebebuvau „Lapo“ redaktorius. 

Nukelta į 60 p. )

A. Dargis „Kompozicija“. Apie 1960–1970 m. Fotorep-
rodukcija iš RKIC archyvo

59



Ž E M A I Č I Ų  D A I L I N I N K A I

Toliau „Lapą“, rodos, leido žurnalistas Račkauskas.
1933-ųjų pavasarį radau ant meno mokyklos juo-

dos lentos prisegtą lapą – pranešimą, kad A. Dargis 
už pamokų nelankymą pašalintas iš meno mokyklos. 
Prasidėjo nemalonumai – vėl be Meno mokyklos. 

Tų pačių metų vasarą Čiurlionio galerijos direk-
torius P. Galaunė davė darbo – rinkti liaudies meną 
Žemaitijoje (Akmenės apylinkėse). Sumokėjo už 
kelionę ir po 30 litų už kiekvieną spalvotą skrynių, 
spintų piešinį bei dar davė šiek tiek pinigų tam, jeigu 
reikėtų sumokėti už svarbius liaudies meno kūrinius.

Apsigyvenau grafo Zobovo dvare pas kumetę. 
Ji davė lovą ir maistą. Šiame „pensione“ buvo dar 
ir du Dotnuvos žemės ūkio akademijos studentai. 
Lankiau visus apylinkės ūkininkus. Kivylių kaime 
aplankiau Aldonos Olienės mamos tėviškę. Dargis 
(Dargevičius) pavaišino. Toliau užėjau pas smulkų 
ūkininką. Kieme buvo sena maža koplytėlė, joje – 
sena tapyba antmedžio lentos. Paklausiau, ar nebū-
tų galima tą tapybą (lentą) gauti muziejui. Jaunas 
ūkininkas apsidžiaugė – sako: „Kai buvau kariuo-
menėje, lankiausi Karo muziejuje – labai puikus“. 
Jaunasis ūkininkas nuėjo, o aš palikau su jo mama. 
Greitai ūkininkas sugrįžo, nešdamas pjūklą. Jis 

sako: „Poneli, man padėsi nupjauti tą koplytėlę“. 
Aš nustebau, pasakiau, kad norėčiau tik tos senos 
lentos. Už tą tapybą (lentą) sumokėjau kelis litus. 
Ūkininkas ir jo mama apsidžiaugė, o aš dar labiau. 
Jei būčiau sakęs, kad lenta (tapyba) eis į Čiurlionio 
galeriją, gal jaunasis ūkininkas jos nebūtų man da-
vęs. Jis žinojo tik Karo muziejų.

Tų pačių 1933-iųjų metų vasarą kartu su maža 
grupele dvaro gyventojų klausėmės radijo. Tada visa 
Lietuva laukė žinių apie Darių ir Girėną, kurie skri-
do per Atlantą. Radijo klausėmės iki pat ankstyvo 
ryto. Dariaus ir Girėno nebesulaukėme – gaila. 

Minėtoje apylinkėje buvau apie šešias savai-
tes. Likusį laiką dirbai savo tėviškėje. Nuvažiavau 
dviračiu į Tirkšlių parapijos kapines (senus kapus 
miestelyje). Ten, padedami davatkėlės, atidarėme 
kapų koplyčios duris. Davatkėlei paaiškinau, kad 
renku senus šventus daiktus (apie muziejų nieko 
nepasakiau). Koplyčioje ant sienos pamačiau gražią 
medžio nuospaudą (gražų medžio raižinį). Tas dar-
bas buvo be rėmų, jo kampai (popierius) ant sienos 
užklijuoti su duona. Maloniai paklausiau davatkė-
lės, ar negalėčiau tą abrozdėlį gauti, norėčiau už jį 
ir sumokėti. Davatkėlė atsakė: „Imk, imk tą šventą 
abrozdėlį, manau, neišniekinsi – tik nesakyk klebo-
nui“. Davatkėlės pavardės nežinau. Ji, gavusi pora 
litų, apsidžiaugė, o aš šypsodamasis – atgal dviračiu 
į tėviškę, iki kurios buvo aštuoni kilometrai. 

Tais metais apie rugpjūčio pabaigą grįžau į 
Kauną. Surinktus eksponatus, liaudies meno pie-
šinius atidaviau muziejaus direktoriui P. Galaunei. 
Jis liko patenkintas. Buvo apie 18 skrynių ir spin-
tų piešinių. Savęs irgi neužmiršau – pasilikau ke-
letą dievukų (medžio skulptūrėlių). Apsigyvenau 
„Lietuvaitės“ valgykloje, kuri stovėjo priešais Pie-
no centrą. Šeimininkė išnuomodavo keletą kam-
barių. Čia turėjau ir savo telefoną. 

Anksčiau minėjau, kad iš meno mokyklos moks-
leivių sąrašų buvau išbrauktas už paskaitų nelankymą. 

Būdamas Kaune, nuėjau pas meno mokyklos 
direktorių Igną Šlapelį – į jo butą. Direktoriui pa-
pasakojau, kad vasarą rinkau liaudies meną. Pado-
vanojau jam Tirkšlių kapų koplyčioje rastą medžio 
nuospaudą (raižinį). Paprašiau, kad priimtų atgal 
į meno mokyklą. Direktorius I. Šlapelis man buvo 
dėkingas už medžio raižinį. Su juo kalbėjomės ilgai. 

A. Dargis. „Klounas“. 1950 m. LNDM. Nuotrauka iš 
www.limis.lt
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Jis pasakė: „Paduok prašymą, bus viskas tvarkoje, 
bet mokyklą lankyk!“

Taigi, visos bėdos pasibaigė. Buvau sveikas, pi-
etums, kambariui pinigų turėjau – tai ko daugiau?! 

1933 m. mes, vyresnių semestrų klausytojai, su-
sibūrėme ir įsteigėme nepolitinę grupę „Forma“. Jos 
narių veiklos pagrindas buvo neužmiršti liaudies 
meno. Nerašyti „Formos“ įstatymai buvo tokie:

1. Materialiai ir moraliai padėti vienas kitam;
2. Priimant nutarimus reikalingas visų narių su-

tikimas (buvo veto teisė);
3. „Formos“ nariai negirtuokliauja, būna 

mandagūs.
„Forma“ pirmininko ir sekretoriaus neturė-

jo, susirinkimų protokolų – taip pat. Moterų į 
„Formos“ grupę buvo nutarta nepriimti. Grupės 
nariai ant kairės rankos nešiojo žiedą (žiedo pro-
jektą sukūrė Paulius Augius). „Formos“ draugija 
surengė daug savo narių personalinių dailės par-
odų, išleido nemažai dailės knygų. Kol „Formos“ 
narių dar yra, šios grupės veikla gyva. Šios grupės 
nariais buvo ir yra: Paulius Augius, Alfonsas Dar-
gis, Juozas Jankus, Antanas Kučas, Viktoras Pe-
travičius, Vaclovas Rataiskis-Ratas, Rudzinskas, 
Kipras Šaulys, Liudas Vilimas.

Gal 1934-ųjų metų pabaigoje Ignas Šlapelis 
pasišaukė mane į savo raštinę. „Dargi, turiu gavęs 
laišką iš pažįstamo kunigo. Jis nori per vasarą iš-
dažyti savo parapijos bažnyčią. Laiške rašo, kad 
bažnyčia yra medinė, jokių tapybų nereikia. Ma-
nau, sugebėsi. Nuvažiuok pas kleboną, pažiūrėk 
ir sudaryk sutartį. Aš parašysiu kunigui laišką – 
pranešiu, kada atvažiuoji.“

Išėjus iš direktoriaus raštinės, net galva apsvai-
go. Apsiėmiau padaryti darbą, kurio visai techniš-
kai nesuprantu. Prieš važiuodamas sudaryti sutar-
tį susiradau Kaune vieną patyrusį dažytoją, kuris 
buvo ilgai dirbęs Šiaulių bažnyčių dažytojo Ce-
jausko ar Čežausko padėjėju. Ieškomo meistro pa-
vardė buvo Albrechtas. Papasakojau jam, koks čia 
reikalas, paklausiau, kiek maždaug gali kainuoti 
medžiagos, darbas, kiek ilgai gali darbas užtrukti 
ir ar jis sutiktų su manimi padirbėti. Meistras man 
pasakė, kas turi būti įtraukta į sutartį (bažnyčios 
sienos, altorius, dažai ir t. t.).

Sutartą dieną nuvažiavau pas Tryškių kleboną 

(Telšių apskr.). Klebonas Stankaitis pažinojo I.Šla-
pelį iš seminarijos mokslo laikų – Stankaitis semi-
nariją baigė, o I. Šlapelis išstojo iš jos, t. y. seminari-
jos nebaigė. 

Kai nuvažiavau į Tryškius, buvo atlaidai. Po pa-
maldų susirinko bažnyčios komitetas.  Po ilgų kalbų 
sudarėme sutartį. Aš atsakingas už bažnyčios išdažy-
mą be tapybos ir ornamentų, o altoriai, tabernaku-
lis (paauksuoti), stelažų įrengimas (medžiaga) daro 
parapija, man prižiūrint. Bažnyčios komitetas prašė 
iš manęs garantijos. Daviau brolių Šadauskų alaus 
bravarą (Šadauskai mano pusbroliai). Komitetas 
skambino Šadauskams. Sutarėme, kad už bažnyčios 
išdažymo darbus bus sumokėta 3500 litų.

Albrechtui už darbo dieną mokėjau po 30 litų, 
dar apmokėdavau už valgį ir kelionės išlaidas. Mes 
su meistru valgėme klebonijoje. Albrechtas iš Kauno 
buvo atsivežęs du jaunus dažytojus. Dar vieną vyruką 
buvau pasamdęs iš miestelio. Bažnyčios dažymo dar-
bai užtruko apie penkias savaites. Bažnyčios komi-
tetas darbą priėmė, suorganizavo pabaigtuves. Man 

A. Dargis „Dvi mergaitės“. 1950 m. LNDM. Nuotrauka 
iš www.limis.lt 
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pelno (uždarbio) liko apie vienas tūkstantis litų. 
Kitų metų vasarą dažiau dvi mažas medines 

bažnytėles – Upynos (Telšių apskr..) ir Leckavos 
(Mažeikių apskr.). Kaip ir ankstesnę vasarą dirbau 
su Albrechtu ir su minėtais dažytojais iš Kauno. 

Turėdami pinigų kavai, nuo 1932 m. su būsimais 
„Formos“ draugais nueidavome į Konrado kavinę 
Laisvės alėjos gale. Ten užeidavo rašytojai, dailininkai, 
žurnalistai, teatralai, muzikai, politikieriai, biznieriai, 
švarios mergaitės ir poniutės – buvo tikras kultūros 
centras. Ten buvo sprendžiami kultūrinai ir politiniai 
klausimai. Grodavo puikus „Pomeranzo“ orkestras. 

1936-ieji buvo paskutinieji mokslo metai. Diplo-
miniam darbui pasirinkau temą „Lietuvių vestuvių 
papročiai“. Atėjo 1936 m. pavasaris. Diplominio dar-
bo buvo padaryta, rodos, šeši kūriniai (dalis vestuvių). 
Darbai buvo gal 60x80 cm dydžio. Mano darbą meno 
mokyklos pedagogai, profesoriai įvertinto gerai.

Baigiantis pavasario semestrui, Meno mokyklos 

klausytojai mokyklos patalpose turėdavo surengti 
savo dailės darbų parodą. Mano vieno diplominio 
darbo parodai I. Šlapelis vietą paskyrė bibliotekoje. 
Į parodos atidarymą iš Švietimo ministerijos atvažia-
vo, rodos, Maseliūnas ar Miseliūnas (viceministras 
ar kultūros ministras). Direktorius I. Šlapelis mane 
supažindino su svečiu iš ministerijos. Jam turėjau 
pristatyti savo kūrinius. I. Šlapelis ir svečas iš minis-
terijos liko patenkinti. Tie šeši „Lietuvių vestuvių 
papročių“ darbai karo laikotarpiu Lietuvoje pražuvo.

Po kelių dienų dailininkas Stasys Ušinskas man 
pašnibždėjo į ausį: „Dargi, vakar buvo pedago-
gų posėdis. Nutarė: tave rekomenduoja Švietimo 
ministerijai dėl stipendijos gavimo tolimesnėms 
studijoms užsienyje. Dar neplepėk, kol direkto-
rius nepasakė. Žinia buvo kaip iš Dangaus, net ir 
valgyti nebenorėjau. Čia buvo tik džiaugsmo pra-
džia. Stipendijos dar nebuvo.

Meno mokykloje aš baigiau Ušinsko-Smetonos 
dekoratyvinės dailės kursą. Daug žinių gavau iš dai-
lininkų Stasio Ušinsko, Adomo Smetonos ir Ado-
mo Galdiko, architekto Vladimiro Dubeneckio.

Pedagogai, profesoriai mums tos mokyklos už-
baigimo proga surengė išleistuves. Tais metais bai-
gusių mokyklą buvo 15. Išleistuvių vakarienė vyko 
restorano „Rambynas“, stovėjusio priešais viešbutį 
„Versalis“, antrame aukšte. Pusbroliai Šadauskai iš-
leistuvėms davė alaus boselį. Išleistuvės tą birželio 
sekmadienį pasibaigė apie penktą valandą ryto. 
Buvo daug kalbėta, puiki nuotaika. Aš ir dar keletas 
draugų patraukėme Laisvės alėjos viduriu – liepų 
alėja Pieno centro pusėn. Toje liepų alėjoje iš tolo 
pamatėme, kad kažkas eina mūsų pusėn. Nepažįsta-
masis priartėjo prie mūsų ir likus apie 10-čiai metrų, 
atsiklaupė ant kelių, iškėlė rankas į viršų ir pasakė 
„Pasiduodu!“. Mes turėjome keletą butelių  gėrimų, 
likusių nuo vakarienės. Nepažįstamajm davėme pa-
ragauti iš visų bonkų. Šis paklausė, iš kur mes. Pasa-
kėme, kad iš „Rambyne“ vykusių meno mokyklos 
auklėtinių išleistuvių. „Aš – iš „Lietūkio“– draugo 
gimtadienis!“ – pasakė nepažįstamasis ir dainuoda-
mas kažkokią tai ariją iš operos, nuėjo senamiesčio 
pusėn. Tai buvo paskutinės Kauno aukštesniosios 
meno mokyklos užbaigimo valandos. Jų atminimo 
niekas negali ištrinti iš atminties. [...]“.

A. Dargis. „Be namų“. 1950 m. Nuotrauka iš RKIC 
archyvo
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„Dėdelis džiaugsmos, ka Tamstas mumis aplon-
kiet pasicekavītė, kāp žemaitē senās čiesās liōb ož-
gavietė. Lai būn tuos kelės valondas šindėin vėinė 
joukā ėr žaidėmā!“ – raginimu linksmintis šventę 
pradėjo jos vedėjai – Žemaičių muziejaus „Alka“ 
renginių organizatorė-edukatorė Rima Servienė ir 

OŽGAVIENĖS 
Žemaitiu kaima
moziejou TELŠIŪS
Donata KAZLAUSKIENĖ
Loretos Norvaišienės nuotraukose – 
šventės akimirkos

Sočiais ir riebiais valgiais, šventišku šur-
muliu, šėliojimais, linksmomis dainomis, 
trankiais šokiais ir skambia muzika šiemet 
vasario 19 d. telšiškiai vijo žiemą lauk iš 
kiemo. Šimtai persirengėlių ir žiūrovų (jų 
suskaičiuota daugiau negu 1 700!) tą dieną 
buvo sugužėję  į Žemaičių muziejaus „Alka“ 
Žemaičių kaimo muziejų švęsti Užgavėnių, 
kurias muziejininkai organizavo kartu su 
Telšių kultūros centro darbuotojais.
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Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto pirmi-
ninkas Andrius Dacius.

Susirinkusius džiugino specialiai šiai šventei 
parengta kultūrinė programa ir išskirtinė kaukių 
(žemaitiškai – ličīnu) paroda „Nuo Užgavėnių iki 
Užgavėnių“, kurios autorius – dailininkas Saulius 
Tamulis. Jis, prieš trisdešimt penkerius metus su-
manęs kurti Užgavėnių kaukes, tai daryti pradėjo 
naudodamas „papjė mašė“ techniką. Po surengtų 
pirmųjų sėkmingų Užgavėnių kaukių parodų jis jas 
ėmė kurti iš medžio. Iki dabar tų kaukių jau yra su-
kaupęs daugiau negu penkis šimtus. Renka ir saugo 
jas tikslingai, kad išpildytų savo svajonę – įkurtų 
Šiauliuose Užgavėnių kaukių muziejų. 

Šiemet Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaičių 
kaimo muziejaus jaujoje surengta S. Tamulio Užga-
vėnių kaukių paroda veiks iki  pavasario. 

Užgavėnių šventėje linksmino ne tik Telšių kul-
tūros centro ir Žemaičių muziejaus „Alka“ persi-
rengėliai, bet ir žemaitiškomis kaukėmis pasipuošę 
Vembūtų kaimo bendruomenės, Telšių jaunimo 
centro žmonės, Ryškėnų damos ir net kompanija 
iš Vėžaičių. Sužinoti savo ateitį visus, tą dieną su-
gužėjusius į muziejų po atviru dangumi, ragino iš-
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radinga, savo išmone stebinusi būrėja. Tėvai su vai-
kais rungėsi estafetėse, suposi aukštai, aukštai, kad 
tik greičiau prišauktų pavasarį. Šventės metu buvo 
renkamos puikiausios persirengėlių kaukės, nuga-
lėtojai apdovanojami išskirtiniais medaliais. Na o 
kokia Užgavėnių šventė be vaišių?! Visi jos dalyviai 
buvo pakviesti paragauti šiupinio, blynų, plovo ir 
paskanauti arbatos. Pašėlioti pasipuošus Užgavėnių 
kaukėmis galėjo ir tie, kas iš namų atėjo be jų. Tuo 
pasirūpino Žemaičių kaimo muziejaus kolektyvas, 
šventės metu pasiūlęs įsigyti jo sukurtų kaukių. 

Muzikinę programą susirinkusiesiems pado-
vanojo Telšių kultūros centro folkloro ansamblis 
„Spigėns“ (vad. Diana Bomblauskienė), Rietavo 
savivaldybės kultūros centro Tverų filialo folklo-
ro ansamblis „Kermušie“ (vad. Arūnas Gedman-
tas), Ryškėnų kultūros centro senjorių šokių grupė 
„Raskila“ (vad. Vitalija Žalgevičienė), Varnių kultū-
ros centro tradicinės muzikos grupė „Vo kāp“ (vad. 
Arūnas Gedmantas). Visi linksminosi taip, kad iš 
po padų net dulkės rūko. Muzikantai griežė išsijuo-
sę. Skambėjo dainos, vienas šokis keitė kitą. Buvo 
išsamiai papasakota ir apie žemaitiškų Užgavėnių 
tradicijas. Jų dvasią stengėsi perteikti įvairiais to-
kių švenčių tradiciniais veikėjais – daktarais, raga-
nomis, vestuvininkais, meškomis, gervėmis, ožiais, 
velniais, giltinėmis, arkliais ir kitais vienas už kitą 
gražesniais ir baisesniais personažais – persirengę 
patys šventės dalyviai. 

O kokios Užgavėnės be Lašininio ir Kanapinio 
kovų! Savo stiprybę šiedu aiškinosi stengdamiesi 
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kits kitam kuo smarkiau užvožti. Vienas – lašinių 
paltimi, kitas – žuvies galva. Sulaukęs smarkaus pa-
laikymo, pergalę išplėšė Kanapinis, mat Lašininiui 
pro šoną ėmė riebalai tekėti... Džiaugsmui ribų ne-
buvo: užsiliepsnojo Morė, pasigirdo žemaitiška 
skanduotė „Žėima, žėima, biek ėš kėima!“, pavasaris 
žiemą įveikė, šviesos ir šilumos į sielą įsileidome, visu 
blogiu atsikratėme, Morės galybę sudeginome, kad ir 
toliau linksmai, sveikai bei puikiai gyventume.
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2022 metais dienos šviesą išvydo leidinys „Už-
ventis MENE I–XII. 2009–2021“. Savo tematika 
jis atitiktų meno knygų braižą, o pagal vaizdo ir 
teksto santykį galėtų pretenduoti ir į fotoalbumo 
leidinio žanrą. Geriausia šią knygą suvokti  kaip 
festivalio-kūrybinės stovyklos „Užventis MENE“ 
tęsinį, ant popieriaus sugulusias esmines renginio 
idėjas, vertybes ir meninio įkvėpimo paieškas vie-
tovėje. Šio teksto tikslas – aptarti knygą „Užventis 
MENE I-XII. 2009-2021“ kaip „Užventis MENE“ 
festivalio atspindį, pasidalinti įžvalgomis apie kny-
gos kūrimo procesą, esminius kompozicijos ele-
mentus, grafinio dizaino ir naudotojo patyrimo 
sprendimus. 

Pradedant nuo esminių kompozicinių elemen-
tų reikia pabrėžti, kad didesniąją dalį leidinio užima 
vizualioji medžiaga – daugiausiai vyrauja fotografi-
jos, tačiau nemaža dalis turinio atsiskleidžia ir per 
akvarelių kopijas ar eskizus. Bendradarbiaujant su 
fotomenininke Šarūne Zurba knygai buvo parink-
tas vienodo kolorito, pastelinių spalvų nuotraukų 
braižas, tokiu būdu siekiant atspindėti festivalio 

„Užventis MENE I–XII. 2009–2021“ – 
knyga kaip ekspozicinė erdvė

ryšį su gamta, natūralumu. Leidinyje pateikiama 
įvairių stilių fotografija atlieka skirtingas funkcijas. 
Jau minėtas festivalio ryšys su gamta atskleidžia-
mas per kraštovaizdžio fotografiją, tačiau tuo pačiu 
šio stiliaus fotografijos padeda įprasminti ir vietos 
reikšmę festivalio atsiradimui bei kūrybiniams pro-
cesams. Makro fotografijos būdu siekiama atskleisti 
kiekvienos dailės srities ypatybes: kalvystės – plas-
tiškumą, juvelyriškumą; keramikos – faktūriškumą 
ir spalviškumą; akvarelės – kruopštumą, sudėtingą 
liejimo techniką. Leidinyje atsirandantys portreti-
niai elementai skirti komunikuoti dalyvių emocijas, 
o dokumentinio stiliaus fotografijos perteikia me-
nininkų darbo procesą, technikos profesionalumą. 
Plika akimi nuotraukų išdėstymas gali pasirodyti 
chaotiškas, tačiau iš tiesų fotografijos išdėstytos 
tam tikru ritmu, atskleidžiančiu per dvylika metų 
festivalio metu pastatytų skulptūrų fizines vietas. 
Šią idėją perteikiančia vizualine komunikacija siek-
ta įtraukti knygos skaitytoją į patyriminę kelionę 
po Užventį ir jo apylinkes.
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Renginio įvairiapusiškumą atspindi leidinyje at-
sirandantys tekstai. Nuo poezijos (V. Adomaitienė) 
ar žurnalistinio stiliaus tekstų (V. Alionis) iki aka-
deminių straipsnių (M. Balvočiūtė-Knyzelienė, V.
Tumėnas). Tokiu būdu siekta įprasminti „Užventis 
MENE“ aktualumą ne tik meno ar kultūros laukui, 
bet ir svarbą akademiniame kontekste. 

Išskirtinis dėmesys knygoje skiriamas ir festiva-
lyje dalyvavusių menininkų vardų rodyklei. Festiva-
lyje dalyvauja įvairių dailės sričių kūrėjai, tai impo-
nuotų vardų rodyklę pateikti dalyvius sugrupuojant 
pagal jų atstovaujamas dailės rūšis. Nepaisant to, 
siekiant atskleisti festivalyje ypač pastebimą skirtin-
gų sričių menininkų bendradarbiavimą ir kūrybos 
sintezę, vardų rodyklė išdėstyta abėcėlės tvarka, to-
kiu būdu į vieną knygos kompozicinį elementą su-
jungiant visus kūrybinėje stovykloje dalyvaujančių 
dailės sričių menininkus. Knygos tipografijoje užko-
duotas „Užventis MENE“ tradicijų ir modernumo 
santykis – tradiciškai spaudai būdingas serifinis šrif-
tas yra derinamas su dekoratyviniu šriftu. Šis sąryšis 
tarp tradicinio ir modernaus šrifto pasirinkimų at-
spindi ir paties festivalio idėją tradicines meno šakas 
įprasminti šiuolaikiniame, moderniame kontekste.

Viršeliui parinkta žalumos spalva – taip pabrė-
žiant geležies, molio ir akvarelės jungtį su gamta. 
Kaip viršelio paskirtis yra „surišti“ knygos pusla-
pius, taip ir kūrybinėje stovykloje susibūrusių dailės 
sričių kūryba beveik neįmanoma be esminių gamtos 
elementų: vandens (akvarelė), ugnies (kalvystė) ir že-
mės (keramika). Taip pat žalumos spalva atspindi ir 
vietinį kontekstą  – festivalis vyksta seno dvaro par-
ko ir Ventos upės apsuptyje. Taip pat verta paminėti, 

kad knygos viršeliui neatsitiktinai pasirinktas stam-
biai grūdėtas akvarelinis popierius. Lietimo būdu 
apčiuopiama grublėta popieriaus tekstūra patyrimi-
niu būdu perkelia skaitytoją į nenudailintą meno 
kontekstą dar net neatvertus pirmojo puslapio. Tuo 
pačiu viršelio grublėtumas simbolizuoja ir festivalyje 
kuriamų metalo ir keramikos skulptūrų arba liejamų 
akvarelių faktūriškumą. Galiausiai, viršelio paviršiuje 
modernia technika įspausti grafiniai elementai  įpras-
mina tradicijų ir modernumo susiliejimą festivalyje. 

Pabaigai verta paminėti, kad leidinio formatui 
pasirinktas netradicinių matmenų popierius sąvei-
kauja su „Užventis MENE“ kūrybinės stovyklos 
novatoriškumu. Leidinys tarsi išeina iš standartinio 
A4 formato rėmų, visai kaip ir „Užventis MENE“ – 
laužantis tradicinės kūrybinės stovyklos stereotipus. 

Milvydas Knyzelis, 
LCC tarptautinio universiteto 
Šiuolaikinės komunikacijos katedros dėstytojas

 2022 m. lapkričio 8–gruodžio 5 d. Kelmės rajono sa-
vivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje vykusios 
fotografijų albumo „Užventis MENE: I–XII, 2009–2021“ 
reklaminis plakatas

Nuotrauka iš Užvenčio kraštotyros muziejaus 
archyvo
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Užvėntė dvara suodības puonu noms, katramė gīvena rašītuojė Šatrėjės Ragana. V. Ramanauskė portėgrapėjė

Rašītuojė Marija Pečkauskaitė-
Šatrėjės Ragana (1877–1930). 
Puotuograps nežėnuoms. Portė-
grapėjė iš RKIC archīva

Stuogastolpis bovosė Ksavera Šiukš-
tas dvarelie (Plungės rjuona Žlėbėnū 
seniūnėjės Ketorakiu kaims), katramė 
gėmė rašītuojė Šatrėjės Ragana.
D. Mukienės portėgrapėjė

Rašītuojės Šatrėjės Raganas kop-
līčė Žėdėku kapėnies (Mažeikiu 
rajuons).
D. Mukienės portėgrapėjė

Vėršou – Šatrėjės Raganas mu-
ziejos Žėdėkūs. Apatiuo – Už-
vėntė kraštuotīras muziejos.
D. Mukienės portėgrapėjės

Iš kairies:  paminklos Žėdėkūs, skėrts rašītuojē, pėrmuos lietovėškas muo-
kīklas Žėdėkūs (Mažeikiu r.) ikūriejē Šatrėjės Raganā (skulptuorios Neniš-
kis Odvalds). Pri paminkla – literatūruoluogė pruof. Daujuotītė Vėktuo-
rėjė. 2002 m.; Šatrėjės Raganas kaps Žėdėku kapū koplīčiuo. 
D. Mukienės portėgrapėjės



K U L T Ū R O S  P A V E L D A S

(Tęsinys kitame numeryje)

Pri Užvėntė malūna
(Kelmės rajuons) 
D. Mukienės portėgrapėjė


