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SKUODĄ jau reprezentuoja naujoji rajono savivaldybės
Romualdo Granausko viešoji biblioteka, jos kiemelyje 
atidengtas rašytojo R. GRANAUSKO biustas

Būna dienų, kai tuo, ką matai, sunku patikėti. 
Panašiai jautėsi ir daugelis šių metų  kovo 3 d. at-
vykusiųjų į Skuode rajono savivaldybės Romualdo 
Granausko viešosios bibliotekos atidarymui skirtus 
renginius, kuriuose kartu su šalies pirmąja ponia Di-
ana Nausėdiene dalyvavo Lietuvos Respublikos pre-
zidentas Gitanas Nausėda, daug kitų garbių svečių, 
tarp jų ir Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės 
atstovų, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo biblio-
tekos direktorius Renaldas Gudauskas bei jo kolegos 
iš kitų Lietuvos, ypač Žemaitijos krašto, bibliotekų.

Šventiniame bibliotekos atidarymo renginyje 
Prezidentas pažymėjo, kad kultūra gali ir turi atlikti 
esminį vaidmenį planuojant ir įgyvendinant regio-
nų plėtrą, kad dėmesys kultūrai skleidžiasi įvairiais 
būdais, iš kurių vienas tvariausių yra bibliotekų at-
naujinimas. Paskutiniais metais bibliotekos keičia-

Danutės Mukienės, Virginijaus Jocio ir Gedimino Girdenio nuotraukos

Skuodo rajono savivaldybės Romualdo 
Granausko viešoji biblioteka. Nuotrau-
ka iš bibliotekos archyvo

Nuotraukose (kairėje nuo viršaus): simbolinę biblio-
tekos atidarymo juostelę perkerpa Skuodo rajono 
savivaldybės meras Petras Pušinskas, Lietuvos Res-
publikos Prezidentas Gitanas Nausėda, Skuodo rajo-
no savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos 
direktorius Jonas Grušas ir Kultūros ministerijos 
kancleris Rolandas Kvietkauskas;  Skuodo rajono 
savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje 
vaikų kasdien laukia spalvingas knygų pasaulis
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(Nukelta į 4 p.)

si, tampa ne tik ryškesniais 
kultūros židiniais, bet ir ak-
tyvaus socialinio gyvenimo 
centrais. Prezidentas taip 
pat akcentavo, jog „Labai 
svarbu, kad tokiuose mieste-
liuose kaip Skuodas bibliote-
ka būtų vieta ne tik pabūti su 
knyga, bet ir vieta sutikti kitą 
žmogų, padiskutuoti, išmokti 
kažką naujo. Vieta, kur galė-
tų burtis vietos bendruomenė, 
nes ji yra mūsų pilietinės ga-
lios ramstis“. […] Romualdo 
Granausko vardas įpareigo-
ja, tačiau kartu brėžia aiš-
kią kryptį– visuomet stengtis 
pažinti ir prisiminti mūsų es-
mes, nuo jų nebėgti, jomis gy-
venti, tuo pačiu nenuilstamai 

Nuotraukose (kairėje nuo vir-
šaus): skuodiškius su biblio-
tekos atidarymu sveikina Lie-
tuvos Respublikos Preziden-
tas Gitanas  Nausėda; 
R. Granausko biusto  auto-
rius skulptorius Augustinas 
Kluoda. 
Dešinėjė (nuo viršaus):  bib-
liotekos atidarymui skirto 
pagindinio renginio bendras 
salės vaizdas;
Rašytojo R. Granausko biusto 
atidengimo bibliotekos 
vidiniame kiemelyje 
akimirka;
R. Granausko biustas (skulp-
torius – Augustinas Kluoda)
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šiais savaisiais pažinimais dalintis su kitais“.
Šventės metu Prezidentas Skuodo bibliotekai 

(pirmajai iš šalies bibliotekų) įteikė keturis reprin-
tintus „Aušros“ leidinio tomelius.

Tą dieną G. Nausėda ir šalies pirmoji ponia 
Skuode dalyvavo ir kituose čia vykusiuose rengi-
niuose, padėjo gėlių prie Skuodo Jaunimo parke 
esančio paminklo Tautos kančioms atminti, Skuo-
do Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje dalyvavo ir 
su moksleiviais diskutavo čia vykusioje atviroje 
pilietiškumo pamokoje, mieste susitiko su Skuodo 
bendruomenės nariais.

Toks dėmesys Prezidento dalyvavimui minė-
tuose renginiuose – neatsitiktinis, nes toliausiai 
nuo sostinės esantys nedideli ir esminės įtakos ša-
lies ekonominiame ir politiniame gyvenime netu-
rintys rajonai tokių aukštų svečių sulaukia retokai. 
Bet tą kovo 3-ąją labiausiai nustebino ne svečiai, o 
naujoji skuodiškių biblioteka ir patys biblioteki-
ninkai, visoje Lietuvoje garsėjantys kaip didžiausi 
žemaitiškumo, ypač kalbos, puoselėtojai šalyje.   

Apsilankius naujojoje bibliotekoje daugeliui 
seniai šį rajoną ar miestą palikusių skuodiškių sa-
vaime kyla mintis, kad jei tada čia būtų veikusios 
tokios kultūros, švietimo įstaigos, kaip ši, ko gero, 
būtų dar gerokai pamąstęs, ar reikia išvykti...

Šios bibliotekos pastato Skuodo gyventojai 
laukė net 15 metų (tiek laiko užsitęsė jos staty-
bos), o nuo idėjos ją pastatyti gimimo praėjo net 
18 metų, tad, pasak jos projektuotojų, statytojų, 
ši biblioteka jau pilnametė... Statybos vykdytos iš 
VIP lėšų, pasitaikydavo, kad finansavimas ilgam 
laikui būdavo sustabdomas, būta problemų ir 
bendradarbiaujant su rangovais, tačiau pagaliau 
darbai užbaigti ir atėjo laikas švęsti. 

Tačiau net ir tas „pastato pilnametystės“ faktas 
šiuo atveju – ne svarbiausias. Labiausiai nustebino 
nauja, šviesi, itin erdvi, moderni, šiuolaikiška įranga 
aprūpinta ir turtingus knygų fondus turinti pati bi-
blioteka. Ji Skuode jau tampa itin svarbiu kultūros 
ir traukos centru, jaukiais namais ne tik skaityto-
jams. Čia vyksta visuomeninių organizacijų susi-
būrimai, kiti renginiai, čia renkasi Skuodo literatų 
klubo „Nojus“ nariai.  Bibliotekoje yra Suaugusių-
jų abonementas, Parodų salė, Konferencijų salė, 
Kraštotyros salė, Multicentras, Vaikų erdvė ir abo-
nementas, Pasakų kambarys, Kūrybos erdvė, Ben-
dradarbiavimo erdvė, Užsiėmimų salė, Sensorinis 
kambarys, Muzikos pasiklausymo kambarys. Veikia 
ir Knygos muziejus, viena patalpa skirta neseniai 
paties bibliotekos direktoriaus ir Žemaičių kultūros 
draugijos aktyvaus nario Edmundo Žalpio įkurtam 

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko bibliotekos direktorius Jonas Grušas (sėdi centre) šventės dieną 
kartu su bibliotekos atidarymo renginiuose dalyvavusiais kolegomis iš Vilniaus ir kitų Lietuvos bibliotekų
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(Nukelta į 6 p.)

Pasaulio žemaičių leidinių fondui, kuris jau pradėjo 
kaupti lietuvių ir žemaičių kalbomis parašytas že-
maičių knygas, taip pat ir kitus spaudinius, susiju-
sius su Žemaitija, jos istorija, kultūra, tradicijomis.

Vaikštant po biblioteką akį traukia jos puikūs 
interjerai, pavasariškos nuotaikos suteikia tokios 
pasikartojančios jo detalės kaip įvairiausių dydžių, 
spalvų ir formų tulpių žiedai. Erdvios ir jaukios už-
siėmimams, darbui ir poilsiui skirtos erdvės. 

Naujojo bibliotekos pastato atidarymo proga 
Skuodo bibliotekininkus sveikino į renginius at-
vykę kolegos beveik iš visų Žemaitijos rajonų, taip 
pat ir iš Vilniaus, bičiuliai iš kaimyninės Latvijos ir 
Lenkijos, Skuodo rajono ir miesto savivaldybių na-
riai, kitų įstaigų ir organizacijų, tarp jų ir kultūros 
bei švietimo, atstovai.

Tą pačią dieną bibliotekos vidiniame kiemelyje 
buvo atidengtas Romualdo Granausko biustas (au-
torius – skulptorius Augustinas Kluoda). Jo  posta-
mente yra iškalti rašytojo žodžiai „Nepakėlsem ož 
kalba – palėksem klūpuotė: kalbuo gīven tautuos 
ėšdėdoms“. R. Granausko gyvenimas yra daug kuo 
susijęs su Skuodo rajonu: jis yra gyvenęs, mokęsis 
ir dirbęs Mosėdyje, savo plunksną miklino  dirbda-
mas Skuodo laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje. 

Bibliotekos atidarymo renginių dalyvius nu-
džiugino čia koncertą surengę iš Skuodo rajono 
Barstyčių miestelio kilę Lietuvoje žinomi atlikėjai 
Saulius ir Donatas Petreikiai. Pagrindinius rengi-
nius vedė Skuode savo gyvenimo kelią pradėjusi 
etnomuzikologė ir televizijos laidų vedėja Loreta 
Sungailienė. 

Iš kairės: Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko bibliotekoje kuriamo Knygos muziejaus ekspozicijos 
fragmentas ir knygos pradėtame formuoti Pasaulio žemaičių leidinių fonde 

Skuodo rajono dailininkų kūrybos parodos, veikusios 
bibliotekos atidarymo dienomis Parodų salėje, frag-
mentas

Bibliotekos atidarymo proga kelias dienas joje 
vyko daug kitų renginių, skirtų į šventę atvykusiems 
svečiams bei plačiajai visuomenei: Multicentre – 
popietė ,,Žaidimai Virtualioje realybėje“, Vaikų 
erdvėje – edukacija „Šviečiantys molbertai“, Ben-
dradarbystės erdvėje – šachmatų turnyras, Knygos 
muziejuje – Skuodo literatų klubo „Nojus“ poezi-
jos ir muzikos popietė „ Su pavasariu!“, Parodų salė-
je – rajono dailininkų kūrybos paroda. ir kt.
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– Gerb. Direktoriau, jau antri metai, kaip Jūs– 
Telšių Žemaitės dramos teatro direktorius. Kaip šį 
savo karjeros etapą vertinate? Ką iš tos veiklos progra-
mos, kurią buvote pasirengęs ir apgynėte ateidamas 
dirbti į teatrą, Jums jau pavyko įgyvendinti?

– Labai malonu daugiau kaip po metų laiko vėl 
pasidalinti su Jumis mintimis apie nuveiktus dar-
bus, šiandienos tendencijas, būsimus projektus ir 

Deividas RAJUNČIUS:
„Kolektyvas kūrybingas, 
ieškantis naujovių ir jas 
įgyvendinantis“

Telšiuose veikiantis rajono savivaldybės 
Žemaitės dramos teatras – viena svarbiau-
sių, didelę trauką turinčių Žemaitijos kul-
tūros įstaigų, tęsianti ilgametes šio krašto 
teatrines tradicijas ir gerai suprantanti, 
kad einant metams žiūrovas keičiasi, kaip 
ir pats jo požiūris į teatrą, jo misiją. Nuo 
2021m. spalio mėnesio šiam teatrui vado-
vauja kūrybingai dirbti pradėjęs direkto-
rius Deividas RAJUNČIUS. Jį pokalbiui 
pakvietė Danutė RAMONAITĖ.

kūrybines ambicijas. Pirmiausia norėčiau paminėti, 
jog galų gale Telšiuose pradėjau jaustis reikalingas; 
matyt, išorinis vertinimas ir atsiliepimai, girdimi iš 
rajono vadovų, padėjo susiformuoti šiai jausenai. 
Taip pat labai džiaugiuosi, kad kolektyve pavyko 
„apšlifuoti“ aštresnius kampus ir tai sudarė sąlygas  
produktyviau darbuotis bei žiūrėti viena kryptimi, 
planuoti būsimus darbus. Vertinčiau, kad pirmieji 
metai atnešė daug išbandymų ne tik darbo, bet ir 

Telšių Žemaitės dramos teatro direktorius Deividas 
Rajunčius sveikina spektaklio „Spalvotas sapnas“ 
(idėjos autorė ir režisierė Ina Levickienė) kūrėjus. 
Fotografas Laurynas Kulikauskas

Spektaklio „Spalvotas sapnas“ šokėjai kartu su idėjos autore ir režisiere Ina Levickiene. Fotografas 
Laurynas Kulikauskas
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žmogiškąja prasme, leido padėti pamatus tam, ką 
galėčiau įvardinti kaip žmogiškosios teatrinės kul-
tūros kryptis. Kalbėdamas konkrečiau apie progra-
mą, turėčiau pasakyti, kad veikloje pirmuoju punk-
tu buvau nusimatęs profesionalaus teatro krypties 
formavimą, kuris vienerių metų laikotarpyje sutei-
kia alternatyvą esamai teatro krypčiai. Nuo 2021m. 
spalio 15 d. iki 2023 m. vasario mėn. esame išleidę 
3 (tris) profesionalius pastatymus bei 3 (tris) akto-
rių mėgėjų bei vaikų ir jaunimo studijų spektaklius. 
Taip pat reikėtų paminėti, jog teatre visi turimi ak-
toriniai etatai šiandien yra užpildyti, turime jau 5 
(penkis) profesionalius aktorius, kurie yra prade-
damos formuoti profesionalių aktorių trupės dalis.
Būtent šis darbas buvo numatytas kaip dar vienas 
veiklos programos elementas, kaip ir paskesnis – 
skirtingų žanrų spektaklių pristatymas, kurių per 

Scenos iš 2023 m. Telšių Žemaitės 
dramos teatro spektaklio „Dekora-
torius“, sukurto pagal D. Čerčilio pje-
sės motyvus. 
VAIDINA: Solveiga Reklaitytė, Veronika 
Tarasevičiūtė, Domas Šiaulytis. 
Spektaklio režisierius Badri Tserediani, 
režisieriaus asistentė Jurgita Rudėnaitė, 
scenografė Emilija Globytė. 
Fotografas Laurynas Kulikauskas 

daugiau kaip vienerių metų laikotarpį pristatėme 
lankytojams: nuo juodosios ar detektyvinės kome-
dijos iki farso, nuo vaikų ir jaunimo šokio iki lėlių 
teatro spektaklio. Ketvirtas darbas, kuris buvo pla-
nuose – tai žmogiškųjų resursų ir techninės bazės 
atnaujinimas, kuris vykdomas palaipsniui. Kaip jau 
minėjau, teatras papildytas žmogiškaisiais resursais. 
Techninės bazės atnaujinimui jau esame įsigiję dalį 
technikos, kurią šių metų pavasario pabaigoje–vasa-
ros pradžioje pradėsime diegti pagrindinėje teatro 
scenoje. Būsimi techniniai atnaujinimai, ypatingai 
garso bei šviesų naujos įrangos įsigijimas, yra įtrauk-
ti į patvirtintą 2023 m. rajono savivaldybės biudže-
tą. Viliamės, kad naujoji rajono valdžia po rinkimų 
nesugalvos teatrui numatytų finansų perskirstyti 
arba pakreipti kita, ne įstaigos techninės bazės at-

(Nukelta į 8 p.)
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naujinimo linkme, kas būtų ganėtinai skausminga.

– Kiek suprantu, šiandien Telšių Žemaitės dra-
mos teatras čia veikiančių trupės prasme yra miš-
rus: turite suaugusiųjų mėgėjų teatro aktorių,  (vad. 
Donatas Žilinskas), vaikų ir jaunimo teatro trupę 
„SAVI“ (vad. Laimutė Pocevičienė), vaikų ir jau-
nimo šokio teatro trupę (vad. Ina Levickienė) ir su 
kiekvienu nauju spektakliu vis tvirtesnės teatre for-
muojamos profesionalių aktorių trupės, kurią esate 

patikėjęs režisieriui Bardi Tserediani, pozicijos. Ar 
toks susiskirstymas reikalingas?

– Taip, šiandienos Telšių Žemaitės dramos teatre 
ypatingai ryški aktorių amžiaus ir skirtingų krypčių 
įvairovė, kuri ne tik telšiškiams, bet ir rajono svečiams 
sudaro galimybę pasirinkti, kas aktualu kiekvienai su-
interesuotai grupei. Kiekvienas dirbame savo darbus, 
kas anksčiau buvo teatre vykdoma ir įgyvendinama, 
tas ir išliko, tiesiog padidėjo kūrybinės, vadybinės ir 
techninės apimtys, kurios įrodo, jog šis teatras turi 
potencialo ne tik išsaugoti savo istoriją, užsitikrinti 
tęstinumą, bet ir atliepti ne mano vienintelio asme-
nines ambicijas, bet ir paties rajono gyventojų bei 
savivaldos teatrui suformuotus tikslus  iki 2030 m. 
regione turėti profesionalų žemaičių teatrą. Speci-
alaus skirstymo nėra, kas kam priklauso, ar kas su 
kuo dirba, bet taip, reikėtų sutikti su tuo, kad pvz.,  
mūsų teatras turi vieną choreografę – Iną Levickienę, 
kuri dirba būtent su savo vadovaujama teatro šokio 
studija, nes jos darbas turi savo specifiką, tačiau ši 
studija nėra izoliuota nuo kitų teatro veiklų. Aš pats 
asmeniškai skatinau į jos kuriamą premjerinį šokio 
spektaklį „Spalvotas sapnas“ integruoti suaugusius 
teatro aktorius, tiek profesionalus, tiek ir  Jūsų įvar-
dintus mėgėjus, tam, kad premjera žiūrovui pateiktų 
kuo daugiau skirtingų teatrinių žanrų „prieskonių“. 
Lygiai tą patį galėčiau pasakyti ir apie teatro režisie-
rių darbą. Pritariu režisierių planams kviesti norimus 
profesionalius aktorius į jų statomus spektaklius. Tai 
šiais metais sėkmingai daro tiek L.Pocevičienė, tiek 
D.Žilinskas, tiek ir anksčiau su profesionalais ir kele-
tu mėgėjų aktorių pradėjęs dirbti B. Tserediani. 

Scenos iš Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklio – Marcelle Yvonne Berquier-Marinier „Meilė ir pinigai“ 
(rež. Badri Tserediani). Vaidina Margarita Bladženauskaitė ir Donatas Žilinskas. Fotografas Mindaugas 
Drimba. Plakato dailininkė Giedrė Slavinskienė
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– Kas naujo teatre besiformuojančios profesiona-
lių aktorių trupės veikloje? Gal ją papildė nauji akto-
riai, jei taip, kas jie ir kokius vaidmenis bei kuriuose 
spektakliuose jie kuria? Kas Jus šios trupės veikloje la-
biausiai džiugina? Kokias viltis su ja siejate?

– Naujienos galėtų būti tokios, kad praėjusių 
metų spalio–lapkričio mėnesiais įdarbinome 4 
(keturis) jaunus profesionalius aktorius, šalia jau 
esančios vienos profesionalios teatro aktorės. Trupė 
vis dar tebėra formuojama. Visi nauji aktoriai yra 
priimti terminuotam laikotarpiui – iki šių metų 
teatrinio sezono pabaigos. Per tą laiką mes galime 
juos stebėti, analizuoti, diskutuoti bei matyti pers-
pektyvoje jų galimybes likti formuojamoje teatro 
profesionalių aktorių trupėje. Šiandien pas mus 
teatre dirba 2 (du) nauji teatro aktoriai vyrai – Do-
mas Šiaulytis (buvęs Klaipėdos universiteto studen-
tas, vienas iš rankų šešėlių teatro „Budrugana Lie-

Nuotraukose (nuo viršaus iš kairės) Telšių Žemaitės dramos teatro jaunieji šokėjai kartu su savo vadove Ina 
Levickiene 2023 m. sausio 27–29 d. Vilniaus LITEXPO parodų centre vykusioje parodoje „Adventur“ ir 2023 m. 
vasario 4–5 d. Rygoje vykusioje tarptautinėje turizmo parodoje „Balttour 2023“ prie Telšių stendo kartu su 
Telšių rajono atstovais. Nuotraukos iš teatro archyvo

tuva“ įkūrėjų bei aktorių, kilimo iš Plungės rajono) 
ir Rolandas Normanas (LMTA absolventas, Veltos 
ir Vytauto Anužių studentas, kilimo iš Kretingos) 
bei 2 (dvi) aktorės moterys: Solveiga Reklaitytė 
(Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) 
Klaipėdos fakulteto absolventė, Valentino Masals-
kio studentė, „Taško teatro“ aktorė, kilimo iš Kau-
no) ir Veronika Tarasevičiūtė-Šiaulytienė (LMTA 
Klaipėdos fakulteto absolventė, buvusi Valentino 
Masalskio studentė, taip pat „Budrugana Lietuva“ 
ir „Taško teatro“ aktorė, pedagogė, kilimo iš Kau-
no). Domą, Solveigą ir Veroniką galite išvysti nau-
jausiame mūsų teatro spektaklyje „Dekoratorius“, 
kuriame jie atlieka Volterio, Maršos ir Džeinės vai-
dmenis. Rolandą galite matyti spektakliuose „Žaidi-
mų aikštė, arba Visi nori gyventi“, kuriantį Bambos 
vaidmenį; „Meilė ir pinigai“, kuriantį vagies, plėšiko 
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vaidmenį, bei repetuojantį režisierės L. Pocevičienės 
statomame spektaklyje „Berniukas, kuris nenorėjo 
užaugti“ – tuščiagarbio vaidmuo. Labiausiai mane 
asmeniškai džiugina tai, kad visi šie aktoriai paro-
do, kas yra tikrasis pasišventimas teatrui, kuomet 
neskaičiuoji darbo valandų ar netgi minučių, kuo-
met baigsis darbas, o atsiduoda ir kuria tiek, kiek 
reikia, reikalauja kiekvienas iš savęs maksimaliai, 
pagal savo įgytas patirtis bei pamokas su tikraisiais 
Lietuvos teatro grandais. Džiaugiuosi, kad visa tai 
persiduoda kaip geroji praktika visiems kolegoms, 
nes parodoma tikroji, aktorinio profesinio atsidavi-
mo ir savojo kelio atradimo pusė, ne tiesiog imita-
vimas ar žodinis pateikimas atliktų darbų, o viskas 
patiriama bei išgyvenama tiesiogiai, pasišventus ti-
krajai teatro prigimčiai ir misijai. Tai gali įvertinti 
ir kiekvienas mūsų žiūrovas. Todėl viltingai žiūriu į 
ateitį ir galvoju, kad turime išmokti visi kurti drau-
ge, padėti vieni kitiems ir stengtis, kad žanrinė bei 
profesinė įvairovė kolektyve sudarytų visumą, o ne 
siektiną rezultatą, pavadinimu – asmeninė nauda.  

– Kokie naujausi spektakliai dabar statomi, kas 

juos režisuoja, kuria pagrindinius vaidmenis?
– Šiuo metu kolektyvas intensyviai darbuoja-

si rengdamasis naujai premjerai – 2023 m. kovo 
26–27 d. planuojam parodyti režisierės L. Pocevi-
čienės statomą spektaklį „Berniukas, kuris nenorėjo 
užaugti“ (kuriamas pagal Antuano de Sent-Egziuperi 
knygą „Mažasis princas“). Spektaklyje vaidmenis ku-
ria Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo 
studijos SAVI jaunieji aktoriai (10–11 jaunuolių). 
Pagrindiniai vaidmenys yra patikėti aktoriams Do-
minykui Vaitiekui ir Liepai Akavickytei. Kartu su 
jaunimu vaidina ir profesionalus  aktorius – minė-
tasis Rolandas Normanas. Paraleliai darbus pradėjo 
ir režisierius Donatas Žilinskas, kuris kartu su Tel-
šių Žemaitės dramos teatro aktoriais ruošiasi kito 
spektaklio būsimai premjerai, kuri vyks vasarą. 
Tai pirmųjų žemaičių kalba Telšiuose pastatytų 
spektaklių paminėjimui skirtas pastatymas – kol 
kas darbiniu pavadinimu „Velnias spąstuose“. Jame 
vaidmenis kuria šie aktoriai: Antanas Nekrašius, 
Julija Kneitienė, Vaclovas Bartkus, Margarita Bla-
dženauskaitė, Rolandas Normantas, Remigijus 

Nuotraukose: naujausio Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklio „Berniukas, kuris nenorėjo užaugti“, sukurto 
pagal Antuano Sent-Egziuperi knygą „Mažasis princas“ (režisierė L. Pocevičienė) premjeros ir spektaklio „Voro 
galybė“, sukurto pagal V. Kupšio pjesę (režisierius ir scenografas D. Žilinskas), plakatų fragmentai. Plakatų 
autorė Giedrė Slavinskienė 
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Macas ir kt. 2023 m. kovo pradžioje pradėti paren-
giamieji darbai, skirti bendro mūsų teatro ir Že-
maičių muziejaus „ALKA“ projekto realizacijai – 
tai bus spektaklis / performansas Žemaičių buities 
muziejuje, kuris, tikimės, taps viena iš kultūrinio 
turizmo krypčių Telšių regione. Projektas turėtų 
būti įgyvendinamas 2023 m. birželio–rugsėjo mėn. 
vykdant režisieriaus Badri Tserediani pasiūlytą pro-
jektą, dėl kurio dalinio finansavimo paraišką patei-
kėme Lietuvos kultūros tarybai.  

– Neseniai Jūsų teatras pakvietė į renginius, skirtus 
jubiliejus pažymintiems ilgamečiams teatro aktoriams 
Antanui Nekrašiui ir Julijai Kneitienei. Senoji aktorių 
karta tęsia dar XX a. pr. mieste pradėjusias formuo-
tis teatro tradicijas. Jiems reikia teatro, kaip ir Telšių 
scenos gerbėjams jų. Ar formuojantis profesionaliai 
teatro trupei, vis dar bus randama vietos teatro re-
pertuare ir suaugusiųjų scenos mėgėjų spektakliams?

– Vienareikšmiškai taip! Manau, kad kol tik gy-
vuos suaugusiųjų ar / ir vaikų bei jaunimo scenos 
mėgėjų veikla bei jų spektakliai, tol jie turės galimy-
bę būti pristatomi bei identifikuojami kaip Telšių 
Žemaitės dramos teatro spektakliai, įvykiai ir pan. 
Brangūs ir telšiškių mylimi aktoriai turės darbo 
tol, kol bus režisieriai, norintys su jais dirbti, kurti 
spektaklius, taip pat tol, kol žiūrovai lankys jų ku-
riamus spektaklius bei tol, kol mus saistys bendri 
projektai, draugystė su kitais Lietuvoje veikiančiais 
mėgėjų teatrais, kolektyvais, trupėmis. Kolektyvas 
kūrybingas, ieškantis naujovių ir jas įgyvendinantis. 
Svarbiausius veiklos klausimus sprendžiame demo-
kratiškai, nevengiame diskusijų. Vykdant mums pa-
tikėtą misiją itin svarbu, kad pagal galimybes atsi-
žvelgtume į visų suinteresuotų pusių poreikius.

– Telšių Žemaitės dramos teatre vyksta daug 
gastroliuojančių teatrų spektaklių, teatro kolek-
tyvas organizuoja daug miestui, rajonui ir visam 
Žemaitijos regionui svarbių kultūrinių renginių. 
Daug dėmesio reikia skirti ir informacijos sklaidai. 
Kai tokios darbo apimtys, ar pakanka teatre esan-
čių žmogiškųjų resursų? Jei ne, kokių specialistų 
trūksta ir kokia tikimybė, kad jų teatre atsiras? 

– Ypatingai geras klausimas, kuris viduje kirba 
daugiau kaip vienerius metus, nes papildomų etatų 
suteikimas visada turi būti derinamas su Telšių rajo-

no savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriumi, kuris 
praėjusiais metais siūlė tiesiog užpildyti esamus du 
laisvus aktorių etatus, o vėliau keliauti su prašymu į 
rajono Tarybą dėl naujų, papildomų etatų skyrimo 
teatrui. Kaip Jūs ir minėjote klausime, būtent pa-
didėjęs veiklų skaičius ir vadybinės įstaigos apimtys 
neabejotinai programuoja papildomų darbuotojų 
įstaigoje poreikį, ypatingai teatro veiklų sklaidos 
srityje. Dabar tam turime fiziškai tik vienintelę 
darbuotoją – spektaklių (koncertų) organizatorę, 
kuri rūpinasi tiek sutartimis, susijusiomis su rengi-
nių organizavimu, repertuaru, tiek ir teatro veiklos 
viešinimo kompanijomis, gastrolių organizavimu. 
Lygiai tą patį galėčiau pasakyti ir apie įstaigoje esa-
mų pareigybių sąrašą, kur lyginant su profesiona-
liais Lietuvos teatrais ar kultūros centrais, turime 
ganėtinai siaurą pareigybinį sąrašą, kuris ilgainiui 
turėtų padidėti bent 3–4 naujom pareigybėm. Pla-
nuose yra numatytos pareigybės teatro veiklos vie-

Spektaklio „Spalvuotu guzikieliu rožončios (režisierė 
ir scenarijaus autorė L. Pocevičienė), sukurto pagal 
žemaičių autorių kūrybą ir tautosakos lobius, plaka-
tas (dailininkė Aušra Misiūrienė)
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šinimui bei komunikacijai, darbui su aktoriais bei 
režisieriais – asistentas, trupės vadovas, taip pat 
grimuotojas bei kostiumininkas ir rekvizitininkas / 
butaforas. Papildomi žmogiškieji resursai numato-
mi ir techninio aptarnavimo skyriuje: ūkio dalies, 
scenos ir dekoracijų technikui, operatoriams rei-
kalinga pagalba. Žinoma, tęstinis procesas ir pa-
pildomų aktorių etatų poreikis, kuriais turėtume 
galimybę formuoti jau ne kartą minėtą profesio-
nalių teatro aktorių trupę. Joje iki 2030 m. turėtu-
me turėti bent 6 (šešetą) narių. Na o kalbant apie 
galimybes išpildyti šiuos užsibrėžtus tikslus, reikė-
tų vėl atsigręžti į savivaldą, nes nuo jos galimybių, 
supratimo ir norų priklauso ar mums pavyks tai 
padaryti, nes jei valdžia matys potencialą ir leis 
įgyvendinti tai, kas mano veiklos ir ankstesnės ta-
rybos narių programoje buvo numatyta, tai planą 
įgyvendinsime.

– Kaip pavyksta spręsti teatro finansavimo 
klausimus? Ar šiais gana sudėtingais Lietuvos eko-
nomikai metais nesumažėjo teatrui skiriamos Tel-
šių rajono savivaldybės lėšos? Kiek lėšų įgyvendi-
nantiems projektams pavyksta pritraukti iš rėmėjų, 
fondų, Lietuvos kultūros tarybos ir kt.?

– Finansavimas teatro veikloje didėja palaips-
niui – tradiciškai metus pradedame su kiek paau-
gusiu darbo užmokesčio biudžetu pagal valstybės 
nustatytus algų didinimus. Žinoma, daugiau tą 
padidėjimą pajausdavo kūrybiniai teatro darbuo-
tojai, bet atsižvelgiama ir į kitų pareigybių darbuo-
tojus. Ypatingai džiugu, kad bendras minimalus 
mėnesinis atlyginimas mūsų šalyje buvo pakeltas 
maksimaliai, kiek tik galėjome įsivaizduoti praėju-
siais metais. Taip pat turėjome ypatingai sėkmin-

Sigos Gailiuvienės nuotraukose – scenos iš spektak-
lio „Spalvuotu guzikieliu rožončios (režisierė ir sce-
narijaus autorė L. Pocevičienė), sukurto pagal že-
maičių autorių kūrybą ir tautosakos lobius 

gus finansinius metus spec. lėšų surinkimo pra-
sme– vietoje metų pradžioje numatytų 14 tūkst. 
eurų, mums teko ne kartą kreiptis į rajono tarybą 
dėl 2022 m. pajamų plano padidinimo ir metų pa-
baigoje turėjome daugiau kaip 33 tūkst. eurų paja-
mų, kurios natūraliai pakėlė mums kartelę, įrodė, 
kad darbinių apsukų neturėtume mažinti. Atsi-
žvelgdami į tai mūsų rajono savivaldybės vadovai ir 
finansininkai suplanavo papildomą biudžetą pas-
tato ir įrangos atnaujinimo darbams. Kartu teikia-
mos paraiškos Europos Sąjungos struktūrinių fon-
dų finansavimui užsitikrinti, šalies paveldosaugos 
pastatų atnaujinimo darbams. Tai rodo, jog esame 
reikalingi tiek rajonui, tiek visam regionui. Todėl 
tikrai nesiryžčiau teigti, kad finansavimas buvo su-
mažintas – daugiau ar mažiau išlaikytas tas pats, tik 
atkreiptas didesnis dėmesys į mūsų veiklas ir norą 
atsinaujinti ūkiškai bei techniškai. Nereikėtų pa-
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miršti ir to aspekto, kad teikiame daugiau projek-
tų į Lietuvos kultūros tarybą ir kitus fondus, kurie 
gali suteikti papildomą finansavimą mūsų įgyven-
dinamiems kūrybiniams projektams. Praėjusiais 
metais sulaukėme dalinio finansavimo dviem tra-
diciniais tapusiems teatro festivaliams (TEATRa-
dimai 2022“ ir „ŠOK‘as II“ (gauta parama suda-
rė 12,5 tūkst. eurų). Taip pat turėjome galimybę 
gauti papildomą finansavimą savivaldos lygmeniu 
įgyvendinamiems projektams, kurių vertė buvo ne 
mažesnė, nei finansuota iš Lietuvos kultūros tary-
bos – tai iš viso pernai tokios paramos gauta dau-
giau kaip 25 tūkst. eurų. Žinoma, nereikia pamiršti 
ir mūsų didžiausių rėmėjų, kurie tradiciškai skiria 
finansavimą teatro įvairiausioms veikloms įgyven-
dinti, pradedant nuo dalinio finansavimo, skiriamo 
spektaklių pastatymams, renginių organizavimui 
ir baigiant tiesiogine parama teatro aktorių mėgėjų 
trupei, teatrui, suteikiant jam natūrinius gaminius, 
skirtus projektų ar veiklų įgyvendinimui. Tradiciš-
kai per vienerius metus sulaukiame kelių rėmėjų 
paramos. Pirmiausia – iš AB „Žemaitijos pienas“ 
(jis yra generalinis teatro rėmėjas). Ženklus ir įvai-
rių kitų Telšiuose veikiančių akcinių (ar uždarų-

jų akcinių) bendrovių indėlis į teatro veiklas (per 
metus jis siekia nuo 3 iki 6 tūkst.  eurų). Paramos 
dydis priklauso nuo šalies ar pasaulio ekonominės 
situacijos, pandemijos valdymo, tiekėjų ir logistikos 
problemų sprendimo bei pačių rėmėjų finansinės 
situacijos einamaisiais metais. Esame be galo dėkin-
gi tiesioginiams mūsų finansuotojams – steigėjams, 
rėmėjams, partneriams bei kolegoms, kurie nuolat 
prisideda prie Telšių Žemaitės dramos teatro įgyven-
dinamų veiklų. Grįžtantys mūsų įstaigos dividendai 
visiems Jiems dažniausiai būna pateikiami kultūrinio 
produkto sukūrimo pagrindu, kuris kultūrine ir švie-
tėjiška prasme ugdo, edukuoja ir formuoja visuome-
nės kritišką požiūrį, skleidžia emocinį gėrį ir šilumą 
visiems prie meno prisiliečiantiems žmonėms, atida-
ro bent nedideles „dureles“ į kiekvieno iš mūsų sielą. 

Naudodamasis proga noriu nuoširdžiai padė-
koti teatro lankytojams bei žurnalo skaitytojams, 
kad esate drauge, lankotės Telšių Žemaitės dramos 
teatre ir spektakliuose bei kituose mūsų renginiuo-
se. AČIŪ, kad mylite teatrą! 

Dėkoju už pokalbį! Sėkmės Jums ir visam
Jūsų kolektyvui!

Nuotraukose (iš kairės): Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklio „Velniškas pasiūlymas“, sukurto pagal Mi-
chael Faure kūrybą (rež. B. Tserediani), ir spektaklio „Šventųjų gyvenimas“, sukurto pagal Petro Cvirkos romano 
„Frank Kruk“ motyvus (rež. D. Žilinskas), plakatų fragmentai. Plakatų autorė Giedrė Slavinskienė
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Jau ketvirtas dešimtmetis, kai Vilniaus žemaičių 
kultūros draugijos kultūros vakarai pagal tradiciją 
dažniausiai vyksta kiekvieno mėnesio trečiąjį an-
tradienį Vilniaus mokytojų namuose. Išimtis tik 
vasaros laikotarpis, kai draugijos nariai atostogau-
ja. Šiems renginiams rengiamasi labai atsakingai. 
Jų programa suderinama draugijos tarybos pasita-
rimuose, informaciją apie šiuos renginius iš anksto 
paskelbia Vilniaus mokytojų namai.

Ne išimtis buvo ir šių metų vasario 21 d. vykęs 
Vilniaus žemaičių kultūros draugijos kultūros va-
karas. Šį kartą jų svečiai buvo Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis 
direktorius dr. Arūnas Bubnys,  Eucharistinio Jė-
zaus seserų kongregacijos vienuolė 2021-ųjų metų 
Laisvės premijos laureatė Bernadeta Mališkaitė 
SJE, 2021-ųjų metų Laisvės premijos laureato, bu-
vusio  Telšių vyskupo Jono Algimanto Borutos SJ 
(1944–2022) mokslo draugas prof. Saulius Nor-
vaišas ir Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių cho-
ras „LAISVĖ“ (vad. Gintaras Skapas).

Vakarą pradėjo šių metų sausio mėnesį naujai 
išrinktos Vilniaus žemaičių kultūros draugijos Ta-
rybos pirmininkas BONIFACAS VENGALIS. 
Naudodamasis proga jis padėkojo ankstesniam Ta-
rybos pirmininkui Alvydui Stričkai, sėkmingai ėju-

VILNIAUS žemaičių dėmesys „Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronikai“ ir 2021 m. 
Laisvės premijos laureatams Bonifacas VENGALIS

siam šias pareigas nuo 2016 m., na o draugjos nariai 
gražiai pagerbė ir savo naująjį pirmininką.

B. Vengalis pažymėjo, kad „vakaro tema buvo 
pasirinkta atsižvelgiant į renginiui numatytą datą. 
Vasario 21-oji yra tarp dviejų mūsų valstybės mi-
nimų svarbių datų, t. y. vasario 16-osios (Valstybės 
atkūrimo dienos) ir kovo 11-osios (Nepriklauso-
mybės atkūrimo dienos).  Nuo 1918 iki 1990 m. 
buvo 22 metai nepriklausomos Lietuvos valstybės 
kūrimo laikotarpis, o po jo – net trys viena po kitos 
sekusios okupacijos. Nuo 1990-ųjų jau 33 metus 
vėl esame laisvi ir vėl nebesižvalgydami vienas į kitą 
galime dainuoti tas dainas, kurios mums patinka, o 
ne tas, kurios mums būdavo primetamos. Šiandien, 
rodos, tą ir galėsime padaryti. Mums turėtų padėti 
GINTARO SKAPO vadovaujamas politinių kali-
nių ir tremtinių choras „LAISVĖ“.

Praėjus trims dešimtmečiams nuo Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo, kai kas pradeda pamirš-
ti laisvės kainą ir kam turėtumėme būti dėkingi už 
tai, ką šiandien turime. Vienas po kito Anapilin 
pasitraukia svarbiausi laisvės kalviai, tokie kaip Si-
mas Kudirka, Antanas Terleckas ir kt. Visai nese-
niai, praėjusių metų pabaigoje, netekome iškilios 
asmenybės – Jono Algimanto Borutos (1944–
2022), buvusio Telšių vyskupo, Lietuvos katalikų 

Nuotraukose (iš kairės): bendras salės vaizdas; fizikas prof. Saulius Norvaišas, sesuo Bernadeta Mališkaitė 
SJE, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys
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bažnyčios kronikos (toliau – LKB kronika, „Kro-
nika“) vyriausiojo redaktoriaus (1983–1989), ku-
riam kartu su dviem šio leidinio bendradarbėmis 
seserimis vienuolėmis Elena Šuliauskaite SJE ir 
Bernadeta Mališkaite SJE buvo paskirta 2021-ųjų 
metų Laisvės premija.

Šiandien turime puikią progą kompensuoti dė-
mesio stoką LKB kronikos leidėjams ir platintojams. 
Džiugu, kad mums rūpima informacija sutiko pasi-
dalinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas 
Bubnys. Apie save, savo bendradarbius ir pogrin-
dyje leidžiamos LKB kronikos peripetijas papasa-
kos sesuo Bernadeta Mališkaitė. Atsiminimais apie 
J.A.Borutą iš tų metų, kai jis dirbo mokslo tiriamąjį 
darbą Fizikos ir matematikos institute, pasidalins jo 
artimas mokslo draugas prof. Saulius Norvaišas.“    

Dr. ARŪNAS BUBNYS savo pasisakymą pra-
dėjo primindamas „Kronikos“ ištakas. Pranešėjas 
pažymėjo, kad Lietuvos bažnyčiai pats tragiškiau-
sias buvo stalininis laikotarpis. Komunistinis re-
žimas uždarinėjo maldos namus, buvo vykdomi 
tikinčiųjų ir ypač kunigų suėmimai, trėmimai, ka-
linimai. Vien tik Lietuvoje buvo represuoti 364 
katalikų kunigai ir 4 vyskupai. Vyskupas Vincentas 
Borisevičius buvo nuteistas mirties bausme ir sušau-
dytas Sovietų saugumo (KGB) vidaus kalėjime Vil-
niuje. Jo palaikai buvo slapta užkasti Tuskulėnuose, 

kur dabar yra memorialinis parkas. Arkivyskupas 
Mečislovas Reinys mirė 1953 m. lapkričio 8 d. Vla-
dimiro kalėjime Rusijoje.

Po Stalino mirties represijos tapo švelnesnės. 
Nebebuvo stengiamasi su bažnyčia kovoti teroris-
tiniais metodais, naudojant fizinį smurtą, tačiau 
sustiprėjo vadinamasis ideologinis-propagandinis 
spaudimas. Nežiūrint to, pradėjo atsirasti pirmie-
ji organizuoto pogrindinio pasipriešinimo židi-
niai. Atspirties tašku tapo 1971 m. kunigo Sigito 
Tamkevičiaus  suorganizuotas Lietuvos tikinčiųjų 
memorandumas dėl sąžinės laisvės varžymo, skirtas 
tuometiniam Sovietų sąjungos partijos sekretoriui 
Leonidui Brežnevui. Šį dokumentą nepabijojo pa-
sirašyti net 17 000 Lietuvos gyventojų. Netrukus 
po to, 1972 m. kovo 19 d., Simne dienos šviesą iš-
vydo pirmasis pogrindinės „Kronikos“ numeris. Jos 
redaktorius Simno klebonas SIGITAS TAMKE-
VIČIUS buvo gavęs palaiminimą vykdyti šią misi-
ją iš vyskupo Vincento SLADKEVIČIAUS, kuris 
tuo metu buvo ištremtas į nuošalų Lietuvos kaimą– 
Nemunėlio Radviliškį.

Iš viso per 17 metų, t. y. nuo 1972 iki 1989-ųjų 
buvo išleistas 81 „Kronikos“ numeris. Šių leidinių 
tiražas nebuvo didelis (100–200 egz.), tačiau vė-
liau atskiri leidinio numeriai buvo įvairiais būdais 
dauginami ir platinami visoje Lietuvoje. Talkinant 

Nuotraukose (iš kairės): 2021 m. Laisvės premijos laureatai Elena Šiuliauskaitė SJE, Telšių vysk. emeritas Jo-
nas Algimantas Boruta SJ ir Bernadeta Mališkaitė SJE. Fotografai: Evgenia Levin, Tomas Vyšniauskas
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Maskvos disidentams, taip pat į 
Lietuvą atvykusiems užsienio tu-
ristams  ji pasiekdavo Vakarus. Iš 
ten laisvas žodis, transliuojamas 
per Vatikano radiją, Amerikos 
balsą, Laisvės radiją ir kitas radi-
jo stotis, susilaukdavo pasaulinio 
atgarsio. Užsienyje LKB kronika 
buvo išleista atskirais tomais. Yra 
išėję 10 tomų lietuvių kalba, 3 
tomai anglų kalba ir 2 tomai is-
panų kalba, todėl LKB kronika 
iš tikrųjų yra pasaulinės reikšmės 
fenomenas. 1987 m. „Kronikos“ 
penkioliktųjų metinių proga jos 
leidėjus pasveikino JAV prezi-
dentas Ronaldas Reiganas. Iš-
versti „Kronikos“ numeriai daž-
nai nuguldavo ir ant popiežiaus 
Jono-Pauliaus II darbo stalo.  

Visa tai labai nepatiko SSSR 
valstybiniam saugumo komitetui 
(KGB). „Kronikos“ susekimui 
ir jos platinimo tinklo sunaiki-
nimui buvo pajungtas didžiulis 
KGB agentų ir informatorių tin-
klas. 1983 m. vyriausiasis „Kroni-
kos“ redaktorius kun. SIGITAS 
TAMKEVIČIUS buvo suimtas, 

tardomas ir  nuteistas 6 metams 
lagerių ir 4 metams tremties.  Ta-
čiau „Kronikos“ leidimas nenu-
trūko: vyriausiojo redaktoriaus 
pareigas perėmęs kun. JONAS 
BORUTA  sėkmingai tęsė pra-
dėtą darbą iki pat „Kronikos“ lei-
dimo pabaigos 1989 metais.

2021 m.  Lietuvos UNESCO 
komisijos siūlymu LKB kroni-
ka buvo pripažinta nacionaliniu 
regioniniu europinės reikšmės 
dokumentu ir įtraukta į Europos 
UNESCO registrą „PASAULIO 
ATMINTIS“. 2022-uosius, kaip 
žinia, Lietuvos Seimas buvo pa-
skelbęs „Lietuvos Katalikų Baž-
nyčios Kronikos“ metais. Tais 
metais Lietuvoje vyko daug įvai-
rių renginių. Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos centro 
iniciatyva Simne ant namo, kuria-
me buvo išleistas pirmasis „Kroni-
kos“ numeris, 2023 m. kovo 19d. 
bus atidengta atminimo lenta.

Kybartuose gimusi, litua-
nistikos studijas Vilniaus pe-
dagoginiame institute baigusi 
sesuo vienuolė BERNADETA 

Iš kairės: Sigito Tamkevičiaus knygos „Priespaudos, kovos ir nelaisvės 
metai, 1968–1988“  ir Danguolės Gervytės, Jūratės Tamošiūnaitės-Kara-
šauskienės knygos „Kronika. Slaptos knygos istorija“ viršeliai

MALIŠKAITĖ patvirtino, kad 
prisidėti prie „Kronikos“ tekstų 
redagavimo ją 1980 m. pakvie-
tė tuometinis „Kronikos“ vy-
riausiasis redaktorius SIGITAS 
TAMKEVIČIUS. Kaip tik tada 
„Kronikos“ leidimui buvo rei-
kalinga pagalba, nes, parengus 
44-tąjį numerį, už leidinio dau-
ginimą KGB suėmė 2 vienuoles 
seseris– GENUTĘ NAVICKAI-
TĘ ir ONUTĘ VITKAUSKAI-
TĘ. Tuo metu pagrindinį „Kro-
nikos“ redagavimo darbą atliko 
sesuo ELENA ŠIULIAUSKAI-
TĖ. Ji suredagavo  39 „Kronikos“ 
numerius (nuo 18 iki 58).

Sesuo Bernadeta prisipažino, 
kad jai ypatingai sunkus laikotar-
pis buvo 1983-aisiais metais, po 
to, kai buvo suimtas vyriausiasis 
„Kronikos“ redaktorius Sigitas 
Tamkevičius. Laimei, jo pareigas 
sutiko perimti kun. Jonas Boru-
ta. Sušlubavus sesers Elenos svei-
katai, visi leidinio redagavimo 
darbai ir atsakomybė už jį užgulė 
ant Bernadetos pečių. Būdama 
svarbiausia „Kronikos“ leidėja ir 
tekstų redaktore, ji suredagavo  
22 vėlesnius „Kronikos“ nume-
rius (58–72 ir 74–81).

Sesuo prisiminė, kad dėl Jono 
Borutos kandidatūros ne iš kar-
to buvo apsispręsta. Iš pradžių į 
vyriausiojo „Kronikos“ redakto-
riaus pareigas buvo numatytas 
kun. Jonas Kauneckas, tačiau tuo 
metu J. Kauneckas buvo ypatin-
goje KGB priežiūroje, na o po-
grindinę kunigų seminariją bai-
gęs J. Boruta neturėjo nuolatinės 
tarnystės vietos, todėl jo važinėji-
mas po visą Lietuvą pagal iškvie-
timą saugumui kėlė mažiau įtari-
mų. Sesuo Bernadeta prisimena 
tuo metu gavusi perspėjimą nuo 
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artimų žmonių ir bendradarbių: 
„Atsargiai jūs su tuo Boruta – jo 
visur pilna“. Pasakyti jiems tie-
są apie J. Borutos vaidmenį lei-
džiant „Kroniką“ tada nebuvo 
jokios galimybės. 

Sesuo Bernadeta parodė su-
sirinkusiems keletą originalių 
„Kronikos“ numerių, taip pat į 
ritinėlius susuktas filmutes, ku-
rios buvo siunčiamos į Vakarus. 
Ji taip pat parodė ir rekomenda-
vo paskaityti dvi knygas, kuriose 
aprašytos intriguojančios LKB 
kronikos leidimo istorijos: jau-
niesiems skaitytojams pritaikyta 
„Slaptos knygos istorija“ ir Sigi-
to Tamkevičiaus „Priespaudos, 
kovos ir nelaisvės metai: 1968–
1988“.  Sesuo pakvietė aplankyti 
„Kronikos“ slėptuves Kybartuo-
se, apžiūrėti Perkūno namą Kau-
ne, kuriame, atlikus net 5 kratas 
slėptuvė nė karto nebuvo rasta.

Galiausiai sesuo Bernadeta 
išsakė savo palinkėjimus: „Ger-
biamieji, manau, kad „Kroniką“ 
mes visi su jumis iki šiol teberašo-
me. „Kronika“ – tai žmonės, ku-
rie daro sunkius apsisprendimus, 
nors ne visi jie ir ne visada būna 
fiksuojami. Niekada negali, kaip 
tie izraelitai, prisirinkti manos 
tiek, kad užtektų visam laikui – 
reikia nuolat ją rinkti. Laisvės kai-
ną reikia mokėti visą laiką, nors 
kartais ta kaina būna skaudi ir 
nesinori jos mokėti. Tada praside-
da murmėjimas – panašiai kaip ir 
izraelitams. Bet sako, kad tie mur-
mantys dažniausiai būna tingi-
niai, nenorintys nei sunkiai dirbti, 
nei atsakomybės prisiimti. Tai aš 
ir sau, ir jums visiems linkėčiau, 
kad mes kasdien pasirinktumėme 
teisingai, suprasdami, kad turime 
mokėti kainą už savo laisvę“.

Tikru žemaičiu, kilusiu iš 
Telšių, prisistatęs prof. SAU-
LIUS NORVAIŠAS pasidalino 
prisiminimais apie savo moks-
lo draugą dr. Joną Borutą SJ. Su 
juo Saulius susipažino po to, kai 
baigęs fizikos mokslus Vilniaus 
universitete buvo paskirtas dirbti 
mokslinį darbą Fizikos-matema-
tikos mokslinio tyrimo institute. 
Kaip tik ten prieš metus buvo 
įdarbintas jaunas fizikas J. Boru-
ta. Abu jie turėjo tą patį vado-
vą – plungiškį profesorių prof. 
Adolfą Jucį. Sėdėdami viename 
kambaryje ir pertraukėlių metu 
vaikščiodami ilgais instituto 
koridoriais vyrukai turėjo ma-
rias laiko, kaip  žemaičiai sako, 
pasirokouti žemaitiškai visais 
rūpimais gyvenimo klausimais. 
Žemaitiškai kalbėti Jonas buvo 
pramokęs vasarodamas Žemaiti-
joje pas savo močiutę. Iš tikrųjų 
Jonas buvo pusiau žemaitis, bet 
pagal charakterį užsispyręs kaip 
dera tikram žemaičiui.

Artima jaunųjų mokslininkų 
draugystė neliko nepastebėta. 
Kartą instituto partinės orga-
nizacijos sekretorius užkalbino 
Saulių: „Tarp mūsų yra žmogus 
veidmainis, šmeižiantis Tarybų 
valdžią,… ir tas žmogus yra Jonas 
Boruta“. Klausia tada Saulius: 
„Jonai, kaip ten iš tikrųjų buvo?“. 
„ Na taip“, –  atsakė šis, –  „kratą 
namuose padarė“. Netrukus po 
to Joną į savo kabinetą pasikvietė 
instituto direktorius akademikas 
Vytautas Statulevičius. Jis drau-
giškai perspėjo: „Jonai, mes tave 
svarstysim, bet tik tu ten tylėk“. 
„Na kaip, ar tylėjai?“ , –  proce-
dūrai pasibaigus paklausė savo 
kolegos Saulius. „Tylėjau, kiek 
tik galėjau, atsakė Jonas, – bet 

tas, matyt, juos ir užsiutino“. Tas 
jų sekretorius neištvėrė: „Žiū-
rėk,–  sako jis man, – tavo rankos 
suteptos tarybinių piliečių krau-
ju“. „Tai tada aš ir nebeištvėriau – 
pradėjau juoktis“, –  prisipažino 
Jonas. Įdomu, kad po šio įvykio 
vyresnieji kolegos Joną pradėjo 
netgi labiau gerbti – pradėjo svei-
kintis net ir tie, kurie jo anksčiau 
nepastebėdavo.

Jonas buvo kompanijos žmo-
gus, jis nepraleisdavo progos da-
lyvauti vakarėliuose, išvykose į 
gamtą. Jam labai patikdavo klau-
sytis balsingų kolegų atliekamų 
liaudies dainų. Ilgainiui jis tapo 
artimu Sauliaus šeimos draugu, 
bet niekada nebuvo prasitaręs, 
kad mokosi pogrindinėje kunigų 
seminarijoje ir kad ruošiasi tap-
ti kunigu. Tik 1982 m., gimus 
Sauliaus dukrai, jis savo draugui 
prisipažino: „Tai dabar ir aš ją jau 
galėsiu pakrikštyti“. Jonas, slapta 
įšventintas į kunigus, Lietuvoje 
negalėjo gauti nuolatinės tarnys-

Dėžutės, kurioje buvo slepiamos 
„Lietuvos katalikų bažnyčios kro-
nikos“ filmutės, pavyzdys
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tės vietos. Tada jį susirado katalikai ukrainiečiai. 
Tačiau Ukrainoje kunigu jam teko padirbėti tik ke-
letą mėnesių, kol vieną dieną tenykščiai KGB tarnai 
atvežė jį į geležinkelio stotį, įteikė traukinio bilietą 
ir išsiuntė atgal į Lietuvą. „Man tada pasisekė, –  pri-
sipažino Saulius, – atgavau geriausią savo draugą, o 
tiems KGB-istams ne – per tą Joną jie prisidarė sau 
didelių bėdų“.

Išėjęs iš darbo Fizikos institute ir pradėjęs ku-
nigauti J. Boruta rečiau beapsilankydavo Sauliaus 
šeimos namuose Šeškinėje. Kai užsukdavo, vaikams 
būdavo labai juokinga, kai dėdė Jonas, būdamas la-
bai pavargęs, kartais po vakarienės užnūsdavo prie 
stalo. Sauliaus šeimos draugystė su J. Boruta nenu-
trūko iki pat jo mirties. Tapęs Telšių vyskupu, kol 
dar nebuvo pasiligojęs, jis nekantriai laukdavo savo 
draugų iš Vilniaus. Pats parengdavo įdomesnius 
maršrutus po Žemaitiją, pats savo svečius lydėdavo 
po apylinkes ir su užsidegimu pasakodavo apie šir-
džiai brangaus krašto istoriją ir jos iškilius žmones. 

***
Garbingų svečių pasisakymai buvo palydėti 

gausiais plojimais. Visiems trims buvo įteikti atmin-
tukai, kuriuose įrašytas šviesiam vyskupo J. Borutos 
atminimui skirtas vakaras, vykęs 2023 m sausio 
17d. Tuskulėnų rimties parko  rūmuose.

Regionų kultūrinių iniciatyvų centro vadovė 
DANUTĖ MUKIENĖ (RAMONAITĖ) rengi-
nio metu papasakojo, kad turėjo laimę bendrauti 
su Telšių vyskupu dr. J. Boruta rengdama spaudai 
leidinį, skirtą Palangos Švenčiausios Mergelės Ma-

rijos Ėmimo į dangų bažnyčios 100-mečiui pami-
nėti, bei šiam jubiliejui skirtą mokslinę konferen-
ciją. Palangos bažnyčios jubiliejiniame leidinyje yra 
išspausdintas Jono Borutos straipsnis „PALANGA 
ŽEMAIČIŲ IR LIETUVOS RELIGINĖS KUL-
TŪROS ISTORIJOJE“. Leidinio  sudarytoja pa-
minėjo, kad ją sužavėjo atsakingas Vyskupo požiūris 
į prašymą parašyti straipsnį, dalyvauti konferencijo-
je, pavydėtinas jo kruopštumas ir išsiugdytas gebė-
jimas moksliškai išdėstyti surinktus faktus. Atsidė-
kodama leidinio sudarytoja garbingiems svečiams 
draugijos vardu padovanojo po minėtą knygą. 

Prisiminimais apie „Kroniką“ pasidalijo drau-
gijos narys POVILAS SAUDARGAS. Prieš dau-
gelį metų jam dirbant Mokslų akademijos (MA) 
bibliotekoje iš JAV buvo gauta anglų kalba išleista 
„Kronikos“ rinkinio siunta, kurią vėliau bibliote-
ka platino Lietuvoje. Vienas rinkinys yra likęs MA 
bibliotekoje, tad prireikus jį ten galima rasti.

Renginio metu kalbėjęs buvęs švietimo ir moks-
lo ministras (2004–2006), Lietuvos ambasadorius 
Švedijoje (2006–2011), taip pat ir Rusijoje – iš 
Skuodo krašto kilęs REMIGIJUS MOTUZAS pa-
tvirtino, kad sovietų represijas patyrė daugelis mūsų 
tautos šviesuolių. R. Motuzui dirbant Lietuvos am-
basadoriumi Rusijos Federacijoje (2015–2020), 
teko apsilankyti Vladimire, kur buvo įkalintas ar-
kivyskupas Mečislovas Reinys. Čia, kalėjime, M. 
Reinys mirė ir buvo palaidotas kapinių teritorijoje 
esančiame bendrame kape. Pokario metais šiame 
kalėjime kalėjo ir Lietuvos Prezidentas Aleksandras 
Stulginskis, premjeras Antanas Merkys, užsienio 
reikalų ministras Juozas Urbšys bei nemažai kitų 
iškilių tarpukario Lietuvos asmenybių.

Lietuvos ambasados Rusijoje iniciatyva  seno-
siose Vladimiro miesto kapinėse 2016 m. buvo at-
naujinta paminklinė lenta, skirta M. Reiniui. Kas-
met Vėlinių dieną prie  šio paminklinio memorialo 
katalikų kunigas laiko Šv. Mišias, į kurias susirenka 
nemažas būrys vietos gyventojų. Pasibaigus maldai, 
prisimenamas arkivyskupas M. Reinys, kitos politi-
nių represijų aukos.

A. Motuzui teko apsilankyti ir Tomske, kur 
buvo ištremtas paskutiniuoju politiniu tremti-
niu laikomas Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas 
Tamkevičius, kuris grįžo į Lietuvą 1988 metais. 
Tomsko sritis buvo viena pagrindinių lietuvių trem-

Vilniaus žemaičių kultūros draugijos nariams meti-
niai mokesčiai – privalomi
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ties vietų – čia masiškai Lietu-
vos gyventojai buvo tremiami 
1941–1952 metais. Archyvų 
duomenimis, 1941m. į Toms-
ko sritį buvo ištremti 1 309 
lietuviai, 1951–1952m.– apie 
4 250 gyventojų. Dauguma 
lietuvių, tarp jų  ir S. Tamke-
vičius, tremtiee metais buvo 
vežami dirbti į aplinkinius 
miškų ūkius bei kolūkius, kiti 
dirbo statybose, tiesė kelius.

Lietuvos ambasados Ru-
sijos Federacijoje iniciatyva 
Tomske 2016 m. buvo atideng-
tas paminklas su užrašu lietu-
vių ir rusų kalbomis: „Lietuvių 
tremtiniams ir politiniams ka-
liniams atminti“ ir lietuviško 
kryžiaus su „saulute“ reljefu. 
Paminklas pastatytas šalia me-
morialinio muziejaus „NKVD 
kalėjimas“ esančiame skvere.  
Taip siekta prisidėti prie isto-
rinės atminties išsaugojimo, 
tremtinių ir politinių kalinių 
pagerbimo ir gyventojų pilie-
tiškumo ugdymo.

ALFONSAS RAMO-
NAS  susirinkusiesiems pri-
minė apie dvi žemaitiškas 
knygas, kurias vakaro metu 
buvo galima įsigyti (tai Irenos 
Radzienės „Žemaičių kalbos 
telšiškių tarmės žodynas“ ir 
prof. Donato Butkaus nove-
lių romano „Ka žemė bova 
brongesnė ož douna“ antroji 
dalis). A. Ramonas pažymė-
jo, kad norėdami išlaikyti že-
maičių kalbą, turime ją bran-
ginti, puoselėti ir pasistengti 
išmokti žemaitiškos rašybos 
pagrindus. Sąlygos tam yra: 
2017 m. išleista prof. Juozo 
Pabrėžos knyga „Žemaičių 
kalba ir rašyba“, turime prof. 

Viktorijos Daujotytės dūnininkų tarme parašytų knygų, prof. Dona-
to Butkaus pastatytą „douninikų“ tarmės paminklą – jau minėtą dvie-
jų dalių, atskiromis knygomis išleistų novelių romaną „Ka žemė bova 
brongesnė ož douna“, yra išspausdinta žemaičių grožinės literatūros 
antologija „Žemaitē = Žemaičiai“, nuo praėjusių metų interneto svetai-
nėje „Žemaičių žemė“ www.zemaitiuzeme.lt viešinamas D. Mukienės 
(Ramonaitės) leidžiamas elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“,  kai 
kuriuose Žemaitijos regiono laikraščiuose spausdinami tekstai, parašyti 
žemaičių kalba. Prelegentas akcentavo, kad tik raštą turinti kalba gali ti-
kėtis gauti aukštesnį teisinį statusą.  Žemaičių kalbos išlikimui yra labai 
svarbu, kad Lietuvos Respublikos Seimas pripažintų, jog žemaičių kal-
ba, kurios sąvoka iki bendrinės kalbos susiformavimo aukštaičių tarmių 
pagrindu buvo vartojama labai dažnai, ir kuri turi visus kitai kalbai (t. y. 
lietuvių bendrinei kalbai) būdingus bruožus, būtų vadinama žemaičių 
regionine kalba. Tada būtų galima tikėtis, kad žemaitės motinos ir tė-
vai, rengdami savo vaikus ikimokyklinio ugdymo įstaigai, nesistengs su 
jais kalbėti bendrine lietuvių kalba (vaikas ją mokykloje išmoks!), nes 
jie žinos, jog su jų mažyliais darželyje bus bendraujama tokia pat kalba, 
kokia šnekama jų namuose, ir jiems nekils problemų bendraujant su iki-
mokyklinių įstaigų pedagogais.  

Pasibaigus pasisakymams ant scenos pradėjo rinktis GINTARO 
SKAPO vadovaujamo Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių choro 
LAISVĖ kolektyvas. Jo dainininkei Birutei padeklamavus Jono Strielkū-
no eiles „Lietuva“, Baltąją salę užliejo skambūs choristų balsai. Po kelių 
sudainuotų dainų pakilia nuotaika jau buvo „užsikrėtę“ ir kartu dainavo 
visi renginio dalyviai. Vakaras baigėsi šiltu pabendravimu prie Užgavie-
nių blynais ir kitais gardumynais nukloto vaišių stalo.

Koncertuoja Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių choras „Laisvė“ (vad. 
Gintaras Skapas) 

Nuotraukos Bonifaco Vengalio ir Alvydo Stričkos  
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Jau ne pėrms dešimtmetis kāp žemaitėškam 
žuodiou vės daugiau erdvies Lietovuos viešājemė 
gīvenėmė. Nebsėsarmatėnam žemaitėškā ėš trėbū-
nu ruoda vestė, skoudėškē net ė par savėvaldībės 
oficelius rėngėnius sava gimtoujė muotinas kalbo  
vėsus rajuona rēkalus aptar. Radėjės ė televizėjės 
laiduos žemaitėšks žuodis vielek vėitas rond. Teks-
tā, parašītė ė ėšspausdintė žemaitiu kalbo, tēp pat 
jau nieka nebstebėn – leidamas kningas, daug  že-
maitėškā parašītu straipsniu ī spauduo, internetė. 
Īr Žemaitėjuo ė laikraštiu, katrėi  tor skīrelius, vuo 
kartās ė atskėrus, gražiuom portėgrapėjuom ilius-
troutus poslapius, skėrtus žemaitėškėms tekstams. 

Preitās metās daug kam i ronkas pateka Plungie 
pradiets leistė laikraštė „Žemaitis“ prieds „Žemaitē 
īr“. Bova ėšspausdintė ketorė anuo numerē. A so-
lauksem daugiau?

Tuo ožklausiem ė paprašiem trumpā laikraštė 
istuorėjė papasakuotė anuo redaktuorio – kalbi-
ninka, Vėlniaus universiteta Šiauliū akademėjės 
pruofesuorio Pabrieža Jūzapa:

„Istuorėjė tuoki:  „Šiauliū krašta“ laikraštė re-
daktuorios Vertelis Vlads pasiūluojė mon pamislītė 
diel kuokė nuors žemaitėška prieda. Plungės rajuo-
na laikraštis „Žemaitis“ priklausa „Šiauliū krašta“ 
laikraštiu gropē, tad nosprėndiem pradiuo pri tuo 
laikraštė leistė prieda „Žemaitē īr“. Mona nuors 
bova vėsus straipsnius spausdintė žemaitiu kalbo. 
V. Vertelis ikalbiejė bėnt vėina straipsni numerie 
spausdintė ėr lietuviu kalbo, ka leidėnīs pritrauk-
tomem daugiau skaitītuoju. Sotėkau. 2021 m. galė 
parašiem pruojekta ė pateikiem paraiška Spau-
duos, radėjė ė televizėjės riemėma fuondou diel 
pruojekta dalėnė finansavėma. Gavuom maža da-
lelė prašītu piningū ėr palei tou notariem 2023m. 

Rašuom ė laikraštius leidam žemaitėškā

Jocė Virgėnėjaus portėgrapėjuo (ėš kairies): Šiauliū 
žemaitiu kultūras draugėjės „Saulaukis“ pirmininkė 
pedaguogė, poetė Baranauskienė Silvėjė ė Vėliaus 
universiteta Šiauliū akademėjės pruofesuorios kal-
bininks Pabrieža Jūzaps Skouda rajuona savėvaldī-
bės Romualda Granauskė viešuosės bėbliuotekas 
atėdarīma rėngėnie. 2023 m. kuova 3 d.

kuožna ketvirti ėšleistė pu vėina prieda. Ėšējė ketorė 
numerē. Pėrmuojė numerė ivadėniamė straipsnie 
ėšdiestiau anuo pruograma – noruodiau, ka prieda 
svarbiausės temas būs trīs kertėnē žemaitėškas tapa-
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tībės kūlē: kalba (atsakings Pabrieža Jūzaps), istuorė-
jė (atsakings arkitekts, dabartinis Žemaitiu kultūras 
draugėjės pirmininks Žebrauskis Algėrds), papruo-
tē, tradicėjės (atsakinga etnuoluogė Kuprelītė Al-
dutė). Ož žemaitėška kūrība sotėka būtė atsakinga 
žornalistė ė poetė Zabitienė Dalė. Tēp ė dėrbuom. 
Toriejuom vilti, ka tuoks prieds ateitie galietom 
eitė vėsuo Žemaitėjuo. Bet... Parašiem pruojekta 
tėsini 2023 metams ėr... negavuom juokiuos para-
muos. Diel tuo kuol kas darbus pristabdiem. Kāp 
būs tuoliau, dar nežėnuom.  Atsėlėipėmu aplė tou 
prieda torem gerū.“

Tuo laikraštė ketvėrta numerė ėšspausdintamė 
straipsnie „Žemaitiu kalbuos dvasė Granauskė Ro-
mualda kūrībuo“ Pabrieža Jūzaps raša:

„Sava miegstamiausė rašītuojė Granauskė Ro-
mualda kūrība eso parskaitės vėsa, vuo kai korius 
kūrėnius ėr ne pu vėina karta. Dėdlē vertėno ėr 
dėdžioujous, ka teka šėik tėik laimės pažintė ėr 
pabėndrautė so rašītuojo ėr mon. Vuo tas īr nutėkė 
par mona Didžiuoji muokītuoji kalbininka pruo-
pesuorio Girdėni Aleksa. A. Girdėnis ėr R. Gra-
nauskis bova artėmė prietelē, kėlė ėš tuo patėis 
Mažėikiu krašta ėr daug bėndravė gīvendamė Vėl-
niou. Tas pėrmāsis mūsa sosėtėkėms ivīka 1975m. 
vasara. Aš, Vėlniaus universiteta ontrakursis, ėr 
mūsa diestītuos A. Girdėnis grīžuom ėš dialektuo-
luogėnės ekspedicėjės Žagarie ėr trumpam stab-
teliejuom Mažėikiūs. Ėš tėn mon reikiejė tuoliau 
keliautė i gimtōji Skouda, vuo Gėrdeniou jau čia 
pat ronko pasėikamė Daubarē, kor gīvena anuo 
mama ėr seserėis šeimīna. Jau autuobusu stuotie 
do žemaitē nuoriejuom atsėsveikintė, bet netikie-
tā ėšvīduom tretīji žemaiti– rašītuoji Granauski 
Romualda. Tou karšta vasaras dėina ons vėsā basos 
šmiriniejė pu Mažėikiu autuobusu stuoti ėr, aiško, 
do prietelē mažeikėškē poulė vėins kėtam i gliebi. 
Rašītuojou bovau pristatīts ėr aš. Kuo tik šviežē 
bova išējosi garsiuoji R.Granauskė kninga „Duo-
nos valgytojai“. R. Granauskis aplė tou so pakėlė-
mo pranešė, bet tujau pat jau kėik liūdniau paap-
gailestava, ka nebturis nė vėinuos kningas, katras 
nuorietom ožrašītė ėr vedoms. Bet Granauskis 
būtom ne Granauskis, je čia pat nebūtom radės 
sprėndėma. Staigē mumis nusivedė i Mažėikiu 
vėišuojė bibliuoteka ėr griežtā palėipė bibliuote-
kėninkē doutė dvė jau bibliuotekas soantspaudou-
tas kningas. Ėr ta septīniuolėktamė poslapie onts-

paudouta kninga „Duonos valgytojai“ so rašītuojė 
īrašo ėr parašo īr mon ipatingā brongi. [...]“

Nuorint tradicėnio (spausdintėnio) būdo leistė 
laikraštius, žornalus rēk torietė daug liešū – kaštou 
juk ne tik laikraštė parėngėms spaudā, bet ė puopie-
rios, spaustovės darbs. So tuom pruoblemuom kuož-
na laikraštė leidiejē sosėdor. Ka tū piningū trūkst, šēs 
laikās ī daug kam jau priimtėna ėšeitės – elektruonė-
nės laikraštiu, atskėrū straipsniu versėjės, skelbamas 
internetė. Sava žornala „Žemaitiu žemė“ tēp pat dabā 
tik elektruonėni skaitītuojems pateikam. Plungėš-
kē, negavė piningū laikraštė „Žemaitis“ prieda „Že-
maitē īr“ leidībā tradicėnio būdo, ronku nenoleida 
ėr laikraštė „Žemaitis“ interneta svetainės skīriou 
„Žemaitē īr“ (https://www.zemaiciolaikrastis.lt/
zemaite-ir) tuoliau skelb žemaitėškā ė lietovėškā pa-
rašītus straipsnius aple Žemaitėjė, anuos istuorėjė, 
kultūra, etnuograpėjė, ivairius rėngėnius. Tad vėsė, 
katrėms kompiuteris jau gers draugs, tou skīrieli gal 
nesunkē sosėrastė. Če ī paskelbts ė vėsos  J. Pabriežas 
straipsnis „Žemaitiu kalbuos dvasė Granauskė Ro-
mualda kūrībuo“. Paskaitīkem!

 Parėngė Čižiūns Gintauts

Skouda rajuona savėvaldībės R. Granauskė viešuo-
sės bėbliuotekas atėdarīma rėngėnie bėbliuotekas 
kolektīva sveikėn arkitekts, Žemaitiu kultūras drau-
ėjės pirmininks, Lietovuos naciuonalėnės kultūras ėr 
mena premėjės laurets, Vėlniaus dailės akadepėjės 
pruofesuorios Žebrauskis Algėrds. 2023 m. kuova 3 d.  
Jocė Virgėnėjaus portėgrapėjė
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Kalbėdami apie XIX a. pradžios Vilniaus di-
duomenę, kūrėjus, Vilniaus vėlyvojo klasicizmo at-
stovus, dažnas pamini architekto, filosofijos moks-
lų daktaro, architektūros teoretiko Mykolo Angelo 
Šulco pavardę ir su juo susijusias istorijas. 

M. Šulcas gimė 1769 m. Sutomoje Pamaryje 
(buv. Kretingos apskritis), mirė 1812 m. birželio 
20 d. Vilniuje. 

1788 m. jis baigė Vilniaus universitetą (VU). 
Čia M. Šulco pagrindinis dėstytojas buvo ir visą gy-
venimą didžiausiu autoritetu išliko žymus lietuvių 
architektas, Lietuvos brandžiojo klasicizmo atsto-
vas Laurynas Gucevičius (1753–1798). 

Po studijų, nuo 1788 m. rudens, M. Šulcas užsi-
ėmė pedagogine praktika – kurį laiką dirbo moky-
toju Kretingos, Vilniaus ir Naugarduko mokyklose. 
Prasidėjus 1794 m. sukilimui, įsijungė į jį.  Vėliau, 
1797–1798 m., dirbo VU Architektūros kate-
dros adjunktu – buvo profesoriaus L. Gucevičiaus 
adjutantas, o 1798 m. tapo Architektūros katedros 
vedėju. 1799  m. VU jam buvo suteiktas profeso-
riaus  vardas. Šiame universitete jis dėstė antikinės 
architektūros istoriją, estetiką, architektūros sti-
lius, statistiką ir planavimą. Jo Vilniaus universitete 
skaitytų paskaitų pagrindu buvo spaudai parengta 
ir 1801 m. lenkų kalba išleista knyga „Kalba apie 
architektūrą“ (lenk. Mowa o architekturze). 

Kokie yra svarbiausi M. Šulco parengti projek-
tai, kurių pastatų statyboms jis vadovavo ar kurias 
prižiūrėjo, kaip tie darbai buvo vykdomi?

Nepaisant to, kad M. Šulcas labiau buvo žino-
mas kaip architektūros teoretikas, 1798 m. mirus 
architektui L. Gucevičiui, jam buvo patikėta už-

Architektas prof.
Mykolas Angelas 
ŠULCAS
(1769–1812)
Parengė  Jurgis ŽELVYS

Vilniaus arkikatedra. XIX a. dailininkas Vasilijus 
Sadovnikas

baigti L. Gucevičiaus pradėtus Vilniaus katedros 
(1798–1801) ir Vilniaus rotušės (1798–1800) 
rekonstrukcijų darbus. M. Šulcui vadovaujant ant 
Vilniaus katedros frontono buvo pastatytos ir šv. 
Elenos, šv. Kazimiero, šv. Stanislovo skulptūros. 
Katedros rekonstrukcija užbaigta 1801 metais.

Pagal M. Šulco projektą buvo rekonstruoti kai 
kurie senieji Vilniaus universiteto pastatai. Jis kaip 
architektas kurį laiką vadovavo visoms vykdytoms 
šio universiteto statyboms, prižiūrėjo jas. 1801 m. 
M. K. Sarbievijaus kiemo šiauriniame korpuse jis su-
projektavo ir įsirengė savo buto interjerą, o 1806m. 
šio kiemo korpuso dalį pritaikė bibliotekai. Jis pa-
rengė ir naująjį Aulos interjero projektą. 1799–
1801 m. pagal M. Šulco projektą ir jam vadovaujant 
darbams buvo rekonstruotas šiaurinis VU M. K. 
Sarbievijaus kiemelio korpusas. Vykstant darbams 
buvo įrengti VU profesorių butai. Įrengiant butus 
profesoriams rečiajame aukšte buvo rekonstruotas 
ir Mikalojaus Daukšos kiemelio vakarinis korpu-
sas. Butų buvo įrengta ir pagal M. Šulco projektą 
1807m. rekonstruotame  Didžiosios gatvės name 
Nr. 1, kuriame dabar veikia Prancūzijos ambasada. 
Pagal M. Šulco projektus VU buvo pertvarkytos ir 
kai kurios auditorijos. Jam vadovaujant Chemijos 
kolegijoje buvo įrengta  moderni chemijos labora-
torija (dabar šioje patalpoje yra Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos aktų salė). 

1810 m. M. Šulcas parengė Skaisčiausiosios 
Dievo Motinos cerkvės (buvusios Spaso) pritaiky-
mo VU anatomikumui (anatomijos auditorijai) 
projektą,  1810 m. pagal jo projektą rekonstruotas 
VU Aulos fasadas.
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M. Šulcas projektavo ir sodybų ansamblius. Pa-
gal jo projektą 1820 m. užbaigta suformuoti An-
tašavos dvaro sodyba, 1820 m. – Mykolo Kleopo 
Oginskio dvaro sodyba Zalesėje (Baltarusija). 

1802–1803 m. M. Šulcas parengė Svisločiaus 
mokyklos ir bažnyčios (Baltarusija) projektą. Spėja-
ma, kad jis projektavo ir Vabalninko bažnyčios an-
samblį, suformuotą 1802–1812 metais. Šie pastatai 
išsiskiria interpretuoto klasicizmo ir iš dalies ampy-
ro stiliaus formomis, darniomis proporcijomis.

1794 m., kai sukilėliai apšaudė Vilniaus Ber-
nardinų bažnyčią, nuo patrankų trenksmo buvo 
pažeistos visai šalia jos esančios Šv. Onos bažny-
čios sienos, jose atsirado plyšių. Sienas pradėta re-
montuoti 1800 metais. Šiems darbams jis taip pat 
vadovavo. Sienos buvo sutvirtintos, plyšiai užtai-
syti, abipus pagrindinių durų buvusios arkos už-
mūrytos, išorinės sienos nutinkuotos ir nudažytos 
baltai. 1802 m. pagal M. Šulco projektą prie Vil-
niaus Šv. Onos bažnyčios buvo pastatyta klasiciz-
mo stiliaus varpinė. Ji visai nesiderino su Šv. Onos 
bažnyčia, tad architektas už šį darbą sulaukė ne-
mažai kritikos. 1867 m. varpinė buvo nugriauta. 

Nesėkmių būta ir daugiau. Po to, kai sugriu-
vo vienas M. Šulco projektuotas pastatas, jį pa-
šalino iš VU architekto pareigų – M. Šulcas  ne-
beturėjo teisės projektuoti ir statyti, nors galėjo 
ir toliau profesoriauti VU. 

1812 m. Vilniuje tragiškai baigėsi miestiečių 
pasirengimas caro Aleksandro sutikimui. Jo atvy-
kimo proga buvo numatyta surengti iškilmingą 
vakarienę Zakrete (dabartinio Vingio parko te-
ritorija). Tam čia reikėjo pastatyti puošnią medi-
nę pavėsinę. Ją suprojektuoti ir  grakščią galeriją, 
kurios stogą turėjo remti lieknos kolonos, buvo 
patikėta M. Šulcui. Kuo tai baigėsi, romane „Ka-
ras ir taika“ yra užsiminęs Levas Tolstojus (1828–
1910), o „Reminiscencijose“ – Sofija Tyzenhau-
zaitė (1790–1878). S. Tyzenhauzaitė rašo:

„Mano tėvas, kuris puikiai išmanė statybas, nes 
daug statė savo valdose, vieną dieną atvykęs į Zakretą 
apžiūrėti darbų, pasakė architektui: 

– Pone Šulcai, man atrodo, kad jūs nepakanka-
mai giliai įleidžiate į žemę kolonų pagrindus. 

Storos apvalios sijos, apvyniotos lapija, su kaštonų 
žiedų kapiteliais, turėjo laikyti lengvą stogą.  

– Na, – atsakė Šulcas, – stogas sujungs kolonas. 

Vilniaus rotušė. 1882 m. Dailininkas Ivanas Panovas

Po dviejų dienų išgirdome, kad galerija sugriuvo 
(laimė, darbininkai pietavo). Ji kainavo dvidešimt 
tūkstančių frankų. O nelaimingasis Šulcas nubėgo 
skandintis į netoliese tekančią Viliją (ant kranto rado 
jo skrybėlę) ne iš nevilties, kaip teigė ponia Žiuno, 
kad nepavyko jo pragaištingas planas, bet todėl, kad 
bijojo būti įtartas [...]“ bandymu pasikėsinti į carą...

Taigi, pokylio išvakarėse M. Šulco suprojektuo-
ta galerija sugriuvo, architektas nusižudė, o puota... 
Buvo gražus oras, tad ji vyko po atviru dangumi...

Vilniaus universiteto aula. Nuotrauka iš RKIC 
archyvo
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Vasario 24–26 dienomis Vilniaus  LITEXPO 
parodų rūmuose šurmuliavusioje 23-ojoje tarptau-
tinėje knygų mugėje akys raibo nuo ekspozicijų ir 
vienas už kitą įdomesnių renginių gausos. Džiugu, 
kad į šią margaspalvę kultūros sklaidos panoramą 
deramai įsikomponavo ir Rietavo Oginskių kultū-

OGINSKIŲ rezidencijos
pažintiniai maršrutai 
kviečia grįžti į TĖVYNĘ
Žodžiai ir  darbai , gimę iš gėrio ir tiesos, nemir-
tingi. Net ir sunaikinus, jie gali atgimti  iš naujo.
Svarbiausia, kad mūsų tikėjimas atgimimo pras-
mingumu pranoktų išankstines nuostatas „tas ne-
įmanoma“, „o kam to reikia“.
                                    Alfonsas Jocys,  1992 m.                                         

ros istorijos muziejaus leidiniai. Visas tris dienas 
Lietuvos muziejų asociacijos stendą kartu su kitų 
muziejų išleistomis knygomis puošė ir mūsų muzie-
jaus drauge su Regionų kultūrinių iniciatyvų centru 
ir kitais partneriais išleistos knygos: Mykolo Kleopo 
Oginskio „Atsiminimai“, „Priesakai sūnui“, „Laiš-
kai apie muziką“, kitų autorių knygos:  „Polonezų 
kelias. Gyvenimas, kurio nepakartosi“, „Mykolas 
Kleopas Oginskis. Politikas, diplomatas, ministras 
ir jo pasų kolekcija“ ir, žinoma, svarbiausias pasta-
rųjų metų muziejaus leidinys – „Rietavas. Oginskių 
rezidencijos pažintiniai maršrutai“. Džiaugiamės ir 
tuo, kad vasario 25 d. LITEXPO konferencijų 1.2 
salėje buvo  surengtas įsimintinas šios knygos vardi-
nio pristatymo renginys. Į jį susirinko ne tik gausus 
būrys Rietavo kraštiečių, bet ir vykdytų projektų 
partneriai, pažintinių ekskursijų metu Rietave pa-
buvoję vilniečiai, kiti svečiai. 

Jaudinančiai nuskambėję M. K. Oginskio po-
lonezo „Atsisveikinimas su Tėvyne“ melodijos 
akordai – muzikinis Rietavo M. K. Oginskio meno 
mokyklos mokytojų Jolitos Biudriuvienės, Daivos 
Bielkauskienės ir Gintarės Sabaliauskienės pasvei-
kinimas – priminė betarpiškas kunigaikščių Ogins-
kių giminės ir Rietavo istorijos sąsajas, kai XIX a. 
iš Oginskių rezidencijos po Lietuvą sklido laikmetį 
pralenkusių socialinių pertvarkymų, švietimo, kul-
tūros ir technikos naujovių proveržio1 šviesa, visiems 
laikams tapusi Rietavo Genius Loci (vietos dvasia).

Padėkojęs muzikinio sveikinimo atlikėjoms ir 
priminęs dramatišką Oginskių rezidencijos sunai-
kinimo istoriją XX a., muziejaus direktorius Vytas 
Rutkauskas pakvietė knygos sutiktuvių prelegentus 
ir kitus svečius pasidalinti mintimis apie šviesia gija 

LITEXPO rūmai, kuriuose vyko knygos „Rietavas. Oginskių rezidencijos pažintiniai maršrutai“ sutiktuvės

Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos instrumentinio 
trio muzikinis pasveikinimas (iš kairės ):  Daiva Biel-
kauskienė, Jolita Budriuvienė, Gintarė Sabaliauskienė
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daugelį knygos puslapių jun-
giantį Rietavo Genius  Loci 
atgimimo fenomeną, įvardyti 
esmines Oginskių kultūros 
kelio kūrimo prielaidas.

Atsakydamas į jam pačiam 
adresuotus pirmuosius akto-
rės, Klaipėdos universiteto 
docentės, renginio moderato-
rės Virginijos Kochanskytės 
klausimus, muziejaus direk-
torius lakoniškai apibūdino 
pagrindinių knygos turinio 
informacinių blokų tarpusa-
vio ryšį, kiek ilgiau apsisto-
damas ties „Aštuntosios die-
nos maršruto“ pavadinimu, 
kuriuo užkoduota nuostata, 
liudijanti, kad tik nuo mūsų 
pačių tikėjimo ir pasiryžimo 
veikti priklauso praeities klai-
dų ištaisymo ir naujo atgimi-
mo sėkmė.

– Tik tada, – kalbėjo di-
rektorius, – kai mes pradėjo-
me iš  e s m ė s  suprasti, kokio 
masto darbus pačiu tamsiau-
siu mūsų istorijos laikotarpiu, 
XIX a., Rietave  nuveikė ku-
nigaikščiai Oginskiai ir, kad 
visa tai jie kaip dovaną paliko 
ateities kartoms, Žemaitijai ir 
Lietuvai, tik tada pradėjo tikra 
gyvastimi pulsuoti konkrečių 
kultūros paveldo objektų Rie-
tave atgaivinimo ir kūrybinio 
bendradarbiavimo su projektų 
partneriais džiaugsmas. Tik 
tada iš ilgesingos M.K. Ogins-
kio polonezo „Atsisveikinimas 
su Tėvyne“ melodijos akordų 
padvelkė naujos – sugrįžimo 
į Tėvynę– vizijos galia, kuria 
ir norime pasidalinti su visais 
knygos skaitytojais. Į pokalbį 
įsijungusi daugelio Oginskių 
kultūrinės, politinės veiklos 

mokslinių konferencijų koordinatorė – Nacionalinio muziejaus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai direktoriaus pavaduotoja dr. 
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė prisipažino, kad prieš trejetą metų Rieta-
vo muziejininkų jai adresuotas prašymas atlikti XIX a. Rietavo dvaro ir 
parko istorijos archyvinius tyrimus buvo netikėtas iššūkis – juk jos tie-
sioginė mokslinių tyrimų erdvė– Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
istorija.

–  Mano pačios nuostabai, – kalbėjo prelegentė, – Rietavo parko ir 
oranžerijos istorija man, kaip ir kolegei dr. Jolitai Klimavičiūtei, suteikė 
nemažą atradimų džiaugsmą.

Cituodama archyvinių dokumentų ištraukas, prelegentė pristatė 
vaizdingą Oginskių laikotarpio Rietavo paveikslą: „visi dvaro amatinin-
kų namai ne tik tvarkingi, įvairiomis spalvomis nudažyti, bet ir apso-

Garsieji kunigaikščių Oginskių rūmai Rietave 1875 metais. Napoleono Ordos 
piešinys

1992 m. atkurtos Oginskių rūmų kolonados ir 2015 m. pastatyto M. K. Ogins-
kio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejinės sukakties paminklo vaizdas. Fone – 
dvaro oficinos rūmai
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dinti medžiais, papuošti gėlių darželiais [...], [...] 
stulbina kunigaikščio Irenėjaus Oginskio oranžeri-
jose 1840–1862 m.  sukaupta neįtikėtinai gausi ir 
turtinga daugiau kaip penkiolikos tūkstančių 600 
vienetų augalų kolekcija. Čia žydi 43 pavadinimų 
kamelijos (439 vienetai), 468 vienetai bromeliji-
nių augalų, 319 citrusinių medelių, 11 pavadinimų 
orchidėjos (52 vienetai), parterio gėlynuose žydi 
52 pavadinimų rožės, neapsakoma daugybė mar-
gaspalvių jurginų (...)“.

– Visa tai atspindi vieną iš ryškiausių Oginskių 
epochos bruožų, kurį turėtume prisiminti formuo-
dami ir įgyvendindami šiandieninius Rietavo Ge-
nius Loci atgimimo ir sklaidos tikslus, – kalbėjo dr. 
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė.

Knygą išleidusios UAB „Druka“ direktorius Al-
girdas Apulskis prisipažino, kad šios knygos turinys 
jam atvėrė neįtikėtinai turtingą iki šiol nežinotą pa-
noraminį kunigaikščių Oginskių indėlio į Lietuvos 
kultūros istoriją vaizdą.

Rietavo kraštiečių klubo prezidentas, pirma-
sis 1991 m. nepriklausomybę atgavusios Lietuvos 
energetikos ministras hab. techniko mokslų dr. 
prof. Leonas Vaidotas Ašmantas prisiminė, kaip 
nepaprastai sudėtingu 1991–1992 m. laikotarpiu 
rietaviškių iniciatyva, Energetikos ministerijai glo-
bojant buvo patvirtinta ir įgyvendinta pirmosios 
Lietuvoje viešos elektrinės 100-mečio jubiliejinės 
sukakties programa, padėjusi pagrindą Rietavo Ge-
nius Loci atgimimo proceso vystymuisi.

Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis 
pasidžiaugė, kad 2000 m. atkūrus Rietavo savivaldą, 
įgyvendinant vieną iš pirmųjų savivaldybės Tarybos 

sprendimų buvo įsteigtas Rietavo Oginskių kultūros 
istorijos muziejus, kuris tapo ne tik Rietavo istorinės 
atminties ir kultūros paveldo gaivinimo darbų orga-
nizatoriumi, bet ir  visoje Europoje 2015 m. gražiai 
nuskambėjusios Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų 
gimimo metinių įprasminimo programos, kitų tarp-
tautinio bendradarbiavimo projektų iniciatoriumi.

Mintimis apie knygoje aktualizuotas kultūros 
paveldo Rietave gaivinimo problemas, tuo pačiu ir 
apie Oginskių kultūros kelio idėjos vystymą pasida-
lino Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos Tarptautinių ryšių ir paveldo sklai-
dos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas. Teigiamai 
įvertinęs nuo 2005 m. Rietavo Oginskių kultūros 
istorijos muziejaus iniciatyva kryptingai vykdo-
mų archyvinių tyrimų, mokslinių konferencijų, 
leidybos projektų rezultatus, prelegentas akcenta-
vo, kad tai pagrindų pagrindas Oginskių kultūros 
kelio temos aktualizavimui tiek nacionaliniu, tiek 
ir tarptautiniu lygiu. Jis pasidžiaugė, kad pristato-
moje knygoje gražiai atsispindėta Oginskių kultū-
ros paveldo būklė ne tik Rietave, bet ir Plungėje, 
Kuliuose, Veisiejuose, Kruonyje, Mūro Strėvinin-
kuose, Rykantuose, Trakuose, Vilniuje ir kitose 
Lietuvos vietovėse. Tai – pirminė prielaida temi-
nio pažintinio turizmo  plėtrai, tarpregioninio 
kultūrinio bendradarbiavimo vystymui, vietos te-
minės infrastruktūros formavimui. Galvojant apie 
tarptautinį Oginskių kultūros kelio lygmenį, būti-
na atidžiau pasižvalgyti po Lenkiją, Baltarusiją, Aus-
triją, Italijos miestus Florenciją, Veneciją, Paduvą, 
Austrijoje – Vieną, Vokietijoje – Drezdeną, Berly-
ną, Belgijoje – Briuselį, Nyderlanduose – Hagą, Di-

Mintimis apie Oginskių kultūros kelio formavimo prielaidas dalijasi Alfredas Jomantas
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džiojoje Britanijoje – Londoną, Prancūzijoje – Par-
yžių, Turkijoje – buvusį Konstantinopolį, šiuo metu 
Stambulą. Visur čia yra išlikę istorinių M.K.Ogins-
kio ir kitų šios giminės atstovų gyvenimo ir veiklos 
pėdsakų. Juos užfiksavę, surinkę į bendrą sistemą, 
pamatytume panoraminį paveikslą, kuris padėtų 
geriau susivokti formuojant ilgalaikio tarptautinio 
projekto įgyvendinimo prielaidas ir galimybes.

Apibendrindamas išsakytas mintis muziejaus 
direktorius pakvietė esamus ir būsimuosius knygos 
skaitytojus pažvelgti į Rietavą kaip į vieną iš gyvy-
bingiausių mūsų Tėvynės XIX a. istorijos ląstelių. 
Kuo daugiau tokių vietovių kaip Rietavas Lietuvoje 
sutelks savo istorinės atminties ir kultūros paveldo 
gyvybines galias, tuo sėkmingesnis bus ir „sugrįži-
mo į Tėvynę“ procesas, tuo pačiu ir Lietuvos išliki-
mo XXI a. istorinių lūžių kryžkelėse tikimybė.

     
1 1835 m. Rietave, Oginskių dvaro valdose buvo pa-

naikinta baudžiava, prasidėjo raštingų laisvųjų valstiečių 
luomo formavimas.

1846 m. Irenėjui Oginskiui globojant Laurynas Ivins-
kis pradėjo leisti lietuviškus kalendorius.

1859 m. atidaryta pirmoji Lietuvoje žemės ūkio moky-
kla ūkininkystės mokslinyčia.

1872 m. pradėjo veikti  pirmoji Lietuvoje profesionali 
šešiametė muzikos mokykla.

1882 m. nutiesta pirmoji Lietuvoje telefono linija Rie-
tavas-Plungė-Kretinga.

1892 m. pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje vieša elektrinė.

Vytas RUTKAUSKAS

Knygos sutiktuvių organizatoriai, prelegentai, svečiai renginiui pasibaigus ir knygos viršelis

Nuo 1763 m., kai Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės kancleris, būsimasis Trakų vaivada Tadas Pran-
ciškus Oginskis (1712–1783) pradėjo valdyti Rietavo 
seniūniją, šio krašto istorija su Oginskių vardu ir vei-
kla buvo glaudžiai susieta daugiau nei 150 metų. Ypač 
ryškus šios istorijos periodas prasidėjo XIX amžiaus 
4-ajame dešimtmetyje. 1833 m. Florencijoje mirus 
Tado Pranciškaus Oginskio vaikaičiui, iškiliam vals-
tybės ir visuomenės veikėjui, kompozitoriui Mykolui 
Kleopui Oginskiui (1765–1833), visos Rietavo dvaro 
savininko teisės atiteko jo sūnui Irenėjui Oginskiui 
(1809–1863). Įgyvendindamas tėvo planus, jis čia 
pradėjo kurti paskutinę kunigaikščių Oginskių gimi-
nės rezidenciją. Šiuos darbus iki mirties tęsė ir jo sū-
nus Bogdanas Oginskis (1848–1909).

Ši knyga – tai priminimas, kaip neišvaizdus medi-
nis Rietavas Oginskių rūpesčiu XIX a. II p. tapo vie-
nu įspūdingiausių Vakarų Lietuvoje architektūrinių 
urbanistinių ansamblių, liudijančiu, kaip iš čia po Že-
maitiją ir visą Lietuvą pasklido socialinių pertvarkų, 
švietimo, kultūros, mokslo, technikos naujovių pro-
veržio šviesa. Laikmetį pralenkęs fenomenas, visiems 
laikams tapęs vizitine Rietavo kortele, arba tiesiog 
Rietavo Genius Loci (vietos dvasia).

Deja, nei vienas iš visų istorinių XIX a. Žemaitijos, 
o gal ir Lietuvos dvarų kultūros židinių nėra tiek nuken-
tėjęs kaip Rietavas. XX a. karai, visuomeninės suirutės 
čia paliko sunkiai atitaisomų praradimų randus. [...]

Vis dėlto būtų beprasmiška minėti visas inovacijas 
ir praradimus, jeigu pastaraisiais dešimtmečiais Rietave 
nebūtų įsišaknijęs kultūros paveldo atgimimo procesas. 
Tai vienas iš šiandieninių jo Genius Loci bruožų. 

Nuotraukos iš Rietavo Oginskių kultūros 
istorijos muziejaus archyvo

Vytas Rutkauskas:  „TIK ĖJIMAS
 VEDA Į KELIONĖS TIKSLĄ“
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1989 METAI
Jonas Juškaitis (1933–2019) – poetas ir vertė-

jas, 1999 m. „Poezijos pavasario“ laureatas. Gimė 
1933 m. gegužės 30 d. Jurbarko rajono Kuturių kai-
me, mirė 2019 m. birželio 30 dieną.  Jo kūryba buvo 
įvertinta ir kitais aukštais apdovanojimais, tarp jų – 
Jono Aisčio literatūrine premija (2004 m.) už eilė-
raščių knygą „Eglė vasaros naktį“.

Algirdas Martinaitis – kompozitorius. Gimė 
1950 m. gegužės 17 d. Raseinių rajono Paserbenčio 
kaime. Kiti svarbiausi apdovanojimai: 1997 m.– 
Kristoforo premija už muziką teatrui, 2000 m. – Di-
džiojo Lietuvos kunigaikščio (toliau– DLK) Gedi-
mino 5 laipsnio ordinas, 2009 m. – „Auksinis scenos 
kryžius“ už spektaklius „Sirano de Beržerakas“ (Šiau-
lių dramos teatras) ir „Life Life“ (Lietuvos rusų dra-
mos teatras; nuo 2022 m. – Vilniaus senasis teatras), 
2013 m. „Auksinis scenos kryžius“ už muziką spek-
takliui „Eglutė pas Ivanovus“ (Lietuvos rusų dramos 
teatras, režisierius – Jonas Vaitkus).

Henrikas Šablevičius (1930–2004) – akto-
rius, kino režisierius, dokumentinio kino kūrėjas, 
scenaristas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
Kino ir televizijos katedros įkūrėjas. Gimė 1930 m. 
gruodžio 20 d. Raseinių rajono Lyduvėnuų kaime, 
mirė 2004 m. balandžio 26 d. Jis yra apdovanotas ir 
daugelio tarptautinių kino festivalių premijomis bei 
prizais, yra gavęs ir valstybinį sovietinės Lietuvos 
valdžios apdovanojimų.

1991 METAI 

Jeronimas Kačinskas (1907–2005) – kompo-
zitorius, dirigentas, pedagogas. Gimė 1907 m. ba-
landžio 17 d. Viduklėje (Raseinių rajonas). 1944 m. 
pasitraukė į Vakarus. Nuo 1949 m. gyveno Bostone 
( JAV). Ten 2005 m. rugsėjo 15 d. ir mirė. 2004 m. 
jam suteiktas Klaipėdos garbės piliečio vardas.

1993 METAI

Viktorija Daujotytė-Pakerienė – literatūros 
tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų dak-
tarė, poetė. Gimė 1945 m. spalio 1 d. (tikroji gi-
mimo data 1944 m. gruodžio 23 d.) Telšių apskri-

ŽEMAIČIAI – Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatai
Parengė Konstantinas SIMUTIS

Mūsų šalies kultūros ir meno žmo-
nėms vienas garbingiausių apdovano-
jimų – Lietuvos nacionalinė kultūros 
ir meno premija, kurią sudaro piniginė 
premija, diplomas ir medalis. Ji Lietu-
vos ir pasaulio lietuvių bendruomenės 
kūrėjams skiriama nuo 1989-ųjų už per 
pastaruosius 7 metus sukurtus reikš-
mingiausius kultūros ir meno kūrinius. 
Dabar kasmet skiriama po 6 tokias pre-
mijas. Kasmet dvi iš jų gali būti įteikia-
mos už ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį 
į kultūrą ir meną. Konkretūs pastarųjų 
septynerių metų kūrėjų darbai, už ku-
riuos komisija skiria premijas, dažniau-
siai neįvardijami. 1989–1991 m. šis ap-
dovanojimas buvo vadinamas Lietuvos 
nacionaline literatūros, meno ir archi-
tektūros premija. 

Lietuvos nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatų sąrašą kasmet 
iki gruodžio 15 d. pateikia Lietuvos kul-
tūros ir meno tarybos siūlymu Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės trejiems me-
tams patvirtinta 11 narių komisija. Ši 
premija tam pačiam asmeniui gali būti 
skirta tik vieną kartą. Laureatai apdova-
nojami Lietuvos valstybės atkūrimo – 
Vasario 16-osios – dienos proga.

Kas iš kultūros ir meno žmonių, gi-
musių Žemaitijoje, iki šiol yra buvę šia 
premija apdovanoti? 

PATEIKIAME SĄRAŠĄ:
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ties Varnių valsčiaus Keiniškės kaime. Jos mokslo 
darbai, kūryba yra įvertinta ir daugeliu kitų aukštų 
apdovanojimų: 1998 m. – „Varpų“ literatūrine pre-
mija, 2002 m. – DLK Gedimino 4 laipsnio ordino 
Karininko kryžiumi, 2006 m. – Juozo Tumo Vaiž-
ganto premija, 2007 m. – Konstitucijos taure (kar-
tu su Edvardu Gudavičiumi), 2008 m. – Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės premija už knygą „Sauganti 
sąmonė: literatūra ir patirtis: užrašai“, 2009 m. – 
Nacionaline pažangos premija už individualų, kū-
rybišką Lietuvos kultūros bei meno tyrimą ir inter-
pretavimą, 2010 m. – Barboros Radvilaitės medaliu 
už išskirtinius nuopelnus Vilniaus miesto kultūrai, 
2010m.– Jotvingių premija, 2011 m. – Lietuvos 
autorių teisių gynimo asociacijos (LATGA) premi-
ja, 2013 m. – Lietuvos mokslų akademijos humani-
tarinių mokslų premija už darbų ciklą „Fenomeno-
loginiai lietuvių literatūros tyrimai (1998–2012)“, 
2014 m. – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos Garbės ženklu už nuopelnus Lietuvos 
mokslui, švietimui ir kultūrai, mokslininkų ir mo-
kytojų ugdymą, kūrybingos lietuvybės stiprinimą, 
2015 m. – Antano Baranausko literatūrine premija 
už knygas „Gīvenu vīna = Gyvenu viena“ ir „Tatā 
pariejau = Tai parėjau“, parašytas žemaičių tarme ir 
bendrine lietuvių kalba.

1994 METAI 

Regimantas Midvikis (1947–2015) – skulpto-
rius, daugelio dekoratyviųjų ir mažųjų formų skulp-
tūrų, portretų, paminklų autorius. Gimė 1947 m. 
sausio 5 d. Tauragės rajono Eidintų kaime, mirė 
2015 m. birželio 12 d. 

Tarp jo žymiausių kūrinių – pirmajam lietuvių 
kapitonui Liudvikui Stulpinui skirtas paminklas 
Smiltynės kapinaitėse (1990 m.), 1993 m. Lenki-
muose (Skuodo r.) pastatytas paminklas Simonui 
Daukantui (archit. Adomas Skiezgelas), 1997 m. 
Klaipėdoje iškilęs paminklas pirmosios lietuviškos 
knygos autoriui Martynui Mažvydui, nuo 2003 
m. Vilnių Gedimino kalno papėdėje puošiantis 
paminklas karaliui Mindaugui (architektai: Al-
gimantas Nasvytis, Ričardas Krištapavičius, Inesa 
Alistratovaitė), 2007 m. Panevėžyje pastatytas pa-
minklas Juozui Miltiniui. Jis sukūrė paminklus ir 

Kunigaikščiams Oginskiams Rietave, broliams Vi-
leišiams Vilniuje bei daug kitų. 

Algirdas Žebrauskas – architektas, visuomenės 
ir kultūros veikėjas, Vilniaus dailės akademijos pro-
fesorius, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas, 
daugelio kultūrinių, architektūrinių projektų, įgyven-
dintų Žemaitijoje bei kitose Lietuvos vietose, autorius 
ir bendraautoris. Gimė 1955 m. sausio 5 d. Plungėje. 
2015 m. apdovanotas Lietuvos architektų sąjungos 
garbės ženklu. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno 
premija jam kartu su kitais kūrėjasis paskirta už Rai-
niuose (Telšių r.) pastatytą Rainių kančių koplyčią.

 
Arūnas Sakalauskas – skulptorius, Vilniaus 

dailės akademijos profesorius. Gimė 1952 m. ge-
gužės 13 d. Telšiuose. Jo ir kartu su kitais autoriais 
sukurtos skulptūros, bareljefai, paminklai puošia 
daugelį Lietuvos miestų ir mažesnių gyvenviečių: 
Vilnių, Anykščius, Palangą, Varnius, Vilnių. Jis yra 
ir Liudviko Rėzos paminklo Kaliningrade (pastaty-
tas 2005 m.) autorius. 

Rimas Tuminas – teatro režisierius, pedagogas. 
Gimė 1952 m. sausio 20 d. Kelmėje. Buvo Lietu-
vos valstybinio akademinio dramos teatro vado-
vas ir režisierius. Vilniaus valstybinio mažojo tea-
tro steigėjas, vadovas ir režisierius. 2007–2022 m. 
buvo Valstybinio akademinio J. Vachtangovo teatro 
(Maskva) meno vadovas. 2022 m. Rusijai užpuolus 
Ukrainą, sugrįžo į Lietuvą. Lietuvos nacionali-
nė kultūros ir meno premija jam buvo paskirta už 
A.Čechovo „Vyšnių sodo“, G. Kanovičiaus „Nusi-
šypsok mums, Viešpatie“ ir B. Brechto „Galijėjaus“ 
pastatymus Vilniuje. Jo kūrybinis darbas Lietuvoje 
taip pat yra įvertintas ir daugeliu kitų aukštų ap-
dovanojimų: 1998 m. – DLK Gedimino ordino 
Komandoro kryžiumi už indėlį į tautinę kultūrą, 
2009m. – Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
garbės ženklu – Lietuvos Tūkstantmečio žvaigžde 
už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą pasaulyje.

1995 METAI

Antanas Leonardas Rubšys – prelatas, Šv. Raš-
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to profesorius. Gimė 1923 m. lapkričio 5 d. Šila-
lės rajono Laukuvos seniūnijos Bučių kaime, mirė 
2002m. rugpjūčio 27 d. Niujorke ( JAV). Jo palai-
kai ilsisi Laukuvoje. Lietuvos nacionalinė kultūros 
ir meno premija jam paskirta už 1978–1995 m. 
Senojo Testamento vertimą iš hebrajų, aramėjų ir 
graikų kalbų bei knygas „Raktas į Senąjį Testamen-
tą“ ir „Raktas į Naująjį Testamentą“.

1996 METAI

Vytautas Valius (1930–2004) – dailininkas 
(grafikas, tapytojas), pedagogas. Gimė 1930 m. 
rugpjūčio 24 d. Telšiuose, mirė 2004 m. rugsėjo 28 
d. Vilniuje. Jo kūryba yra įvertinta ir kitais aukštais 
apdovanojimais: 1968 m. apdovanotas II pagrindi-
ne premija Talino trienalėje, 1974 m. – Norvegijos 
II tarptautinės grafikos parodos premija ir LSSR 
valstybine premija, 1982 m. – premija už estampų 
ciklą „Vilniaus architektūra“, sieninę tapybą Kris-
tijono Donelaičio „Metų“ motyvais ir Maironio, 
Justino Marcinkevičiaus, Janinos Degutytės poe-
zijos knygų iliustravimą, 1998 m. – DLK Gedimi-
no ordino Riterio kryžiumi. Lietuvos nacionalinė 
kultūros ir meno premija jam paskirta už tapybos ir 
grafikos ciklą „Kultūros ekologija“.

1997 METAI

Marcelijus Teodoras Martinaitis (1936–
2013) – poetas, eseistas, vertėjas, pedagogas, vi-
suomenės ir kultūros veikėjas, 1975 m. „Poezijos 
pavasario“ laureatas. Gimė 1936 m. balandžio 1d. 
Raseinių rajono Paserbenčio kaime, mirė 2013m. 
balandžio 5 d. Vilniuje. Jo kūryba įvertinta ir dau-
geliu kitų aukštų apdovanojimų: 1984 m. – LSSR 
valstybine premija, 1995 m. – Pauliaus Širvio li-
teratūrine premija, 1995 m. – DLK Gedimino 4 
laipsnio ordinu, 2000 m. – Lietuvos nepriklauso-
mybės medaliu, 2009 m. – Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto literatūros premija, 2010m.– 
Žemaitės premija, 2011 m. – Juozo Paukštelio 
literatūrine premija. 2010 m. M. T. Martinaičiui 
suteiktas Raseinių rajono garbės piliečio vardas,  
2014 m.– Raseinių rajono savivaldybės viešajai bi-
bliotekai suteiktas Marcelijaus Martinaičio vardas.

Donatas Edmundas Sauka (1929–2015) – li-
teratūrologas, tautosakos tyrinėtojas, rašytojas, 
pedagogas, kultūros ir visuomenės veikėjas. Gimė 
1929m. spalio 13 d. Mažeikiuose, mirė 2015 m. ge-
gužės 16 d. Vilniuje. Jo nuopelnai Lietuvos mokslui 
ir kultūrai buvo įvertinti ir kitais aukštais apdovano-
jimais: 1979 m. jam įteiktas LSSR Aukščiausiosios 
tarybos prezidiumo garbės raštas, 1995 m. įteikta 
Lietuvos mokslo premija. 1990 m. D. E. Saukai su-
teiktas LSSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.

Alfredas Bumblauskas – istorikas, pedagogas, 
Vilniaus universiteto profesorius, televizijos laidų 
vedėjas, visuomenės veikėjas, daugelio kultūrinių 
iniciatyvų autorius ir bendraautoris, Lietuvos Sąjū-
džio Seimo tarybos narys, vicepirmininkas (1990–
1992 m.). Gimė 1956 m. lapkričio 18 d. Telšiuose. 
Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija jam 
paskirta už televizijos laidų „Būtovės slėpiniai“ kū-
rimą. Jo kultūrinė ir mokslinė veikla yra įvertinta ir 
kitais aukštais apdovanojimais: 1999 m. – Simo-
no Daukanto premija už publikacijas istorinėmis 
temomis ir švietėjišką veiklą, 2001 m. – Lenkijos 
Respublikos ir Lietuvos Respublikos Seimų parla-
mentinės asamblėjos premija, 2003 m. – Vytauto 
Didžiojo ordino Riterio kryžiumi, 2006 m. – Belgi-
jos Karūnos ordino Komandoro kryžiumi, Lenkijos 
Respublikos ordino „Už nuopelnus Lenkijos Res-
publikai“ Riterio (1998 m.), Karininko (1999 m.), 
Komandoro (2009 m.) kryžiais, 2007 m. – Lenkijos 
žurnalo „Przegląd Wschodni“ Aleksander Gieysztor 
premija, 2008 m. – Nyderlandų Karalystės Oran-
je-Nassau Riterio ordinu. 2006 m. A. Bumblauskui 
suteiktas Telšių miesto garbės piliečio vardas. 

1999 METAI 

Saulius Sondeckis (1928–2016) – dirigentas, 
smuikininkas, orkestrų vadovas, profesorius. Gimė 
1928 m. spalio 11 d. Šiauliuose, mirė 2016 m. va-
sario 3 d. Vilniuje. 1974 m. jam suteiktas LSSR 
liaudies artisto, o 1980 m. – SSSR liaudies artisto 
vardas. 2010 m. jo vardu pavadinta Šiaulių konser-
vatorija. S. Sondeckio nuopelnai kultūrai įvertinti 
ir daugeliu kitų aukštų apdovanojimų: 1971 m. jam 
įteikta LSSR valstybinė premija, 1987 m. – SSSR 
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valstybinė premija, 1994 m. – DLK Gedimino 5 
laipsnio ordinas, 1997 m. – DLK Gedimino 1-ojo 
laipsnio ordinas, 1998 m. – Vyriausybės kultūros ir 
meno premija. 1999 m. birželio 16 d. jam suteiktas 
Šiaulių universiteto garbės daktaro vardas, 2000 m. 
kovo 9 d. – Šiaulių miesto garbės piliečio vardas, 
2003 m. – Lietuvos muzikos akademijos garbės 
daktaro vardas, 2004 m. – Mažeikų rajono garbės 
piliečio vardas, 2006 m. – Sankt Peterburgo konser-
vatorijos garbės profesoriaus vardas. 2002 m. S.Son-
deckiui įteiktas Sausio 13-osios atminimo medalis, 
2002 m. – Marijos žemės kryžiaus 4-ojo laipsnio 
ordinas (Estija), 2003 m. – I klasės Austrijos garbės 
kryžius, 2009 m. – Rusijos Garbės ordinas. S. Son-
deckis buvo Lietuvos muzikų sąjungos garbės narys.

2000 METAI 

Romualdas Granauskas (1939–2014) – lietu-
vių prozininkas, dramaturgas, eseistas, scenaristas, 
spaudos darbuotojas, pedagogas. Gimė 1939 m. 
balandžio 18 d. (tikroji data – 1939 m. kovo 18 
d.) Mažeikiuose, mirė 2014 m. spalio 28 d. Vil-
niuje. Tarp žymiausių jo apdovanojimų yra ir šie: 
1973m.– Žemaitės premija, 1987 m. – Juozo Paukš-
telio literatūrinė premija už apysaką „Gyvenimas po 
klevu“, 1995 m. – Antano Vaičiulaičio literatūrinė 
premija už novelę „Su peteliške ant lūpų“, Simono 
Daukanto premija, 1999 m. – Lietuvos rašytojų są-
jungos premija už knygą „Gyvulėlių dainavimas“, 
1999m.– Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno 
premija, Lietuvos rašytojų sąjungos premija, DLK 
Gedimino 4 laipsnio ordinas, 2004 m. – Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės premija už romaną „Duburys“, 
2008 m. – Liudo Dovydėno literatūrinė premija 
už romaną „Rūkas virš slėnių“, 2013 m. – Lietuvos 
meno kūrėjų asociacijos premija už knygas „Kai 
reikės nebebūti“ ir „Išvarytieji“, 2013 m. – Lietu-
vių literatūros ir tautosakos instituto literatūros 
premija, 2014 m. – Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos instituto literatūros premija. 2015 m. Skuodo 
rajono savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas  
Romualdo Granausko vardas.

Juozas Domarkas – dirigentas, pedagogas, Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius. 

Gimė 1936 m. liepos 28 d. Plungės rajono savival-
dybės Varkalių kaime. 1986 m. jam suteiktas SSSR 
liaudies artisto vardas. Kiti žymesni jo apdovanoji-
mai: 1974 m. – LSSR valstybinė premija, 1994m. – 
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas, 1998m. – DLK 
Gedimino 1 laipsnio ordinas, 2006m. – Lenkijos 
Respublikos Kavalieriaus kryžiaus ordinas. 

2001 METAI 

Šarūnas Bartas – kino filmų režisierius. Gimė 
1964 m. rugpjūčio 16 d. Šiauliuose. Kiti žymesni 
jo apdovanojimai: 1990 m. – „Wisselzak Trophy“ 
tarptautinio Amsterdamo dokumentinio kino festi-
valio prizas už kino filmą „Praėjusios dienos atmini-
mui“, 1992 m. – FIPRESCI Berlyno kino festivalio 
prizas už kino filmą „Trys dienos“, 1995 m. – FI-
PRESCI apdovanojimas Viennale už kino filmą 
„Koridorius“, C.I. C.A. E. apdovanojimas Torino 
Tarptautiniame Jauno Kino Festivalyje (Internati-
onal Festival of Young Cinema) už kino filmą „Kori-
dorius“, 2000 m. – CinemAvvenire apdovanojimas 
(geriausias filmas, atskleidžiantis žmogaus-gamtos 
sąsajų aspektą) Venecijos filmų festivalyje už kino 
filmą „Mūsų nedaug“, Lietuvos kinematografi-
ninkų sąjungos premija, 2001 m. – „Sidabrinės 
gervės“ apdovanojimas nominacijoje „Geriausias 
režisierius“ už kino filmą „Eurazijos aborigenas“, 
2005 m. – Lietuvos kinematografininkų sąjungos 
premija, 2010 m. – „Sidabrinės gervės“ apdovano-
jimas nominacijoje „Geriausias vaidybinis filmas“ 
už kino filmą „Eurazijos aborigenas“. Tais pačiais 
2010-aisiais metais Estijoje vykusiame „Tamsiųjų 
naktų“ kino festivalyje (Estija) Š. Barto režisuotas 
filmas „Eurazijos aborigenas“ pripažintas geriausiu 
Baltijos šalių filmu. 2016 m. Š. Bartas adovanotas 
„Sidabrine gerve“ už geriausią režisieriaus darbą, o 
jo režisuotas filmas „Ramybė mūsų sapnuose“ pri-
pažintas geriausiu metų pilnametražiu filmu.

2002 METAI 

Petras Vyšniauskas – džiazo muzikantas, sak-
sofonistas, klarnetistas, Lietuvos muzikos ir tea-
tro akademijos profesorius, Plungės garbės pilie-
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tis. Gimė 1957 m. birželio 11 d. Plungėje. Kiti jo 
gauti aukščiausi apdovanojimai: 1998 m. – DLK 
Gedimino V laipsnio ordinas, 1997 m. – Lietuvos 
valstybinė premija, 1999 m. – Lietuvos Vyriau-
sybės meno premija, 2002 m. – „Auksinio disko“ 
apdovanojimas, 2008 m. – „LT tapatybės“ apdova-
nojimas už Lietuvos vardo garsinimą kultūros sri-
tyje, Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos 
apdovanojimas už kūrybinę veiklą, Baltijos Asam-
blėjos apdovanojimas „Už profesionalų praeities 
vertybių perteikimą muzikos avangardo kontekste 
ir baltų identiteto sklaidą pasaulyje“. Jis yra ir dvie-
jų Prancūzijos mietų garbės pilietis, jam įteiktas ir  
Prancūzijos Garbės medaliu.

Jurgis Juozapaitis – kompozitorius, pedagogas, 
kultūros ir visuomenės veikėjas. Gimė 1942 m. bir-
želio 29 d. buvusiame Šiaulių rajono Pykuolių kai-
me. Jo kūryba, darbas yra įvertintas ir kitais aukštais 
apdovanojimais, 1975–1998 m. – šešiomis Stasio 
Šimkaus ir dviem Juozo Naujalio premijomis. 

Kornelijus Platelis – poetas, eseistas, vertėjas, 
valstybės ir kultūros veikėjas, spaudos darbuoto-
jas, 1996 m. „Poezijos pavasario“ laureatas. Gimė 
1951 m. sausio 22 d. Šiauliuose. Kiti aukščiausi jo 
kūrybos ir darbo įvertinimai: 1985 m. – Jotvingių 
literatūrinė premija už eilėraštį „Jotvingių malda, 
šuoliuojant į priešą“, 1998 m. – „Varpų“ literatū-
rinė premija už eilėraščių ciklą, 2010 m. – Lietu-
vos rašytojų sąjungos premija už eilėraščių rinkinį 
„Karstiniai reiškiniai“, 2011 m. – DLK Gedimino 
ordino Riterio kryžius, 2012 m. – Lietuvos Respu-
blikos kultūros ministerijos premija už publicistiką 
(knygą „Ir mes praeiname“), 2013 m. – Broniaus 
Savukyno premija, 2018 m. – Elenos Mezginaitės 
premija už eilėraščių rinkinį „Įtrūkusios mėnesie-
nos“, 2019 m. – Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto premija už kūrybiškiausią 2018 metų kny-
gą, Lenkijos Respublikos Aukso kryžius. 

2003 METAI

Jonas Aleksa (1939–2005) – choro, simfoni-
nio orkestro ir operos dirigentas, meno kolektyvų 
įkūrėjas, pedagogas, 1975, 1980 ir 1985 metų res-

publikinių dainų švenčių dirigentas. Gimė 1939m. 
sausio 27 d. Telšiuose, mirė 2005 m. spalio 17 d. 
Vilniuje. Jo kūryba įvertinta ir kitais aukštais apdo-
vanojimais. 1970 m. J. Aleksai suteiktas LSSR nu-
sipelniusio artisto, 1978 m. – LSSR liaudies artisto 
garbės vardas. 1982 m. jis apdovanotas LSSR valsty-
bine premija, 1995 m. – Latvijos nacionaline premi-
ja, 1995 m. – DLK Gedimino III laipsnio ordinu.

Petras Dirgėla (1947–2015) – rašytojas (pro-
zininkas, eseistas), vienas ryškiausių istorinio, isto-
riosofinio romano kūrėjų, lietuviško epo autorius, 
spaudos darbuotojas, visuomenės ir kultūros veikė-
jas. 1941–2004 m. rašė ir skelbė apysakas, apsaky-
mus kartu su broliu Povilu Dirgėla.

Petras Dirgėla gimė 1947 m. vasario 21 d. Klai-
pėdos rajono Endriejavo seniūnijos Žvaginių kai-
me, mirė 2015 m. kovo 29 d. Vilniuje. Tarp jo svar-
biausių apdovanojimų yra ir šie: 1989 m. – Simono 
Daukanto premija, 1997 m. – Vyriausybės kultūros 
ir meno premija, 1998 m. – „Varpų“ literatūrinė pre-
mija, 2002 m. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
meno ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 
premijos, 2003 m. – Antano Vaičiulaičio literatū-
rinė premija, 2003 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos 
premija, 2007 m. – DLK Gedimino ordino Riterio 
kryžius. 2007 m. Petrui Dirgėlai suteiktas Gargždų 
miesto garbės piliečio vardas. 

Jonas Vaitkus – teatro ir kino režisierius, teatro 
pedagogas. Gimė 1944 m. gegužės 20 d. Raseinių 
rajono Betygalos seniūnijos Armonų kaime. Tarp 
žymiausių jo apdovanojimų yra ir šie: 1987 m. – 
LSSR valstybinė premija, 1990 m. – „Scotman 
Fringe First Award“ Edinburgo Fringo festivalyje 
(Škotija), 1990 m. – „Auksinės vilnos“ prizas už 
geriausią muzikinį filmą Tarptautiniame muzikinių 
filmų festivalyje Tbilisyje (Gruzija), 1996 m. – Šv. 
Kristoforo prizas kaip geriausiam metų režisieriui, 
2007 m. – „Auksinis scenos kryžius“ kaip geriau-
siam teatrinio sezono režisieriui už spektaklį „Bur-
gundo kunigaikštytė“, 2008 m. – „Auksinis scenos 
kryžius“ kaip geriausiam metų režisieriui už Petro 
Vaičiūno komediją „Patriotai“ (Valstybinis jau-
nimo teatras) ir Davido Harrowerio dramą „Juo-
dvarnis“ (Audronio Liugos produkcija), 2013 m.– 
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„Auksinis scenos kryžius“ už spektaklio „Eglutė 
pas Ivanovus“ režisūrą (Lietuvos rusų dramos 
teatras). 2010 m. J. Vaitkus pripažintas geriausiu 
nacionalinės dramaturgijos festivalio „Versmė“ re-
žisieriumi (už spektaklius „Mergaitė, kurios bijojo 
Dievas“ bei „Barbora ir Žygimantas“), 2011 m. – 
geriausiu Baltijos šalių festivalio režisieriumi (už 
spektaklį „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“, Ryga).

2004 METAI

Rytis Mažulis – kompozitorius, pedagogas, vie-
nas ryškiausių Lietuvos šiuolaikinės muzikos kūrė-
jų, atstovaujantis vadinamajai superminimalizmo 
krypčiai.  Gimė 1961 m. vasario 23 d. Šiauliuose. Jo 
kūriniai atliekami Lietuvoje, Didžiojoje Britanijo-
je, Belgijoje, Švedijoje, daugelyje kitų šalių. 

Audronė Vainiūnaitė – smuikininkė, pedago-
gė, profesorė, Valstybinio Vilniaus styginio kvarte-
to narė. Gimė 1942 m. liepos 1 d. Šiauliuose. Ji yra 
apdovanota ir Lježo styginių kvartetų konkurso I 
premija (1972), LSSR valstybine premija (1979), 
Lietuvių fondo daktaro A. Razmos premija ( JAV, 
2002), Baltijos Asamblėjos premija (2005), DLK 
Gedimino ordino Karininko kryžiumi (1999).

2005 METAI

Juozas Aputis (1936–2010) – prozininkas, 
vertėjas, redaktorius, spaudos darbuotojas. Gimė 
1936 m. birželio 8 d. Raseinių rajono Balčių kai-
me, mirė 2010 m. vasario 28 d. Vilniuje. Jo kūryba 
įvertinta ir daugeliu kitų apdovanojimų: 1971m.– 
Žemaitės premija už apsakymą „Erčia, kur gaivus 
vanduo“, 1996 m. – Juozo Paukštelio literatūrinė 
premija už knygą „Smėlynuose negalima susto-
ti“, 1996 m. – DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu, 
1997 m. – Antano Vaičiulaičio literatūrine premi-
ja, 1998 m. – Vyriausybės kultūros ir meno pre-
mija, 2001 m. – literatūrine „Varpų“ premija už 
esė „Atminties pašvaistės“, 2004 m. – „Imbiero 
vakarų“ Jurgio Kunčino vardo premija, 2005 m. – 
Petro Cvirkos literatūrine premija už novelių kny-
gą „Vieškelyje džipai“. 

Vytautas Laurušas (1930–2019) – kompozi-
torius, pedagogas, profesorius, kultūros, visuome-
nės ir partinis veikėjas. Gimė 1930 m. gegužės 8 d. 
Šiauliuose, mirė 2019 m. balandžio 29 d. Vilniuje. 
1975m. jam suteiktas LSSR nusipelniusio meno vei-
kėjo vardas, 1980 m. – LSSR liaudies artisto vardas. 
1980 m. jis apdovanotas LSSR valstybine premija, 
2003 m. – Lietuvos Vyriausybės premija, 2003 m. – 
DLK Gedimino ordino Karininko kryžiumi. 

2006 METAI

Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė (1954–2014)– 
menotyrininkė, architektūros istorikė, humani-
tarinių mokslų daktarė, pedagogė. Gimė 1954 m. 
balandžio 30 d. Klaipėdos rajono Vėžaičių seniū-
nijos Ežaičių kaime, mirė 2014 m. lapkričio 28 d. 
Kaune. Ji yra apdovanota ir žurnalo „Literatūra ir 
menas“ premija už dailės ir architektūros kritiką 
(1984 m.), Lietuvos architektų sąjungos Kauno 
skyriaus diplomu už architektūros mokslo ir kri-
tikos darbus (2001 m.), Lietuvos dailės istorikų 
draugijos diplomu už geriausius 2002–2003 m. 
menotyros leidinius (2003 m.). 

Rimantas Sakalauskas – skulptorius. Gimė 
1951 m. birželio 10 d. Šiauliuose. Jis apdovanotas 
ir Respublikos jaunųjų dailininkų parodos prizu 
(1980 m.), Lietuvos dailininkų sąjungos auksiniu 
ženklu (2000 m.). 

2007 METAI

Zinaida Nagytė-Katiliškienė (slapyvardis 
Liūnė Sutema (1927–2013) – poetė, vertėja. 
Gimė 1927 m. liepos 5 d. Mažeikiuose. 1944 m. su 
tėvais pasitraukė į Vakarus. Nuo 1949 m. gyveno 
JAV. Mirė 2013 m. sausio 17 d. Čikagoje ( JAV). 
Kiti aukščiausi apdovanojimai: 1975 m. – Vinco 
Krėvės literatūros premija už poezijos knygą „Ba-
dmetis“ ( JAV), 1982 m. – Lietuvių rašytojų drau-
gijos premija už „Vendetą“ ( JAV). Lietuvos nacio-
nalinė kultūros ir meno premija jai buvo paskirta 
už dvasinės saugos poeziją rinkinyje „Tebūnie…“ 
(įteikta 2008 n. vasario 17 d. Lemonte).  
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2008 METAI

Antanas Gailius – poetas, vertėjas, spaudos 
darbuotojas, redaktorius. Gimė 1951 m. balandžio 
11 d. Jurbarko rajono Švendriškių kaime. Jo kūry-
ba yra įvertinta ir šiais aukštais apdovanojimais: 
1993m.– Austrijos kultūros ministerijos paskatina-
mąja premija už knygą „Dešimt austrų poetų“, 2000 
m. – fondo „Į laisvę“ metine premija, 2004m. – Lie-
tuvių PEN centro premija „Metų vertėjo krėslas“, 
2005m.– DLK Gedimino ordino Karininko kry-
žiumi. 2010 m. jo išversta H. Müller knyga „Amo 
sūpuoklės“ įtraukta į metų vertingiausių verstinių 
knygų trumpąjį sąrašą. Į šį sąrašą 2011 m. įtrauk-
ta ir jo išversta to paties autoriaus knyga „Šiandien 
būčiau geriau savęs nesutikus“,  o  C. Nooteboom 
knyga „Ritualai“ – į ilgąjį sąrašą.  

2014 m. A. Gailiaus eilėraščių rinkinys „Pen-
kiapėdžio sugrįžimas“ nominuotas Metų poezijos 
knygos rinkimuose.

Rūta Regina Staliliūnaitė-Matulionienė 
(1938–2011) – aktorė, kultūros ir visuomenės 
veikėja, buvusi aktyvi Teatro sąjungos, M. K. Čiur-
lionio draugijos, Kauno menininkų namų meno 
kolegijos narė. Gimė 1938 m. sausio 21 d. Šiauliuo-
se, mirė 2011 m. gegužės 9 d. Kaune. Ji buvo viena 
žymiausių XX a. pab.–XXI a. pr. lietuvių moterų 
aktorių. Kiti aukščiausi apdovanojimai: 1970 m. 
jai suteiktas LSSR nusipelniusios artistės vardas, 
1980m. – LSSR liaudies artistės vardas. 2001 m. 
aktorė buvo pripažinta įsimintiniausia Kauno me-
nininke. 2004 m. jai suteiktas Kauno miesto garbės 
pilietės vardas. 1973 m. aktorė buvo apdovanota 
LSSR valstybine premija, 1998 m. – „Kristoforo“ 
prizu, 1998 m. – Vyriausybės kultūros ir meno pre-
mija, 1998 m. – DLK Gedimino ordino Karininko 
kryžiumi, 2011 m. – Auksiniu scenos kryžiumi už 
viso gyvenimo nuopelnus Lietuvos teatrui.

2009 METAI

Romualdas Rakauskas (1941–2021) – foto-
žurnalistas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, 
savaitraščio „Nemunas“ bendradarbis, Tarptautinės 
meninės fotografijos federacijos (FIAP) garbės na-
rys (1976). Gimė 1941 m. rugpjūčio 19 d. Akme-

nėje, mirė 2021 m. rugsėjo 15 d. Kaune. Jo kūryba 
įvertinta ir kitais aukštais apdovanojimais: 1966m.– 
V.Mickevičiaus-Kapsuko premija, 1970 m. – Kom-
jaunimo premija. 1980 m. jam suteiktas Nusipel-
niusio žurnalisto garbės vardas, 1997 m. – Lietuvos 
fotomenininkų sąjungos garbės nario vardas. 

2010 METAI 

Icchokas Meras (1934–2014) – rašytojas 
(prozininkas, scenaristas). Gimė 1934 m. spalio 
8 d. Kelmėje, nuo 1972 m. gyveno Izraelyje, mirė 
2014 m. kovo 13 d. Tel Avive (Izraelis). Jo kūryba 
įvertinta ir šiais aukštais apdovanojimais: 1973 m. 
– Izraelio valstybės Prezidento Zalmano Šazaro 
literatūrine premija, 1973 m. – Tarptautine atmi-
nimo, pagarbos ir meistriškumo Holokausto litera-
tūrine premija, 1976 m. – Lietuvių rašytojų draugi-
jos ( JAV) premija, 1976 m. – Rafaelio literatūros 
premija, 1981 m. – Sionistų federacijos literatūrine 
premija, 1995 m. – DLK Gedimino 3 laipsnio or-
dinu, 1996m. – Lietuvių rašytojų draugijos ( JAV) 
premija, 1998 m. – Izraelio valstybės Prezidento 
literatūrine premija, 2005 m. – Žemaitės premija. 

Virgilijus Kęstutis Noreika (1935–2018)– 
dainininkas, kultūros ir visuomenės veikėjas, ilga-
metis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 
vadovas. Gimė 1935 m. rugsėjo 22 d. Šiauliuose, 
mirė 2018 m. kovo 3 d. Vilniuje. 1964 m. jam su-
teiktas LSSR nusipelniusio artisto vardas, 1967m.– 
LSSR liaudies artisto vardas, 1970 m. – SSRS liau-
dies artisto vardas, 1991 m. – Baltimorės miesto ir 
Merilendo valstijos ( JAV) garbės piliečio vardas, 
2009 m. – Estijos muzikos ir teatro akademijos gar-
bės daktaro vardas, 2015 m. – Šiaulių miesto garbės 
piliečio vardas. 2010 m. Lietuvos nacionalinė kul-
tūros ir meno premija jam paskirta už aukščiausią 
vokalinį meistriškumą ir neblėstantį talentą. Kiti 
aukščiausi V. K. Noreikos apdovanojimai: 1960m.– 
LSSR valstybinė premija, 1970 m. – LSSR vals-
tybinė premija, 1995 m. – DLK Gedimino 4 
laipsnio ordinas, 1995 m. – Švedijos karališkojo 
„Šiaurės žvaigždės“ I laipsnio ordino Riterio kry-
žius, 1997m. – Lietuvos operos bičiulių draugijos 
„Kipro“ apdovanojimas, 2001m. – Lietuvos mu-
zikų sąjungos „Auksinio disko“ apdovanojimas, 



                                                   I Š K I L Ū S  Ž E M A I Č I A IŽ E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 3   /   4

35

2003m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Di-
dysis kryžius, 2004 m. – Vyriausybės kultūros ir 
meno premija, 2005 m. – Tautinių mažumų ir išei-
vijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės Garbės aukso ženklas „Už nuopelnus“, 
2005 m. – Estijos „Baltosios žvaigždės“ II laipsnio 
ordinas, 2007 m. – Nacionalinė kultūros pažangos 
premija, 2015 m. Puškino medalis (Rusija). 

Rolandas Rastauskas – poetas, eseistas, dra-
maturgas, vertėjas, pedagogas. Gimė 1954 m. spa-
lio 13d. Šiauliuose. Kiti aukščiausi apdovanojimai: 
2005 m. – Lietuvių literatūros ir tautosakos insti-
tuto literatūros premija, 2006 m. – Ievos Simonai-
tytės premija, 2015 m. – Jotvingių premija, ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius, 2020m. –
Jurgio Kunčino vardo premija. 2016 m. jam suteik-
tas Klaipėdos kultūros magistro vardas. 

2012 METAI

Žilvinas Kempinas – vizualaus meno kūrėjas. 
Gimė 1969 m. gegužės 27 d. Plungėje. 1998 m. 
Lietuvoje apdovanotas už geriausią metų sceninį 
apipavidalinimą. Nuo 1997 m. gyvena ir kuria 
Niujorke ( JAV). 

2013 METAI

Juozas Budraitis – kino, televizijos ir teatro ak-
torius, fotomenininkas, diplomatas. Gimė 1940m. 
spalio 6 d. Kelmės rajono Liepynų kaime. Yra 
įvertintas ir kitais aukštais apdovanojimais. 1974  
m. jam suteiktas LSSR nusipelniusio artisto, 
1982m.– LSSR liaudies artisto vardas. 2003m. 
apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Ko-
mandoro kryžiumi, 2020 m. – Lietuvos Respu-
blikos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu 
„Lietuvos diplomatijos žvaigždė“.

2014 METAI
Regimantas Adomaitis (1937–2022)– Lietu-

vos kino ir teatro aktorius, 1988 m. Sąjūdžio ini-
ciatyvinės grupės narys. Gimė 1937 m. sausio 31d. 
Šiauliuose, mirė 2022 m. birželio 20 d. Vilniuje.  
1973 m. jam suteiktas LSSR nusipelniusio artisto, 
1979 m. – LSSR liaudies artisto, 1985 m. – SSSR 

liaudies artisto vardas. Kiti svarbiausi jam įteik-
ti apdovanojimai: 1981 m. – Vokietijos (VDR) 
nacionalinė premija, 1982 m. – LSSR valstybinė 
premija, 1997 m. – DLK Gedimino ordino Ko-
mandoro kryžius, 2000 m. – Lietuvos nepriklauso-
mybės medalis, 2012 m. – ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ Komandoro kryžius, 2017 m.– tarptau-
tinė premija „Baltijos žvaigždė“ (Rusija).

Rolandas Palekas  – architektas, pedagogas, 
profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys 
(2017). Gimė 1963 m. kovo 12 d. Šilalės rajono 
Kvėdarnos miestelyje. Yra įvertintas ir kitais aukš-
tais apdovanojimais, tarp jų ir Lietuvos architektų 
sąjungos garbės ženklu (2014). 

2018 METAI
Vytautas Martinkus – rašytojas (prozininkas, 

eseistas), literatūros kritikas, literatūrologas, peda-
gogas, visuomenės veikėjas, inžinierius, filosofas, 
profesorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis 
narys (literatūra). Gimė 1943 m. gegužės 28 d. 
Jurbarko rajono Jerubiškių kaime. Jis yra gavęs ir 
kitų  aukštų apdovanojimų: 1985 m. – LSSR vals-
tybinę premiją už romaną „Medžioklė draustinyje“, 
1999m.– Juozo Paukštelio literatūrinę premiją už 
romaną „Simonija“, 2003 m. – ordino „Už nuo-
pelnus Lietuvai“ Karininko kryžių, 2004m.– Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno 
premiją, 2008 m. – Lietuvos autorių teisių gyni-
mo asociacijos apdovanojimą „LATGA-A Aukso 
žvaigždė“, 2010 m. – Liudo Dovydėno literatūrinę 
premiją už istorinį romaną „Žemaičio garlėkys“, 
2011m.– Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premiją 
už monografiją „Estetinė literatūros gyvybė“, 2012 
m. – Lietuvos mokslų akademijos vardinę Vinco 
Krėvės mokslo premiją už darbų ciklą „Vertybinė 
šiuolaikinės lietuvių prozos samprata“, 2013 m. – 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės 
ženklą „Nešk savo šviesą ir tikėk“, 2013 m. – Vil-
niaus miesto savivaldybės padėkos raštą, 2013 m. – 
Jurbarko rajono savivaldybės ženklą „Už nuopelnus 
Jurbarko karštui“, 2014 m. – Kauno miesto burmis-
tro Jono Vileišio pasidabruotą medalį. 

*** 
2019–2023 m. iš Žemaitijos kilę kultūros ir 

meno veikėjai Lietuvos nacionaline kultūros ir 
meno premija nebuvo apdovanoti. 



I S T O R I J A

36

Kelmės rajono Kražių gy-
venvietėje jėzuitų kolegija  (lot. 
Collegium Crozensis) veikė 
1616–1773 m. Tada ji buvo reor-
ganizuota ir tapo Kražių aukštes-
niąja mokykla. Toks jos statusas 
buvo 1774–1844 m. 1817-ai-
siais ši mokykla tapo gimnazija. 
1844 m. ji perkelta į Kauną, čia 
jai suteiktas gubernijos gimna-
zijos statusas (dabar tai Kauno 
Maironio universitetinė gimna-
zija). Visą savo veikimo laikotar-
pį, t. y. net 228 m., Kražių jėzuitų 
kolegija (vėliau aukštesnioji mo-
kykla, gimnazija)  buvo vienas 
svarbiausių švietimo ir jėzuitų 
mokslo centrų Lietuvoje.

Kazys Misius knygoje „Kra-

Lietuvių literatūrai, lituanistikai 
nusipelnę KRAŽIŲ aukštesniosios
mokyklos (1774–1844 m., nuo 1817 m. –
gimnazija) auklėtiniai VILNIUJE

žių mokykla ir gimnazija 1773–
1844 metais“ (Vilnius, 2015) 
rašo, kad šiuo laikotarpiu „Kra-
žių gimnaziją baigdavo tik dalis 
jos mokinių. Išeiti visą kursą pir-
miausia stengdavosi tie, kurie siek-
davo studijuoti aukštosiose moky-
klose. Gauti brandos atestatą buvo 
ir kitų motyvų. Nemažai jaunuo-
lių, baigusių 4 ar 5 klases, stoda-
vo į kunigų seminariją, tapdavo 
dvasininkais. [...] 1774–1794 
m. Kražių mokyklos mokinių są-
rašų nepavyko rasti. [...] Kražių 
mokinių sąrašą bandė sudaryti 
M.Brenšteinas. Jis suregistravo 
daugiau kaip 2 400, tačiau tas 
abėcėlės tvarka sudarytas sąrašas 
dėl šaltinių trūkumo nėra išsa-

mus. M. Brenšteinas buvo paren-
gęs ir žymesniųjų biogramas arba 
išsamesnes biografijas (Nrensztejn 
M. Uczniowie, BN AN, sign. III. 
10677).“

K. Misius minėtoje knygo-
je pateikia lietuvių literatūrai, 
lituanistikai nusipelniusių as-
menų, kurie yra mokęsi Kra-
žiuose 1773–1844 m., trumpas 
biografijas. Tarp jų paminėtas 
Viktoras Julijonas Aramavičius 
(1816–apie 1891), Kasparas 
Chmielevskis (Chmieliauskas, 
1824–1889), Juoapas Federavi-
čius (1777–1860), Aleksandras 
Fromas-Gužutis (1822–1900), 
Liudvikas Adomas Jucevičius 
(1813–1846), Antanas Juš-
ka (1819–1880), Jonas Juška 
(1815–1886), Kalikstas Kasa-
kauskas (Kasakauskis, 1792–
1866), Ambraziejus Pranciškus 
Kašarauskas (1821–1880), Jonas 
Lechavičius (Lekavičius, 1819–
1861), Jurgis Lechavičius (Leka-
vičius, 1820–?), Bonaventūras 
Miknevičius (apie 1768–1849), 
Kiprijonas Juozapas Nezabitaus-
kis-Zabitis (1779–1837), Jur-
gis Pliateris (Plateris, Ploteris, 
1810–1836), Dionizas Poška 
(1764–1830), Vincentas Pri-
algauskas (Prialgauskis, 1818–
1878), Jeronimas Kiprijonas 
Račkauskis (1825–1889), Simo-
nas Tadas Stanevičius (1799–
1848), Andrius Matas Ugianskis 

Kražių kolegija. Dailininkas A. Kozlovskis. XIX a. vid. Šiaulių „Aušros“ muziejus
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(Ugenskis, 1816–1870), Juoza-
pas Varkalevičius (Varkolevičius, 
Varkalas, 1788–1838).

Nuo 1823 m. spalio mėnesio 
kad ir trumpai Kražių gimnazi-
joje veikė su Vilniaus filomatais 
ryšį palaikiusi Kiprijono Jančev-
skio, Jono Vitkevičiaus, Felikso 
Zelenovičiaus ir Aloyzo Peslio-
kao įkurta slapta studentų orga-
nizacija „Juodieji broliai“ (lenk. 
Czarni Bracia), kurios veikla 
buvo nukreipta prieš carinę Ru-
sijos valdžią ir baudžiavą. Orga-
nizacijos nariai siekė, kad Lietuva 
atgautų laisvę. Žinoma, kad be 
jau paminėtų narių, „Juodiesiems 
broliams“ priklausė ir Viktoras 
Ivaškevičius, Mikalojus Suchods-
kis, Vincentas Paškevičius.  

K. Misius minėtoje knygo-
je pateikia ir kitų žymių Kražių 
mokyklos auklėtinių pavardes, 
trumpas jų biografijas. Didžioji 
dalis knygos autoriaus paminėtų 
asmenų tapo dvasiškiais, valsty-
bės tarnautojais. Nemažai jų yra 
mokęsi arba dirbę Vilniaus uni-
versitete, kitose Vilniaus įstaigose. 

Šiemet pažymime Vilniaus 
700-ųjų metinių sukaktį. Tad... 
Pradėjus kalbą apie Kražių mo-
kyklą savaime kyla klausimas, kas 
iš minėtų žymiausių Kražių mo-
kyklos 1774–1844 m. auklėtinių 
yra šiame mieste palikęs ryškiau-
sius pėdsakus. Pateikiame svar-
biausias žinias apie šias asmenybes.

Viktoras Julijonas Arama-
vičius – knygų cenzorius, vertė-
jas. Gimė 1816 m. Salamiestyje 
(Kupiškio r.). 1829–1830 m. 
mokėsi Kražių gimnazijoje, vė-
liau– Vilniaus arba Slucko gim-
nazijose. Nuo 1843 m. dirbo 
Vilniaus evangelikų reformatų 
kolegijoje. Mirė apie 1891 m. (?) 
Vilniuje.

Liudvikas Adomas Jucevi-
čius – tautosakininkas, etnogra-
fas, literatūros istorikas. Gimė 
1813 m. Šiaulių apskrities Pa-
kėvio kaime. Kražių gimnaziją 
baigė 1832 metais. Yra pagrindo 
manyti, kad vėliau buvo įstojęs 
studijuoti į Vilniaus chirurgijos 
akademiją, bet jos nebaigė. Nuo 
1834 m. mokėsi Vilniaus kunigų 
seminarijoje, 1835 m. tęsė moks-
lą dvasinėje akademijoje. Kunigu 
įšventintas 1838 metais.  Kurį 
laiką mokytojavo Lepelių bajorų 
mokykloje, ten 1846 m. ir mirė.

Kalikstas Kasakauskas (Ka-
sakauskis, Kosakovskis) – lite-
ratas, kalbininkas, bajoras. Gimė 
1792 m. Didkiemyje (Šilalės r.). 
1810–1814 m. mokėsi Kražių 
gimnazijoje, vėliau – Varnių ku-
nigų seminarijoje, 1818 m. įšven-
tintas kunigu. 1826–1831m. stu-
dijavo Vilniaus universitete, kur 
jam buvo suteiktas teologijos ma-
gistro laipsnis. Ėjo vikaro parei-
gas Salantuose, klebonavo Kal-
tinėnuose, Akmenėje. 1832 m. 
išleido lietuvių kalbos gramatiką 
„Kalbrieda liežuvio žiamaytiško“. 
Keletas kitų jo knygelių Vilniuje 
buvo išspausdintoa 1859–1864 
metais. Mirė 1866 m. Akmenė-
je. Palaidotas Akmenės parapijos 
kapinėse.

Kiprijonas Juozapas Nezabi-
tauskis-Zabitis – poetas, vertėjas. 
Gimė 1779 m. Salantų parapijos 
Baidotų kaime. 1786–1792m. 
mokėsi Kražiose, 1792–1795 
m.– Lietuvos vyriausioje mo-
kykloje Vilniuje (dabar Vilniaus 
universitetas), 1795–1802m. – 
Vilniaus, 1802–1803 m. – Var-
nių kunigų seminarijose. Dirbo 
Varniuose, Jurbarke, Veliuonoje. 

1823 m. išleista jo į lietuvių kalbą 
išversta knygele apie bites – „Su-
rinkimas desekimu par mokitus 
žmones, senowes amžiose tikraj 
darytu apie bites...“. Rankrašty-
je liko 1931 m. A. Janulaičio iš-
spausdinta jo knyga „Eiliavimas 
liežuvyje žemaitiškame“ ir pluoš-
telis kitų jo kūrinių. Jis rėmė 1831 
m. sukilimą, todėl  jo byla buvo 
perduota karo lauko teismui. Su-
žinojęs apie tai, K.J.Nezabitaus-
kis-Zabitis 1832 m. pasitraukė į 
Mažąją Lietuvą, o iš ten – į Pran-
cūziją. 1834 m. karo lauko teismas 
jį už akių nuteisė mirti. K. J. Ne-
zabitauskis-Zabitis mirė 1837 m. 
Prancūzijos Nansi mieste.

Jurgis Konstantinas Broel 
Pliateris (Plateris, Plioteris)– is-
torikas, bibliografas, kalbininkas, 
knygotyrininkas, kolekcininkas, 
grafas. Gimė 1810 m. Klaipėdo-
je. Apie 1820–1825 m. mokėsi 
Kražių gimnazijoje, vėliau – Vil-
niaus gimnazijoje, ją užbaigęs, iki 
1828m. studijavo Vilniaus uni-
versitete. Bičiuliavosi su Simonu 
Tadu Stenevičiumi (1799–1848), 

(Nukelta į 39 p.)

Lietuvos bajorų Kasakovskių 
herbas Slepowron (Naktikovas)
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jo veikiamas susidomėjo lietuvių 
kalba. Kartu su S.T. Stanevičiu-
mi 1830–1831 m. Karaliaučiaus 
bibliotekose tyrinėjo lietuvių ir 
prūsų kalbos šaltinius. Turėjo 
turtingą biblioteką, kurioje buvo 
apie 3 000 knygų. Ją kurį laiką 
tvarkė S. T. Stanevičius, kuris ėjo 
ir jo sekretoriaus pareigas, kai J. 
Pliateris1834 m. buvo išrinktas 
Raseinių bajorų vadu.

Parašė pluoštą Žemaitijos se-
niūnų biografijų. Rankraščiuose 
liko jo veikalas „Materyały do 
historii literatury języka lite-
wskiego“  („Lietuvių kalbos li-
teratūros istorijos medžiaga“), 
keletas kitų darbų, tarp jų ir dalis 
parašytos lietuvių kalbos gramati-
kos. Kai kurie iš jų neišliko. 

Mirė 1836 m. Raseiniuose. 
Palaidotas Švėkšnos kapinėse. 

Vincentas Prialgauskas (Pri-
algauskis) – kunigas, istorikas. 
Gimė 1818 m. Raseinių apskri-
ties Šienlaukio kaime. Iki 1838m. 
mokėsi Kražių gimnazijoje, 
1841–1844 m. – Vilniaus kunigų 
seminarijoje. 1844–1848m. buvo 

Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios 
vikaras, 1851–1854 m. – Vil-
niaus Šv. Jonų bažnyčios vikaras 
ir vietinės gimnazijos kapelionas. 
Jis talkino Žemaičių vyskupui 
Motiejui Valančiui (1801–1875) 
rengiant spaudai religinio turinio 
knygas, išvertė į lenkų kalbą, M. 
Valančiaus „Žemaičių vyskupys-
tės“ skyrių apie Žemaičių katedrą, 
parengė šio skyriaus papildymą. 
Išleido knygą „Vilniaus vyskupų 
gyvenimas“ (Žywoty biskupów 
Wiłenskich, t. 1–3, išleista Peters-
burge 1860 metais. Mirė 1878 m. 
Maskvoje.

Simonas Tadas Stanevi-
čius– poetas, vertėjas, tauto-
sakininkas, spaudos darbuo-
tojas. Gimė 1799m. Raseinių 
apskrities Kanopėnų kaime. 
1817–1821m. mokėsi Kražių 
mokykloje, 1821–1826 m. stu-
dijavo Vilniaus universitete. 
Vilniuje gyveno iki 1834 metų 
Tuo laikotarpiu jis dalyvavo Vil-
niuje veikusiame žemaičių kul-
tūriniame sambūryje, bendra-
darbiavo su Simonu Daukantu 
(1793–1864), Dionizu Poška 
(1764–1830), kitais iškiliais 
ano meto kultūros, mokslo, vi-
suomenės veikėjais. Parašė odę 
„Šlovė žemaičių“ („Aukšta dai-
na“), 6 pasakėčias, rinko ir leido 
tautosaką, kitas knygas. 2010 
m. Vilniuje išleistas jo „Raštų“ 
fotografuotinis leidimas. Mirė 
1848m. Stemplėse (Šilutės r.), 
palaidotas Švėkšnos kapinėse.

Aleksandras Burba – gydy-
tojas, 1831 m. sukilimo dalyvis. 
Gimė 1800 metais. Žinoma, 
kad jis XIX a. antrame dešim-
tmetyje mokėsi Kražių gimnazi-
joje, čia dirbo korepetitoriumi. 

1821–1827 m. Vilniaus univer-
sitete studijavo mediciną ir įgijo 
gydytojo kvalifikaciją. Dalyvavo 
1831m. sukilime. Kai sukilimas 
pralaimėjo, pasitraukė į Prūsiją, o iš 
ten – į Prancūziją. Parašė prisimi-
nimus „Stan młodzieży wileńskiej 
1831 r.“ (išspausdinti 1845m. 
Paryžiuje K. Bronikowskio su-
darytame atsiminimų rinkinyje 
„Pamietniki Polskie“. 1831 m. už 
nuopelnus Tėvynei apdovanotas 
auksiniu kryžiumi. Mirė 1877 m. 
gyvendamas prieglaudoje.

Ignotas Bušinskis – isto-
rikas, Žemaitijos tyrinėtojas. 
Gimė 1807 m. Upytės apskr. Pu-
šaloto  parapijos Užobalio dva-
re (jis nėra išlikęs). 1821–1824 
m. mokėsi Kražių gimnazijoje, 
vėliau studijavo Vilniaus uni-
versitete. Yra buvęs Raseinių 
apskrities bajorų vadas. Jis ir jo 
žmona nukentėjo už 1863 m. su-
kilėlių rėmimą. Bendradarbiavo 
laikraštyje „Tygodnik illustro-
wany“ („Iliustruotas savaitraš-
tis“), kuriame paskelbė straips-
nių istorine tema. Vilniuje buvo 
išspausdintos penkios jo knygos, 
parašytos lenkų kalba (1859 m. 
– Šiluvos bažnyčios Žemaitijoje 
istorinis aprašymas“, 1871 m. – 
„Dubysa svarbiausia upė senojo-
je Žemaičių Kun[igaikštystėje], 
1872 m.– „Kražiai, jų praeitis ir 
dabartinė būklė“, 1873 m. – „Ne-
vėžio krantai“, 1874 m. – „Istori-
nis-statistinis Raseinių apskrities 
aprašymas“. 

Aleksandras Chmielevskis– 
lenkų poetas, kultūros veikėjas, 
1831, 1863 m. sukilimų dalyvis, 
buvęs šio sukilimo baltųjų vyriau-
sybės narys, Kauno gubernijos 
vaivada. Gimė apie 1814 m. Šiau-

Jurgis Konstantinas Broel Pliateris. 
Dilininkas nežinomas. XIX a.  Lietu-
vos nacionalinis dailės muziejus
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lių apskrityje. 1828–1830m. mo-
kėsi Kražių gimnazijoje. 1864m. 
už dalyvavimą 1863 m. sukilime 
nuteistas mirti pakariant. Šis 
nuosprendis jam vėliau pakeis-
tas tremtimi į Tomsko guberniją. 
1836–1839 m. bendradarbiavo 
leidinyje „Encyklopedja Po-
wszechna “ („Visuotinė enci-
klopedija“). 1840m. „Tygodnik 
Petersburski“ buvo išspausdin-
ta jo poema „Przeklęctwo na 
zlych pasterzy“ („Prakeiksmas 
blogiems ganytojams“). Mirė 
1882m. Kauno rajono Vandžio-
galos parapijoje. 

Anupras Jucevičius – 1831m. 
sukilimo Telšių apskrities kariuo-
menės vadas. Gimė 1797 m. Kel-
mės rajono Maironių kaime. Bai-
gė Kražių mokyklos šešias klases. 
Nuo 1814 m. studijavo Vilniaus 
universitete. 1831 m. organizavo 
sukilėlius ir jiems vadovavo Telšių 
apskrityje. Sukilimui pralaimė-
jus, pasitraukė į Prūsiją, vėliau – į 
Prancūziją. 1831 m. už nuopelnus 
tėvynei apdovanotas Auksiniu 
kryžiumi. Parašė atsiminimus 
apie sukilimą, kurie išspausdinti F.
Wrotnowskio knygoje „Pamiętki 
o powstaniu Litwy i ziem ruskich 
w roku 1831“ (išleista 1833 m. 
Paryžiuje).

Antanas Jarudas – literatas 
mėgėjas, vertėjas. Gimė 1814m. 
Raseinių apskrities Kalnujų 
miestelyje. Mokėsi Kražių gim-
nazijoje ir Vilniaus universite-
te, vėliau ūkininkavo savo dvare 
Kalnujuose. Laisvalaikiu eiliavo, 
vertė į lenkų kalbą Viljamo Šeks-
pyro kūrybą. 

Kazimieras Šliogeris – mo-
kytojas, lenkų teatro aktorius. 

Gimė 1824 m. tėvo dvare Rasei-
nių apskrities Juškaičių kaime. 
Nuo 1839 m. mokėsi Kražių 
gimnazijoje. Čia pradėjo eiliuo-
ti, vaidino mokyklos organizuo-
jamuose labdaros spektakliuose. 
Nuo 1843 m. studijavo mediciną 
Sankt Peterburgo universitete, 
vėliau – teisę, kamerinius daly-
kus. Universitetą baigė 1851me-
tais. Vėliau apie du metus moky-
tojavo Rygoje. 1853 m. įsikūrė 
Vilniuje, čia dirbo teatro aktoriu-
mi, nuo 1855 m. – mokytoju Vil-
niaus gimnazijoje, nuo 1859m. – 
Vilniaus lenkų teatro aktoriumi. 
1864 m. šis teatras buvo uždary-
tas. 1866 m. K. Šliogeris išvyko į 
Varšuvą. Mirė 1875 m. Polocko 
apskrityje.

Aleksandras Važinskis – 
profesorius, teologijos mokslų 
daktaras. Gimė 1811 m. Mažei-
kių rajono Laižuvos miestelyje.  
1825–1828 m. mokėsi Kražių 
gimnazijoje, 1828–1829 m. 
studijavo Vilniaus universitete, 
vėliau – kunigų seminarijoje, 
1831–1836 m. – Vilniaus dvasi-
nėje akademijoje. 1839–1842 m. 
buvo šios akademijos adjunktas. 
Kurį laiką dirbo Vilniaus kunigų 
seminarijos dėstytoju. 1845m. iš-
leistos dvi jo parašytos knygutės. 
1861 m. A. Važinskiui suteik-
tas teologijos mokslų daktaro 
laipsnis. Jis nebuvo lojalus caro 
valdžiai, todėl vienoje vietoje il-
gai užsibūti nepavykdavo. Mirė 
1872 m. Krokuvoje (Lenkija).

Jonas Zenkevičius – tapy-
tojas. Gimė 1821 m. Raseinių 
apskrities Pakražančio dvare. 
1830–1841 m. mokėsi Kražių 
gimnazijoje. Čia susidomėjo dai-
le ir pradėjo tapyti. 1842–1847 

m. studijavo Sankt Peterburgo 
dailės akademijoje, įgijo dailinin-
ko, portretų tapytojo diplomą. 
1850m. grįžo į Vilnių. Čia turė-
jo savo kūrybinę studiją, dailės 
mokė Alfredą Römerį ir kai ku-
riuos kitus dailininkus. 1857–
1859 m. keliavo po Europą. Su-
grįžęs į Vilnių dirbo mokytoju 
privačioje Römerių mokykloje. 
Nutapė Simono Daukanto, Mo-
tiejaus Valančiaus, Antano Bara-
nausko ir daugelio kitų ano meto 
iškilių mokslo, kultūros ir visuo-
menės veikėjų portretų. Apie 
1868 m. sunkiai susirgo ir nuo 
to laiko nebegalėjo tapyti. Tada 
gyveno Lenskio dvare Trakų 
Vokėje. Mirė 1888 m. Vilniuje, 
palaidotas Vilniaus Bernardinų 
kapinėse.

Tekstas parengtas pagal infor-
maciją, pateiktą Kazio Misiaus 
knygoje „Kražių mokykla ir gim-
nazija 1773–1844 metais“ (Vil-
nius : Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 2015, p. 236–277).

„Italų berniukas su mandolina“. 
Dailininkas Jonas Zenkevičius. 
1861 m. Lietuvos nacionalinis 
dailės muziejus

Parengė Virginijus Baranauskas
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Lietuvoje per keliolika pa-
skutiniųjų metų išleista daug 
kalbininkų parašytų, sudarytų, 
spaudai parengtų knygų bei žo-
dynų, kuriuose pateikiama infor-
macija apie lietuvių tarmes ir jų 
patarmes. Pedagogus, vyresniųjų 
klasių moksleivius bei studentiją, 
taip pat ir kitus skaitytojus nu-
džiugino knygų serija „Lietuvių 
kalbos tarmės mokyklai“. Anon-
suodamas ją knygų leidėjas Lie-
tuvių kalbos institutas pažymi, 
kad šios mokomosios knygos, 
išleistos kartu su elektroninėmis 
laikmenomis (kompaktinėmis 
plokštelėmis), padeda  susipažin-
ti su visomis lietuvių tarmėmis, 
daugiau sužinoti apie gimtojo 
krašto kultūrą, istoriją, žmonių 
savimonę, lietuvių santykius su 
kitomis tautomis, plečia akiratį 
ir turtina žodyną. Šios knygos 

XX a. pab.–XXI a. pr. išleistos 
knygos, žodynai apie žemaičių 
kalbą (tarmę), patarmes ir rašybą

Parengė Virginijus BARANAUSKAS

skirtos  mokiniams ir jų mokyto-
jams, taip pat aukštųjų mokyklų 
studentams, norintiems pagilin-
ti dialektologijos žinias ar pasi-
praktikuoti skaitant transkribuo-
tus tekstus. Jos turėtų praversti ir 
tyrėjams, ieškantiems vienokių 
ar kitokių žodžių formų, fiksuo-
jamų tik lietuvių kalbos tarmėse, 
tautosakos perliukų ir kt. Dalį 
šios serijos knygų sudaro leidi-
niai, kuriuose pristatoma žemai-
čių tarmė ir jos patarmės.

XX a. pab.–XXI a. pr. iš-
spausdinta ir daugiau leidinių, 
kuriuose pateikta informacija 
apie žemaičių tarmę ir patarmes. 
Išleista ir atskirų vietovių žodynų.

Šioje publikacijoje – pagrin-
dinė informacija apie naujausias 
kalbininkų išleistas knygas, ku-
rios turėtų nudžiuginti žemaičius 
ir kitus skaitytojus, kurie domisi 

bei tyrinėja kalbą. Trumpai pri-
statome ir seniau išleistas, bet iki 
šiol aktualumo, ypač tarp žemai-
čių, neprarandančias knygas.

MOKOMOSIOS KNY-
GŲ SERIJOS „LIETU-
VIŲ KALBOS TAR-
MĖS MOKYKLAI“ 
LEIDINIAI

„ŠIAURĖS ŽEMAIČIAI
KRETINGIŠKIAI“ 
Leidinys „Šiaurės žemaičiai 

kretingiškiai“ – mokomoji knyga 
su elektroninėmis laikmenomis 
yra skirtas mokytojams ir moks-
leiviams. Joje rašoma apie šiaurės 
žemaičių kretingiškių patarmę, 
kuri yra paplitusi visos Kretingos 
bei dalyje Plungės, Rietavo, Klai-
pėdos, Skuodo rajonų savivaldy-
bių teritorijoje. Knygos autoriai, 
anonsuodami šį leidinį rašo, kad 
„Šiaurės žemaičiai kretingiškiai, 
kaip ir šiaurės žemaičiai telšiškiai, 
yra tie žemaičiai, kurie ne moks-
lo kalboje populiariai vadinami 
dounininkais. Šioje knygoje apta-
riami svarbiausi šiaurės žemaičių 
kretingiškių tarmės bruožai. Vi-
sus, besidominčius šiuo kraštu ir 
jo kalba, turėtų sudominti įvairios 
tematikos tarminiai pasakojimai, 
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kurių ne vienas prilygsta patyru-
sių rašytojų kūriniams. Leidiny-
je taip pat supažindinama su iš 
šio krašto kilusiais kalbininkais, 
pateikiama nemažai įvairaus su-
dėtingumo klausimų, užduočių 
ir iliustracijų. Išskirtinis padėkos 
žodis tariamas šiaurės žemaičių 
patarmės mokovams, kurių pasa-
kojimai ir eilėraščiai yra didžiau-
sia šios knygos vertybė, leidžianti 
pajusti jų gimtosios tarmės grožį ir 
šio Žemaitijos krašto dvasią.“

Knygą sudarė Jūratė Lubienė 
ir Asta Leskauskaitė. 2020 m. ją 
Vilniuje išleido Lietuvių kalbos 
institutas.

„VAKARŲ ŽEMAIČIAI“
Tai mokomojo leidinio kom-

plektas, kurį sudaro knyga ir kom-
paktinė plokštelė. Knygoje apra-
šomos vakarų žemaičių patarmės 
ypatybės, vardai, plotas, lingvis-
tinė situacija. Autentiški tekstai 
ir garso įrašai padeda skaitytojui 
pajusti vakarų žemaičių patarmės 
grožį ir unikalumą, susipažinti su 
Klaipėdos krašto papročiais, dar-
bais, šio krašto žmonių specifiniu 
gyvenimo būdu. Kiekvieno kny-
gos skyrelio pabaigoje yra moko-
mųjų užduočių.

Leidinį sudarė Jonas Bukan-
tis, Asta Leskauskaitė, Vilija Sa-
lienė. Jį 2006 m. Vilniuje išleido 
Lietuvių kalbos institutas.

„ŠIAURĖS ŽEMAIČIAI
TELŠIŠKIAI“
Knyga „Šiaurės žemaičiai tel-

šiškiai“ – septintoji serijos „Lie-
tuvių kalbos tarmės mokyklai“ 
mokomoji knyga su kompaktine 
plokštele. Joje aptariamos svar-
biausios šiaurės žemaičių telšiškių 
ypatybės, pateikiama vaizdingų 
tarminių pasakojimų ir poezijos, 
tekstų apie žemaičius ir kitas tar-
mes, o kompaktinėje plokštelėje– 
garso įrašų. Mokiniams įtvirtinti 
naujas žinias padeda įvairūs klau-
simai ir užduotys. Tikimasi, kad 
ši knyga padės moksleiviams ir 
mokytojams artimiau susipažinti 
su unikalia, gyva ir įdomia šiaurės 
žemaičių telšiškių tarme, išgirsti ir 
pajausti tos tarmės dinamiškumą, 
ekspresyvumą ir savitumą.

Leidinį sudarė Juozas Pa-
brėža, Vida Marcišauskaitė ir 
Asta Leskauskaitė. Jį 2013 m. 
Vilniuje išleido Lietuvių kalbos 
institutas.

„PIETŲ ŽEMAIČIAI 
RASEINIŠKIAI“
Šis leidinys – taip pat mo-

komoji knyga su elektroninėmis 
laikmenomis. Joje pristatoma ra-
seiniškių šnekta ir bent iš dalies 

atskleidžiamas šio krašto žmonių 
gyvenimas. Leidinys skirtas mo-
kiniams ir jų mokytojams, aukš-
tųjų mokyklų pirmosios pakopos 
(bakalauro) studijų studentams, 
norintiems pagilinti savo dialek-
tologijos žinias ar pasipraktikuo-
ti skaitant transkribuotus teks-
tus. Knyga naudinga ir tyrėjams, 
ieškantiems žodžių formų, esan-
čių tik lietuvių kalbos tarmėse, 
tautosakos kūriniuose.

Leidinį sudarė Gintarė Ju-
džentytė-Šinkūnienė, Vida Mar-
cišauskaitė. 2020 m. jį išleido  
Lietuvių kalbos institutas.

„PIETŲ ŽEMAIČIAI
VARNIŠKIAI“
Šis leidinys – taip pat knygų 

serijos „Lietuvių kalbos tarmės 
mokyklai“ mokomoji knyga su 
kompaktinėmis plokštelėmis, skir-
tas mokytojams ir moksleiviams, 
padedantis susipažinti su pietų že-
maičių varniškių tarme, plėsti aki-
ratį, turtinį žodyną ir daugiau su-
žinoti apie gimtojo krašto kultūrą, 
istoriją, žmonių savimonę, lietuvių 
santykius su kitomis tautomis.

Leidinį sudarė, spaudai paren-
gė Gintarė Judžentytė, Vida Mar-
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cišauskaitė. 2017 m. jį Vilniuje 
išleido Lietuvių kalbos institutas.

KITOS KNYGOS APIE
ŽEMAIČIŲ KALBĄ  
(TARMĘ) IR RAŠYBĄ
 
„ŽEMAIČIŲ KALBA 
IR RAŠYBA“
Knygos autorius kalbininkas 

Juozas Pabrėža, pristatydamas 
šią knygą skaitytojams, pažymi, 
kad  joje „sistemingai ir nuose-
kliai aprašomas svarbiausias ir 
išskirtiniausias žemaičių tradici-
nės kultūros elementas – žemaičių 
kalba. Su gausiais pavyzdžiais 

išryškinamos, apibūdinamos es-
minės žemaičių kalbos tarimo, 
kirčiavimo, priegaidžių, morfolo-
gijos, sintaksės ir leksikos ypatybės. 
Dėstomi svarbiausi žemaičių rašy-
bos dalykai, patariama, kaip gyvą 
žemaitišką žodį išguldyti rašte. 
Kaip žemaičių kalbos savitumo, 
sodrumo, gyvybingumo įrodymas 
pateikiami autentiški žemaičių 
kalbos tekstai iš įvairių Žemaitijos 
vietų. Duodama iškilesnių žemai-
tiškai rašiusių ar rašančių autorių 
prozos ir poezijos pavyzdžių.“

Knygą 2017 m. Klaipėdoje 
išleido Sauliaus Jotužio leidy-
kla-spaustuvė.

„AKMENĖS APYLINKIŲ
TEKSTAI“
Knyga „Akmenės apylinkių 

tekstai“ yra aštuntasis „Tarmių 
tekstyno“ serijos leidinys, kurį su-
daro knyga ir kompaktinė plokš-
telė. Knygoje bendrai aprašomos 
Akmenės apylinkių šnektos ypa-
tybės, atskirai aptariami ypatin-
gesni, ypač su vokalizmu susiję 
dalykai, būdingesni tam tikriems 
šnektos punktams. Naujosios 
Akmenės geolektas glaustai ap-
rašomas atskirame skyriuje. Visi 
tarminiai tekstai nauji, iki šiol 
niekur neskelbti. Dauguma įrašų 
daryta 2017 m. vykdant „Tarmių 
tekstyno“ projektą. Tada buvo 
kalbinami vietiniai – čia gimę ir 
augę Akmenės miestelio, Akme-
nės II kaimo, Agluonų, Kivylių, 
Klykolių, Vegerių, Menčių gy-
ventojai. Leidinyje pirmą kartą 
pateikiami Naujosios Akmenės 
krašte užrašyti tekstai. Šis daugia-
kultūris ir daugiakalbis, iš esmės 
betarmis miestas prašosi atskiros 
studijos. Čia jau yra susiformavęs 
tam tikras geolektas. Jis, kiek lei-

džia teigti pirminiai stebėjimai, 
nedaug ką yra paveldėjęs iš šiau-
rės žemaičių tarmės.

Knygą sudarė, įvadą ir ko-
mentarus parengė Lina Murinie-
nė. Kompaktinę plokštelę suda-
rė Simona Vyniautaitė.  Knygą 
2018 m. Vilniuje išleido Lietuvių 
kalbos institutas.

„ŠIAURĖS ŽEMAIČIŲ 
SKUODO ZONA: [TAR-
MINIAI] TEKSTAI SU
KOMENTARAIS“ 
Knygos leidėjai nurodo, kad 

leidinys parengts remiantis kelių 
gretimų šiaurės žemaičių telšiš-
kių šnektų – Skuodo, Mosėdžio, 
Barstyčių – medžiaga, kuri buvo 
renkama 1973–1991 metais. 
Tarminiai tekstai pateikiami spe-
cialia fonetine rašyba ir išsamiai 
komentuojami. Beveik visi tuo-
metiniai pateikėjai (tarmės at-
stovai) dabar jau yra mirę, todėl 
visi jų pasakojimai apie praeitį ar 
autentiški tautosakos tekstai lai-
kytini ne tik kalbos, bet ir etni-
nės kultūros paminklais. Gaila, 
kad patys tarmės įrašai dėl tų lai-
kų techninių aplinkybių nėra iš-
likę. Pateikėjų vardai ir pavardės 
skelbiami remiantis knygos au-
toriaus pomirtine valia. Knyga 
skiriama pirmiausia lingvistams, 
bet ji naudinga ir tautosakinin-
kams, etnologams.

Literatūros istorikams aktu-
alūs gyvai perteikiami atsimini-
mai apie poetą Vytautą Mačernį. 
Tekstais su komentarais gali nau-
dotis humanitarinių specialybių 
studentai bei doktorantai. Kny-
gos autorius – Aleksas Girdenis. 
Leidinys spaudai parengtas Vil-
niaus universiteto Baltistikos ka-
tedroje. Ją 2013 m. Vilniuje išlei-
do Vilniaus universiteto leidykla.
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„ŠIAURĖS ŽEMAIČIŲ
TARMĖS KONSONAN-
TIZMAS: AKUSTINĖS IR
AUDICINĖS YPATYBĖS“
Knygos leidėjai, anonsuo-

dami šį leidinį, pažymi, kad 
„Monografijoje sinchroniškai 
analizuojamas šiaurės žemaičių 
tarmės priebalsynas: nustatomas 
priebalsinių fonemų inventorius, 
aptariami atlikto eksperimenti-
nio tyrimo rezultatai, pateikiamos 
fonologinė, akustinė ir audicinė 
(psichoakustinė) šiaurės žemaičių 
priebalsių klasifikacijos, aprašoma 
priebalsių diferencinių požymių 
sistema. Galima su autore sutik-
ti, kad telšiškių ir kretingiškių 
priebalsiai yra vienos sistemos – 
šiaurės žemaičių – nariai (9 psl.), 
tad tirti juos kartu ir metodiška, 
ir prasminga.  Tai pirmasis siste-
minis lietuvių (ir ne tik lietuvių) 
konsonantizmo aprašas. Mono-
grafijoje pateiktos išvados aktua-
lios tarmių, bendrinės kalbos bei 
kalbų tipologiniams ir diachroni-
niams tyrimams.“

Leidinio autorė – Regina 
Kliukienė. Knygą 2013 m. išlei-
do Vilniaus universiteto leidykla.

 „CENTRINĖ ŠIAURĖS
ŽEMAIČIŲ KRETINGIŠ-
KIŲ TARMĖ: TARMĖS 
TEKSTAI SU KOMENTA-
RAIS IR ŽODYNĖLIU“
Šio leidinio autoriai, sudary-

tojai siekė  pateikti kuo daugiau 
autentiškų kretingiškių tarmės 
tekstų, kuriais galėtų naudotis 
tiek patyrę dialektologai,  kalbos 
istorikai, tiek ir studijuojantis 
jaunimas. Tekstai užrašyti išsa-
mia dialektologine transkripcija. 
Visi jie šifruoti iš magnetofono 
įrašų, kurie XX–XXI a. sandū-
roje padaryti daugiausia Kulių, 
Kartenos, Raguviškių, Plungės, 
Salantų, Endriejavo apylinkėse. 
Sąmoningai pasirinkti vyresnio 
amžiaus informantai – tradici-
nės tarmės atstovai. Specialis-
tai pastebi, kad visi jie jau linkę 
įterpti šiokių tokių bendrinės 
kalbos elementų, vadinasi, teks-
tai atspindi autentišką dabarti-
nės tarmės padėtį. Leidėjai tiki-
si, kad ši knyga paskatins tarmių 
tyrinėtojus labiau domėtis šiuo 
savitu Žemaitijos kampeliu. Lei-
dinys iliustruotas informantų, 
jų sodybų, įdomesnių gamtos 

objektų nuotraukomis.
Knygą sudarė, spaudai pa-

rengė Zofija Babickienė, Birutė 
Jasiūnaitė, Angelė Pečeliūnaitė, 
Rūta Bagužytė. 2007 m. ją išlei-
do Vilniaus universitetas bendra-
darbiaudamas su  leidykla „Bal-
tos lankos“.

„ŠVĖKŠNOS ŠNEKTOS
TEKSTAI“
Knygos ledėjai, pristatyda-

mi ją visuomenei, yra pažymėję: 
„Kadangi Švėkšna yra prie besi-
kryžiuojančių kelių į Veiviržėnus, 
Saugas, Gardamą ir Kvėdarną, 
tai jos šnektą paveikė ir šiaurės, ir 
vakarų žemaičiai. Nors švėkšniš-
kiai kalba aiškia pietų žemaičių 
varniškių šnekta, tačiau turi ir 
nemažai savitumų. Nedaug kas 
yra tyrinėjęs šią šnektą, tad kny-
gos sudarytoja Adelė Judeikienė 
ėmėsi kaupti medžiagą: atrinko 
įdomesnius žmonių pasakojimus, 
t. y. jų įrašus, juos papildė naujais 
pasakojimais. Tekstų įrašai atkur-
ti pažodžiui, nieko nepridedant 
ir neišmetant. Darbas atliktas 
kruopščiai, įsiklausyta į kiekvieno 
ištarto garso niuansus, į žodžio 
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kirčiavimo ypatumus. Vėliau dar 
kartą įrašus klausė redaktorius, 
Klaipėdos universiteto docentas Jo-
nas Bukantis. Tekstai transkribuoti 
iš 1996–2004 metų įrašų.“ Knygą 
2005 m. Vilniuje išleido Lietuvių 
kalbos institutas.

„TAIP ŠNEKA TIRKŠLIŠ-
KIAI: ŠIAURĖS ŽEMAI-
ČIŲ TELŠIŠKIŲ TAR-
MĖS TEKSTAI SU KO-
MENTARAIS“
Knygos autorius kalbininkas 

Aleksas Girdenis, anonsuodamas 
knygą, yra pažymėjęs,  kad „Rin-
kinys „Taip šneka tirkšliškiai“ ski-
riamas vienai iš centrinių šiaurės 
žemaičių telšiškių šnektų. Tekstai 
šifruoti iš magnetofono įrašų, da-
rytų paslėptu mikrofonu Mažeĩ-
kių rajono Tirkšlių apylinkėje – iš 
pradžių Ùžlieknės kaime (1968–
1972), vėliau (1973–1985) 
Daubãriuose. Įrašinėta įvairiais 
magnetofonais – daugiausia 
„BECHA“ ir „KOMETA“. Nau-
dotasi paprastais (nekryptiniais) 
mikrofonais: kitokie šio pobūdžio 
įrašams būtų netikę. Kadangi pats 
esu tiriamosios šnektos atstovas ir 
tarp daugelio dialogų įrašymo bei 
jų sutranskribavimo praeidavo 
nedaug laiko, menkoka techninė 
įrašų kokybė tekstams negalėjo la-
bai pakenkti. 1973–1985 m. įra-
šyta ir mano motinos Bronislãvos 
GIRDENÍENĖS-GEDGAU-
DÁITĖS (1902–1988) telefono 
pokalbių su savo dukteria Elenà 
LEŠČÌNSKIENE-GIRDENÝ-
TE (g. 1933) bei kitais giminai-
čiais. […]

Svarbus rinkinio komponentas 
yra lingvistiniai, etnografiniai, psi-
cholingvistiniai komentarai, patei-
kiami išnašose. Komentuojami be-
veik visi reiškiniai, nukrypstantys 

nuo „oficialaus“ mokslinio tarmės 
vaizdo – viskas, kas nepaklūsta 
schematiškoms taisyklėms; kar-
tais komentarai virsta nedideliais 
lingvistiniais etiudais. Tai įgalins 
skaitytoją susidaryti tikrą gyvos– 
lanksčios, varijuojančios, nuolatos 
kintančios – tarmės vaizdą, su-
vokti svarbesnius pokalbių ir spe-
cifinių jų bruožų motyvus.“

Knygos vyr. redaktorius – Al-
bertas Rosinas. Ją 1996 m. kartu 
su  Lietuvių kalbos draugija Vil-
niuje išleido Mokslo ir enciklo-
pedijų leidykla.

„JURBARKO APYLIN-
KIŲ TEKSTAI“
Knyga „Jurbarko apylinkių 

tekstai“  išleista kartu su kom-
paktine plokštele. Šis leidinys 
pratęsė „Tarmių tekstyno“ seriją. 
Jį, kaip ir ankstesnius šios serijos 
leidinius, sudaro knyga ir kom-
paktinė plokštelė, kurioje galima 
išgirsti visus knygoje pateikstus 
tekstus. Pasakojimuose ir prisi-
minimuose atsispindi šio turtin-
go pilių, piliakalnių, dvarų, įsta-
bių bažnyčių, dar turtingesnio 
talentingų žmonių krašto istori-
ja, buitis, papročiai ir tradicijos, 
šventės, kasdieniai darbai, šeimos 
narių, giminaičių ir kaimynų san-
tykiai, kaimo reikalai, vaikystės 
ir jaunystės prisiminimai. Kny-
goje pateikiami tekstai iš vakarų 
aukštaičių kauniškių šiaurinės 
dalies, esančios dešinėje Nemu-
no pusėje, t. y. iš kelių Jurbarko 
rajono kaimų – Paulių, Stakių, 
Gudžiūnų, Greičių, Raudonėnų, 
Mikutáičių I, Vãdžgirio. Tarmi-
niai tekstai užrašyti išsamia dia-
lektologine transkripcija.

Leidinį sudarė Vilija Saka-
lauskienė. Knygą 2019 m. Vil-
niuje išleido Lietuvių kalbos ins-
titutas. 
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„ŽEMAIČIŲ DZŪKAI:
TEKSTAI SU KOMEMN-
TARAIS“
Šis leidinys spaudai parengtas 

remiantis gausia tarmine medžia-
ga, sukaupta 1974–1979 metais. 
Knyga skiriama labai įdomiai, 
bet palyginti mažai ištirtai šiau-
rės žemaičių patarmei – žemai-
čių dzūkams, kurių pagrindiniai 
bruožai šiuo metu jau beveik 
išnykę. Kadangi visi pateikėjai 
jau mirę, knygą galima laikyti ir 
paminklu jiems, kalbėjusiems į 
mikrofoną tokia gyva, sodria, sa-
vita ir turtinga kalba, kokios jau 
niekada nebeišgirsime. 

Rinkinį papildo du perspaus-
dinami moksliniai straipsniai, 
skirti pačioms ryškiausioms ir 
sparčiausiai nykstančioms tarmės 
ypatybėms – žemaičių dzūka-
vimui bei jo kilmei ir specifinio 
tarmės balsio [a:] kiekybei. 

Knygos autorius – Aleksas 
Girdenis. Ją 2008 m. Vilniuje 
išleido Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas.

ŽODYNAI

„ŠIAURĖS VAKARŲ 
ŽEMAIČIŲ ŽODYNAS“,
I TOMAS (A–O)
Knygos autorė – ilgametė 

Lietuvių kalbos instituto mokslo 
darbuotoja kalbininkė dialek-
tologė Birutė Vanagienė (1934-
2011). Ji Mosėdžio ir gretimų 
apylinkių šnektą pradėjo tyrinėti  
XX a. 6 dešimtmetyje. Žodynas 
apima Ylakių, Lenkimų, Mo-
sėdžio, Skuodo, Šačių, taip pat 
Įpilties, Serapinų, Vindeikių apy-
linkių šnektas. Iš viso medžiaga 
leidiniui buvo renkama daugiau 
negu 30 metų iš daugiau kaip 
80 gyvenamųjų vietovių, esančių 
Skuodo ir Kretingos savivaldy-
bėse. Trumpai autorė šį darbą iš 
pradžių vadino Mosėdžio (savo 
gimtosios šnektos) vardu, nes 
žodžių ir iliustratyvių pavyzdžių 
iš šios šnektos žodyne yra pateik-
ta daugiausia. Leidinys spaudai 
buvo rengiamas neužmirštant 
nuostatos, kad vertingiausios 
tarmėje yra senosios formos, kuo 
mažiau paveiktos bendrinės kal-
bos. Pasak kalbininko habil. dr. 
Giedriaus Subačiaus, šis žodynas 
yra didelės vertės veikalas, kuris 
sudaro galimybę pažinti kalbą, o 
tiksliau – toliausiai į šiaurės va-
karus nutolusio Lietuvos kampo 
kalbos atmainą, ir kad šis leidi-
nys yra „Parašytas puikiai tarmę 
mokėjusios ir išmaniusios gimto-
sios tarmės atstovės dialektologės, 
todėl labai patikimas“. Žodyną 
2014m. Vilniuje išleido Lietuvių 
kalbos instituto leidykla. 

„ŠIAURĖS VAKARŲ 
ŽEMAIČIŲ ŽODYNAS“,
II TOMAS (P–Ž)
Tai antrasis kalbininkės Biru-

tės Vanagienės parašyto žodyno 
tomas. Jame pateikiama Šiaurės 
vakarų žemaičių, gyvenančių 
Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, 
Skuodo, Šačių apylinkėse iš gyvo-
sios kalbos surinkta leksika (P–Ž 
raidės).

Autorė nespėjo šio Žodyno  
pati parengti spaudai, todėl jos 
kolegos, rengdami knygą spau-
dai, stengėsi kuo mažiau kore-
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guoti autorės tekstus, t. y. laikyta-
si jos nustatytų taisyklių ir kt. Šis 
žodynas –  svarbus XXa. II p. lie-
tuvių tarmių tyrinėjimo šaltinis. 
Jį 2015 m. Vilniuje išleido Lietu-
vių kalbos instituto leidykla .

„KRETINGOS TARMĖS
ŽODYNAS“
Ši knyga – kalbininko Juozo 

Aleksandravičius (1920–2007) 
svarbiausias mokslinis darbas, 
itin svarbus XX a. II p. lietuvių 
tarmėtyros šaltinis. J. Aleksan-
dravičius savo gimtosios šiaurės 
žemaičių kretingiškių šnektos 
duomenis rinko visą gyvenimą. 
Išėjęs į pensiją atsidėjo tik šiam 
darbui ir parašė didelės apimties 
žodyną. Skaitytojai čia ras daugy-
bę vaizdingos gyvosios kalbos pa-
vyzdžių: į jį sudėti tarmės žodžiai 
iliustruoti autentiškais šnekamo-
sios kalbos sakiniais, ekspedicijų 
ir kelionių metu užrašytais iš vie-
tinių žmonių (kai kurie jų gimę 
dar XIX a. pabaigoje) lūpų. Pats 
autorius nespėjo žodyno pareng-
ti spaudai. Jo darbą pratęsė kal-
bininkės Danguolė Mikulėnienė 
ir Daiva Vaišnienė. Redaguojant 
žodyną stengtasi kuo mažiau jį 
keisti ar koreguoti, laikytasi visų 
to meto lietuvių dialektologijos 
ir tarminės leksikografijos tra-
dicijų. Vienodinant tekstą at-
sižvelgta į mokslines autoriaus 
pažiūras ir pokalbių su juo metu 
išlaikytą nuomonę. Paliktas ir au-
tentiškas J. Aleksandravičiaus pa-
rašytas žodyno pavadinimas. 

2011 m. knygą Vilniuje išlei-
do Lietuvių kalbos institutas.

„ŠIAURĖS RYTŲ 
DŪNININKŲ ŠNEKTŲ 
ŽODYNAS“
Žodyne pateikiama žemaičių 

dūnininkų šiaurės rytų ploto lek-
sika. Įvade aptariami įvairūs tar-
minių žodynų tipai, nurodomi 
šio žodyno sudarymo principai. 
Pirmajame skyriuje įdėti žodžiai 
su iliustracijomis. Antrąjį skyrių 
sudaro daugelio jau pradedamų 
užmiršti skolinių ir bendrų su li-
teratūrine kalba žodžių registras.

Žodyno autorius – Vytautas 
Vitkauskas. Knygą 1976 m. Vil-
niuje išleido leidykla „Mokslas“. 

„ŽEMAIČIŲ KALBOS
TELŠIŠKIŲ TARMĖS
ŽODYNAS“ 
Knygoje pateikta daug skam-

bių Telšių tarmės žodžių, aktualių 
visam Žemaitijos regionui. Ši savo 
turiniu turtinga knyga svarbi ne tik 
regiono, bet ir visos Lietuvos mastu. 
Leidinį sudarė  ir redagavo pedago-
gė Irena Radzienė. 2020 m. knygą 
išleido leidykla „Piko valanda“. 

Vienos pirmųjų nuo Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo 1991 m. ko-
vo 11 d. išleistų žemaičių kalba pa-
rašytų knygų – Edvardo Rudžio „Sė-
muona malūna“ viršelis (Vilnius,  
2001 m.)
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Parodoje leidinio aktualumą 
ir istorinę vertę apžvelgė knygos 
sudarytoja, mokslinė redaktorė 
dr. Lara Lempertienė, projekto 
„Telšių Atminties knyga: Ho-
lokausto nutrauktas žydų ben-
druomenės gyvenimas“ vadovė, 
Žemaičių muziejaus „Alka“ mu-
ziejininkė-skaitmenintoja Loreta 
Norvaišienė, mintimis apie kny-
gą dalinosi Telšių miesto Garbės 
pilietis Miša Jakobas.

Vilniaus knygų mugėje – Žemaičių
muziejaus „ALKA“ leidiniai apie 
Holokausto nutrauktą Telšių žydų 
bendruomenės gyvenimą
Donata KAZLAUSKIENĖ

Šių metų paskutinį vasario savaitgalį Žemaičių muziejus „Alka“
dalyvavo tradicinėje Vilniaus knygų mugėje ir čia jungtiniame 
Lietuvos muziejų asociacijos stende pristatė knygą „Telšiai. At-
minties knyga“, kuri yra trejus metus muziejaus vykdytų projektų 
sėkmingo darbo rezultatas. 

„Telšiai. Atminties knyga“ – 
tai Žemaičių muziejuje „Alka“ 
Spaudinių fonde saugomos su-
darytojo Izaoko Alperovičiaus 
knygos „Telšiai“ (išleista 1984m. 
Izraelyje) vertimas iš jidiš ir 
hebrajų kalbų. Leidinį muzie-
jui padovanojo vienas straipsnių 
autorių – buvęs telšiškis Cvi Bri-
kas. Knygą jau už Lietuvos ribų 
XX a. 6–9 deš. parašė nuo Ho-
lokausto išsigelbėję Telšių žydai, 

kurie papasakojo apie ano meto 
Telšius, čia veikusias švietimo 
institucijas, jose taikytas moky-
mo sistemas bei iškilias asme-
nybes. Iš dviejų kalbų išverstos 
knygos tekstus knygoje papildo 
nuotraukos, iš atminties atkurti 
žemėlapiai, brangių išsaugotų 
suvenyrų vaizdai. Memoriali-
nės knygos straipsnių autoriai 
yra  Holokaustą patyrę, dažnai 
per stebuklą išgyvenę, daugumą 
artimųjų praradę bendruome-
nių nariai. „Telšiai. Atminties 
knyga“ – ne tik akademinė mo-
nografija, bet ir gyvų liudijimų 
polifonija. Ji skirta šių dienų 
skaitytojams, norintiems išsa-
miau sužinoti apie tai, ko jie jau 
niekada nepamatys –  apie žydų 
gyvenimo klestėjimą Lietuvoje.

Dr. L. Lempertienė leidinio 
pristatymo metu prisipažino, kad 
šią knygą iš hebrajų kalbos versti 
buvo sudėtinga emociškai: „Tai 
nebuvo techniniai, tai buvo emo-
ciniai sunkumai, nes kai ilgą lai-
ką dirbi su tekstu, kur visi, net ir 
prisimindami prieškarį, pamini, 
kuo viskas pasibaigia, ir kai tu esi 

(Nukelta į 51 p.)

Žemaičių muziejaus „Alka“ knygų pristatymo akimirka 2023 m. Vilniaus  knygų mugėje
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Pirmoji sakralinės ekspozicijos įkūrimo idėjos 
iniciatorė – buvusi Žemaičių muziejaus „Alka“ 
direktorė Elvyra Spudytė. Pasikeitus vadovams – 
muziejui pradėjus vadovauti Evai Stonkevičienei, ši 
idėja įgavo materialią formą.

Įrengdami ekspoziciją muziejininkai konsulta-
vosi su Telšių vyskupijos ir Vincento Borisevičiaus 
kunigų seminarijos atstovais. Nemažą dalį ekspo-
zicijos vertybių muziejui deponavo (paskolino) 
Telšių vyskupijos kurija ir bažnyčios, tad sakralinio 
paveldo ekspozicijoje miesto ir visos Žemaitijos 
katalikiškąjį, istorinį ir kultūrinį pasakojimą kartu 
su Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejinėmis ver-
tybėmis iliustruoja ir bažnytiniai lobiai iš Telšių 
vyskupijos kurijos, Telšių Šv. Antano Paduviečio 
katedros, Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekalto-
jo Prasidėjimo bažnyčios, Palangos Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, Tryškių Švč. 
Trejybės bažnyčios, Tverų Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo bažnyčios ir Žemaičių Kalvarijos Švč. 
Mergelės Marijos apsilankymo bazilikos. 

Žemaičių muziejus „Alka“ šiame naujame eks-

TELŠIUOSE – nauja 
Žemaitijos religinio 
gyvenimo istoriją 
pasakojanti muziejinė
erdvė
Donata KAZLAUSKIENĖ
Loretos NORVAIŠIENĖS nuotraukos

2022 m. gruodžio 6 d. buvusio Telšių Ber-
nardinų vienuolyno ir Kunigų seminarijos 
patalpose atidarytas naujas Žemaičių mu-
ziejaus „Alka“ ekspozicinis padalinys – 
Sakralinio paveldo ekspozicija. Tai dar vie-
na šio krašto religinio gyvenimo istoriją liu-
dijanti muziejinė erdvė Žemaitijos sostinėje, 
suteikianti naujo turinio ant Insulos kalvos 
esančiam Telšių sakraliniam kompleksui. 

poziciniame padalinyje visuomenei pristato Že-
maitijos sakralinį paveldą, krašto religinio gyveni-
mo istoriją ir pamaldumo tradicijas per išskirtinius 
meno kūrinius, bažnytinių procesijų atributus, 
liaudies meistrų darbus, liturginius reikmenis ir 
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istorinius artefaktus. Lankyto-
jai ekspozicijoje susipažįsta su 
sakralinės dailės paveldu: auk-
sakalyste, liturginės tekstilės 
dirbiniais, vaizduojamąja dai-
le, dievdirbyste ir į UNESCO 
Žmonijos nematerialaus ir žo-
dinio paveldo šedevrų sąrašą 
įtraukta kryždirbyste. Didžioji 
dalis eksponuojamų kūrinių 
datuojami XIX amžiumi. Yra 
ir itin vertingų XVIII a. baro-
ko laikotarpio eksponatų, dalis 
jų paskelbta Lietuvos kultūros 
paveldo vertybėmis. Daug lan-
kytojų dėmesio sulaukia senoji 
barokinė Žemaičių Kalvarijos 
krikštykla, Lietuvos auksa-
kalio – XVIII a Žemaitijoje 
dirbusio Kristijono Juozapo 
Štapelerio kūriniai, kitos sakra-
linio meno vertybės, liudijan-
čios krikščionybės istoriją bei 
reprezentuojančios Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
kultūrą.

2023 m. vasario–kovo mė-
nesiais muziejus lankytojus 
kvietė ir į Sakralinio paveldo 

(Nukelta į 50 p.)
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ekspozicijoje surengtą „Vieno 
eksponato“ parodą – Žemaičių 
muziejaus „Alka“ sveikinimą 
Vilniui jo 700-ojo gimtadienio 
proga. Šioje parodoje buvo pri-
statomas Vilniaus miesto pano-
raminis planas iš Georgo Brau-
no ir Franso Hogenbergo atlaso 
„Pasaulio miestai“. Tai seniausias 
šiandien kartografijos istorijoje 
žinomas Vilniaus miesto grafinis 
vaizdas, išspausdintas pirmajame 
pasaulio miestų atlase. Paroda 
veiks iki kovo 26 d.

Lankytojai kviečiami ne tik 
apžiūrėti ekspoziciją, bet ir iš 
anksto užsisakyti ekskursijas.

*** 
Sakralinės paveldo ekspozici-

jos adresas: Katedros a. 6, Telšiai.

Loretos Norvaišienės nuo-
traukose – Žemaičių muziejaus 
„Alka“ (Telšiai) Sakralinės ekspo-
zicijos fragmentai
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ne tik vertėjas, bet ir redaktorius, 
skaitantis tą patį tekstą keletą 
kartų, tai yra sunku psichologine 
prasme. Su šia tema gyvenau trejus 
metus, o tai nebuvo lengva, todėl 
esu tikra, kad sunku versti buvo ir 
jidiš kalbos vertėjai. Kas mane la-
biausiai palietė ir ko aš nelaukiau 
iš savęs? Aš nesu telšiškė, net negi-
miau Lietuvoje, tačiau ši bendruo-
menė tapo man tokia artima, lyg ji 
būtų mano, jaučiausi taip, lyg bū-
čiau pažinojusi tuos žmones, apie 
kuriuos rašoma knygoje“.

Žydų atminties knyga svarbi ir 
Telšiuose augusiam žinomam pe-
dagogui, Telšių miesto Garbės pi-
liečiui Mišai Jakobui. „Tai turbūt 
geriausia mano kada nors skai-
tyta knyga apie žydų gyvenimą. 
Leidinio puslapiuose yra ir viena 
kita mano artimųjų nuotrauka, 
ne tėvų ir senelių, bet konkrečiai – 
mano dėdžių. Norėčiau, kad būtų 
daugiau, deja, viskas sudegė. Ge-
rai, kad artimieji pabėgo ir išliko 
gyvi“, – knygų mugėje kalbėjo 
M.Jakobas ir pasidžiaugė, kad 
ypač svarbus žydų bendruome-
nei leidinys galiausiai išverstas į 
lietuvių kalbą.

Lietuvos muziejų asociacijos 
stende buvo galima įsigyti dau-
giau negu dešimt Žemaičių mu-
ziejaus „Alka“ leidinių. Vienas 
naujausių išspausdintas praėjusių 
metų pabaigoje, Tai knyga „Ho-
lokaustas Žemaitijoje: istorijos 
ir atminties atodangos“. Šis lei-
dinys– tai Žemaičių muziejaus 
„Alka“ įgyvendinamo projekto 
„Telšių atminties knyga: Holo-
kausto nutrauktas žydų bendruo-
menės gyvenimas“, skirto Telšių 
geto sunaikinimo 80-osioms me-
tinėms, dalis.

Rinkinį sudaro penkių au-

(Atkelta iš 47 p.)

torių straipsniai, kurių temos 
lietuviškoje Holokausto isto-
riografijoje kol kas nėra plačiau 
tyrinėtos. Rinkinio autoriai ne-
palietė tokių Holokausto istorio-
grafijoje tradiciškai narpliojamų 
klausimų kaip „linijinė“ Holo-
kausto įvykių chronologija, aukų 
grupės ir jų gausa. Tačiau… Lei-
dinys vertingas kitais aspektais, 
kurie padeda geriau suprasti Ho-
lokausto istorijos ir jo atminimo 
Žemaitijoje specifiką bei skatina 
tyrinėtojus šiai temai ateityje 

skirti daugiau dėmesio. Leidinį 
sudaro dr. Lino Venclausko, dr. 
Alfredo Rukšėno, dr. Aušros Pa-
žėraitės, dr. Zigmo Vitkaus, dr. 
Hektoro Vitkaus straipsniai.

Žemaičių muziejaus „Alka“ 
leidinius darbo dienomis galima 
įsigyti šiuose muziejaus pada-
liniuose: Žemaičių kaimo mu-
ziejuje (Malūno g. 5, Telšiai), 
Sakralinio paveldo ekspozicijoje 
(Katedros a. 6, Telšiai).

Fotografė Donatas Kazlauskienė

Nuotraukoje (iš kairės): dr. Lara Lempertienė, Miša Jakobas  ir Loreta Nor-
vaišienė; apačioje – Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojos knygų mugėje
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Šių metų vasario paskutinįjį sekmadienį – ne-
mokamo muziejaus lankymo dieną  Sakralinio pa-
veldo ekspozicijos lankytojams ypatingą eksponatą 
pristatė Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejinin-
kė-rinkinio saugotoja Irma Kontautienė. Parodos 
atidaryme dalyvavusi Žemaičių muziejaus „Alka“ 
direktorė Eva Stonkevičienė akcentavo regionų 
svarbą kuriant valstybę ir išsaugant Lietuvos kultū-
ros paveldo vertybes. Muziejininkė Monika Sudin-
taitė, pristatydama parodą, akcentavo  Vilniaus vie-
nuolynų ir vienuolių svarbą kuriant krikščionišką 
europinį Vilniaus miestą.

Vilniaus miesto panoraminis planas pirmą kar-
tą buvo išspausdintas 1581 m. trečiajame pasaulio 
miestų atlaso tome. Jis atspindi XVI a. vidurio Vil-
niaus vaizdą. Lietuvos atminties institucijos turi 

keliolika Vilniaus miesto panoraminių planų iš 
G.Brauno ir F. Hogenbergo atlasų, išleistų įvairio-
mis kalbomis ir skirtingais metais. Beveik visi jie yra 
saugomi Vilniaus muziejuose ir bibliotekose, išsky-
rus du: vienas jų – Vytauto Didžiojo karo muzie-
juje Kaune, kitas – Žemaičių muziejuje „Alka“. Į šį 
Telšiuose veikiantį muziejų Vilniaus miesto planas 

Vieno eksponato paroda 
TELŠIUOSE –  dovana 
jubiliejų pažyminčiam 
VILNIUI 
Irma KONTAUTIENĖ  

Žemaičių muziejus „Alka“ sveiki-
na Vilnių su jo 700-uoju gimtadieniu. 
Ta proga muziejus 2022-ųjų metų 
pabaigoje atidarytame naujajame 
padalinyje – Sakralinio paveldo eks-
pozicijoje – vasario mėnesį surengė 
„Vieno eksponato parodą“, kurioje 
buvo galima pamatyti šio muziejaus 
rinkiniuose esantį Vilniaus miesto 
panoraminį planą iš Georgo Brauno 
ir Franso Hogenbergo atlaso „Pa-
saulio miestai“. Tai seniausias šian-
dien kartografijos istorijoje žinomas 
Vilniaus miesto grafinis vaizdas, iš-
spausdintas pirmajame pasaulio 
miestų atlase (atlaso lotynų kalba 
išleista penktoji laida 1606 m.).

Vilniaus miesto panoraminis planas ir Vilniaus mies-
to aprašas, išspausdintas G. Brauno ir F. Hogenbergo 
pasaulio miestų atlase (1606 m.  lotynų kalba išleista 
atlaso penktoji laida). Nuotraukos iš Žemaičių muzie-
jaus „Alka“ fotoarchyvo
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pateko Antro pasaulinio karo metais iš Lekemės 
dvaro (Plungės r.), sovietų valdžiai nusavinant dva-
ruose buvusias vertybes. Tuo laikotarpiu buvo ap-
rašytas buvęs Lekemės dvarininko Juozo Lapinsko 
turtas: paveikslai, žemėlapiai, skulptūros, žvakidės. 
1942 m. kovo mėnesį J. Lapinskui mirus, aprašytos 
vertybės, tarp jų ir įrėmintas Vilniaus planas, tuo-
metinio „Alkos“ muziejaus direktoriaus Prano Ge-
nio pavedimu buvo parvežtos į muziejų.

*** 
Pasaulio miestų atlasas „Civitates orbis terra-

rum“ buvo leidžiamas 1572–1618 m. Kiolne, šešiais 
tomais, dideliu formatu. Spaustuvės savininkas ir 
leidėjas – flamandų kartografas ir meninės graviū-
ros meistras Fransas Hogenbergas didelės apimties 
darbams į pagalbą buvo pasikvietęs ir du  flaman-
dų menininkus – graverį Simoną van den Neuvelį 
bei dailininką Georgą Hoefnagelį. Atlaso leidybos 
darbams vadovavo leidėjas, Kiolno geografas, Šv. 
Marijos ad Gradus dekanas Georgas Braunas. Jis 
rinko informaciją, parengė miestų aprašymus. At-
lasas buvo leidžiamas lotynų, vokiečių ir prancūzų 
kalbomis, įtraukiant vis daugiau miestų.

Atlase pavaizduoti 546 tuo metu žinoti pasaulio 
miestai. 95 proc. jų buvo Europoje, o 5 proc.– Azi-
joje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje. Europos miestų 
dominavimas atlase atspindi to meto žinias apie pa-
saulį ir skirtingus urbanizacijos procesus įvairiuose 

žemynuose. Topografiniai miestų planai buvo rai-
žomi vario plokštėse, atspausdinami ir tik tada kie-
kvienas atskirai spalvinamas akvarele. Miestai yra 
atvaizduoti lyg iš paukščio skrydžio. Planai puošnūs, 
iliustruoti miestų herbais, augalais, gyvūnais, ale-
gorinėmis figūromis, bet dažniausiai– žmonių su 
nacionaliniais kostiumais figūromis. Kitoje plano 
pusėje pateikiamas miesto aprašymas. Tokie spalvinti 
G. Brauno ir F. Hogenbergo atlasai – puiki pasaulio 
pažinimo priemonė. Deja, iki mūsų dienų, kaip jau 
minėta, jų išliko nedaug, kai kuriuose trūksta lapų.

Sužinoti muziejuje saugomo Vilniaus miesto 
panoraminio plano tikslią leidimo datą pavyko tik 
2016 metais, kai Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių sky-
riaus vyriausioji bibliografė Jadvyga Misiūnienė nu-
statė, kad jis yra iš penktosios lotynų kalba 1606m. 
leistos laidos.

Paroda Žemaičių muziejaus „Alka“ Sakralinio 
paveldo ekspozicijoje veikia iki 2023 m. kovo 26 d.

Naudota literatūra:
1. Aloyzas Samas, Žemėlapiai ir jų kūrėjai, Vil-

nius, 1997.
2. Jadvyga Misiūnienė, „Vilniaus miesto pano-

raminis planas iš Georgo Brauno ir Franso Hogen-
bergo atlaso „Pasaulio miestai“, Tarp knygų, 2016m. 
rugsėjo mėnesio numeris.

Iš kairės: Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Eva 
Stonkevičienė, kultūrinės komunikacijos specialistė  
Monika Sudintaitė ir muziejininkė-rinkinio saugotoja 
Irma Kontautienė supažindina muziejaus lankytojus 
su „Vieno eksponato paroda“. Monikos Sudintaitės ir 
Jurgitos Armalienės nuotraukos
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ŠIS TAS APIE SAVE

Alfonsas DARGIS

(Pabaiga. Pradžia 2023 m. Nr. 3)

STUDIJOS UŽSIENYJE

„Baigus Kauno meno mokyklą, pradėjau rūpin-
tis Švietimo ministerijos stipendija į užsienį. Tam, 
kad Švietimo ministerija neatmestų prašymo dėl 
stipendijos gavimo, reikėjo studijoms surasti prak-
tišką dailės sritį, tokią, kuri ministerijai būtų prie 
širdies (priimtina). Antanas Tamošaitis patarė pa-
sirinkti ką nors iš taikomojo meno. Suradom: odos 
dirbiniai, mados, brėžiniai. Švietimo ministerija ma 
stipendiją paskyrė – studijoms Vienoje.

 

VIENOS AKADEMIJA

1936 metų rudenį, vėlų vakarą, traukinys mane 
atvežė į Vieną. Įlipau į taksi, kad nuvežtų į viešbutį 
(adresą žinojau), ir išsigandau, nes pamaniau, kad 
jau bus gyvenimo pabaiga; taksi vairuotojas man pa-
sirodė lyg girtas, nes mašiną vairavo ne dešine, o kai-
re puse. Nežinojau, kad austrai taip važinėja… Kai 
Hitleris okupavo Austriją, automobilių eismas jo 
nurodymu buvo pertvarkytas – mašinų važiavimas 
kairiąja kelio puse buvo pakeistas važiavimu dešine.

Vienos amatų mokykloje studijavau odos dirbi-
nius, brėžinius, madas – vieną dieną arba 8 val. per 
savaitę. Kitas likusias dienas lankiau teatro dekora-
cijų skyrių Akademie der Bildenden Kunst in Wien. 
Šioje akademijoje mano profesoriai buvo Emil Pir-
chan ir Josef Gregor.

Ką aš Vienoje studijuoju, Švietimo ministerija 
žinojo, bet nepyko. Stipendija buvo 300 litų per 
mėnesį ir 100 litų kelionpinigių. Akademijoje už 
mokslą per metus reikėdavo mokėti apie 100 litų, 
amatų mokykloje – nieko.

Studijuojant Akademijos teatro dekoracijų sky-
riuje, į paskutinį dekoracijų parengimą, jų sustaty-
mą turėdavome būtinai eiti. Sėdėdavome ant parke-
to ir žiūrėdavome, kaip ruošiamos dekoracijos.

Akademijos teatro skyriaus studentai Staat Oper 
spektaklius galėdavo lankyti nemokamai, žinoma, jei-
gu būdavo vietų ir ne per premjeras. Taip pat būdavo 
ir Kaune – Kauno meno mokyklos klausytojams Kau-
no valstybinio teatro lankymas buvo nemokamas.

Vienoje, Teatro dekoracijų skyriuje, mokėsi stu-
dentai iš Čekoslovakijos, Jugoslavijos, Vokietijos, 
Bulgarijos, Lietuvos – iš viso gal 15–18. Akademi-
joje, savo studijoje, galėjome dirbti nuo 9 valandos 
ryto iki 10 valandos vakaro. Kūriau vakarais ir kom-
pozicijas ant japoniško popieriaus. To darbo niekas 
netrukdė.

Vienos meno akademiją baigiau 1940 metais. 
Diplominis darbas – Goethes Faustas (opera). Tuo 
laiku SSSR armija okupavo Lietuvą. Stipendijos 
mokėjimą nutraukė. Bandžiau pasilikti Vokietijoje. 
Tam, kad gaučiau darbą pagal savo sritį, reikėjo įsto-
ti į Reichstheaterkammer – fachschaft Bühne. Įsto-
ti į minėtą uniją nebuvo sudėtinga. Gavau darbo 
Berlyno Schiller teatre. Intendentas (direktorius) 
buvo Henrich George. Dirbau kaip asistentas teatro 
dekoracijų studijoje.

Vyko karas. Pradėjo ir ant Berlyno retkarčiais 
kristi bombos.

Tada iš darbo galėjai išeiti nesunkiai – nereikė-
davo gauti leidimo iš darbdavio. Gavau teatro deko-
ratoriaus darbą Čekoslovakijoje – Schönau teatre. 
Teatras buvo neseniai pastatytas, gražiame parke, 
turėjo dvi scenas: vieną – operai, kitą –operetei, 

Dailininkas Alfonsas Dargis. Fotografas nežinomas. 
Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo
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restoraną, barą-didelę kavinę, orkestre grodavo gal 
dvylika muzikantų, atvykusių iš Italijos.

Mano pirmasis darbas buvo operetė „Pepina“. 
Operetės dekoracija visi buvo patenkinti. Greitai 
po to teatro direktorius pakvietė mane į savo raštinę 
ir pagyrė už darbą. Tada gavau užduotį sukurti de-
koraciją „Trubadūro“ operai (Dž. Verdis). Paklausė 
manęs, ar galiu padaryti per 3 savaites. Atsakiau, 
kad taip. Baigiantis trečiai savaitei tikrinome deko-
racijas – apšvietimą ir kt. Statant dekoracijas paaiš-
kėjo, kad trūksta daug detalių. Čigonų stovyklos 
scenoje sudužo kalnų projekcijos, stiklai. Kai vyko 
generalinė „Trubadūro“ repeticija dalyvaujant akto-
riams, orkestrui ir kt., solistė, lipdama kalėjimo rū-
sio laiptais, paslydo ir pargriuvo, nes dažai ant laiptų 
dar nebuvo gerai išdžiūvę. Kas kaltas? Dargis!

„Trubadūro“ premjeros nukelti jau nebebuvo 
galima, nes buvo parduoti bilietai, iškabinti plaka-
tai. Dirbome dieną ir naktį. „Trubadūro“ dekoraci-
jas užbaigėme. Po spektaklio teatro direktorius vėl 
pašaukė mane į savo raštinę ir davė velnių. Klausia: 
„Kodėl dekoracijos neužbaigtos, kur priežastis?“

Atsakiau, kad buvo mažai laiko. Šis: „Dargi, aš 
klausiau jūsų, ar galite padaryti „Trubadūro“ deko-
racijas per 3 savaites. Man atsakėte, kad taip! Dirb-
damas teatre gerai pagalvok, sakydamas taip ar ne.“

1941 metų rudenį sudariau sutartį vieneriems 
metams, kuri buvo pratęsta iki 1945 m. rudens. 
Dirbau šiuose teatruose: Eisenacho dramos ir Go-
tha operos, operetės (Tiuringija, Vokietija). Minė-
tų dviejų miestų teatrai turėjo vieną administraciją. 
Dramos ir operos pastatymais teatrai pasikeisdavo. 
Abiejuose teatruose tarnautojų dirbo apie 180–200. 
Čia buvo du dailininkai-dekoratoriai. Vasaros metu 
teatro darbuotojai turėdavo apie 9 savaites apmoka-
mų atostogų. Aš apsigyvenau gražiame istoriniame 
Eisenacho mieste, įsikūrusiame tarp aukštų kalvų. 
Iki 1944 metų miesto nebombardavo, tad galėjome 
gyventi ramiai. Kažkodėl miesto gyventojai krau-
tuvininkai teatro darbuotojams, ansambliui buvo 
geranoriški. Pavyzdžiui, jeigu perki 100 gramų deš-
ros, reikėdavo duoti 100 gramų dešros kortelę. Iš 
krautuvininko (parduotuvės savininko) gaudavai 
ne 100 gramų dešros, bet 200 gramų, gal ir daugiau. 
Taip pat būdavo ir su kitais būtiniausiais produktais 
(duodavo šiek tiek šypsodamiesi). Krautuvininkai 
teatro kolektyvo narius pažinojo.

A. Dargis. „Matematikas“. 1984 m. 

Teatre buvo draugiška atmosfera. Tie, kurie pri-
klausė partijai, nešiojo partijos ženkliukus. Gerai 
žinojome tuos partiečius – jų buvo nedaug.

1944 metais susipažinau su vokiečių kilmės 
mergaite Louise Breng. Ji turėjo vyno ir egzotiškų 
kraštų vaisių parduotuvę, kurioje dirbo dvi tarnau-
tojos. Karo metais vynas buvo išdžiūvęs, o prekių 
iš pietų kraštų sumažėjo – parduotuvėje liko tik 
vietiniai vaisiai. Gyvas būdamas Louise tėvas vertė-
si kūrenimui skirtos anglies prekyba. Jos tėvai jau 
buvo mirę. Louise Breng man daug padėjo finansiš-
kai – maistu. 1932–1944 metais pietus, vakarienę 
valgydavau restoranuose. Nuo 1944 m. pietus ir va-
karienę pradėjau valgyti pas Louisę.

Po nepasisekusio atentato (pasikėsinimo) į 
Hitlerį teatrus uždarė. Vyrai iki 60 metų buvo pa-
imti į kariuomenę. Aš su likusiais teatro kolektyvo 
nariais, daugiausiai moterimis, gavau „puikaus“ 
darbo fabrike. Prieš tai mums reikėjo pasirašyti pa-
sižadėjimą, kad neišduosime paslapties, ką dirbame. 
O tas darbas buvo vynioti ploną varinę vielą. Ji atro-
dė kaip akių rėmai. Mums į ausį šnibžtelėjo, kad tie 
„akiniai“ yra V1 – V2 – raketos dalys.

1945 m. pavasarį miestelis buvo smarkiai apmė-
tomas bombomis – žuvo daugiau negu 300 žmo-
nių. Amerikos armija priartėjo prie miestelio ir pra-
dėjo iš artilerijos jį bombarduoti. Gyventojai, taip 
pat ir mes su Louise, per bombardavimą buvome 
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kalnų, olų urvuose-bunkeriuose (juos buvo iškasę 
lenkai belaisviai). Tuose urvuose išbuvome 6 dienas 
ir naktis (per Velykų šventes). Turėjome duonos ir 
vandens. Miestelio „ponai“ kapituliavo už poros sa-
vaičių. Karas pasibaigė.

Praėjo 2–3 mėnesiai. Vieną rytą nuėjau į mies-
telio centrą. Ten pamačiau pilnas aikštes rusų karei-
vių. „Vadinasi, jau rusai atėjo,..“ – ištariau pats sau.

Kitą rytą, pasiėmęs į rankas mažą čemodanuką, 
kuriame buvo duonos ir dešros (Louise įdavė kiek 
turėjo), mažais keliukais per miškus įveikęs apie 
12–15 kilometrų, pasiekiau amerikiečių zoną. Ap-
sigyvenau mažame Herleshauseno kaimelyje, prie 
Verros upės. Kitoje upės pusėje buvo rusų zona. Už 
poros dienų ten jau stovėjo ir rusų sargyba.

Kartą, einant kaimo gatvele, mane užkabino du 
vyresnio rango JAV armijos kariai. Pradėjo jie man 
kažką tai angliškai pasakoti. Aš nesupratau. Tada 
parodė didelį gabalą mėsos, su pirštu ėmė baksnoti 
į burną ir kartoti vokiškus žodžius: Hausfrau Essen! 
Aš supratau, kad jie nori mėsą kepti ar virti. Tuos 
du kareivius nuvedžiau pas šeimininkę, kurios na-
muose buvau pats apsistojęs. Tada, rodydami vie-

nas kitam pirštais, išsiaiškiname, koks čia reikalas. 
Amerikiečiai kareiviai parodė į laikrodį, kada jie at-
eis vakarieniauti ir pasakė, kad bus trise. Dar parodė 
ir į mus su šeimininke – iš viso per vakarienę turėjo 
mūsų būti penki. Už pusvalandžio tie patys karei-
viai dar atnešė didelį gabalą taukų.

Sutartu laiku kareiviai atėjo ir atsinešė butelį 
degtinės. Pradėjus valgyti vakarienę vienas iš trijų 
kareivių pradėjo kalbėti vokiškai. Vakarienė pasi-
baigė gal 12 val. nakties. Aš amerikiečiams papasa-
kojau, kas toks esu, parodžiau dokumentus – esu iš 
Lietuvos, dirbau vokiečių teatre ir kt. Visi buvome 
linksmi. Kareiviai davė cigarečių. Išsiskiriant jie pa-
sakė, kad dar susitiksime.

Kaimelyje apsistoję kariškiai (iš viso jų buvo 
apie 150–170 žmonių) buvo iš 5 panzer divizijos, 
laukė transporto grįžimui į JAV.

Kitą dieną kaimelyje sutikau vieną iš vakarykš-
tės vakarienės dalyvių. Jis kažką tai pradėjo kalbėti 
angliškai, rodyti pirštais į burną: „You essen, you 
essen?“. Aš supratau, kad kalba apie valgį ir pa-
purčiau galvą. Matyt, šis suprato, kad aš dar neval-
gęs, ir pradėjo kažkur tai vestis. Buvo pietų metas. 
Nusivedė mane į armijos virtuvę, čia pakalbėjo su 
virtuvės šefu ir aš gavau puikius pietus ir darbo ar-
mijos virtuvėje – plauti indus po pusryčių, pietų ir 
vakarienės. Darbas virtuvėje užtrukdavo gal po 4–5 
valandas. Už darbą gaudavau cigarečių. Tai, kas iš 
maisto likdavo virtuvėje, lauk nemesdavo – galėjau 
paimti į namus. Pastorėjau. Ir sena šeimininkė, ir jos 
kaimynai buvo patenkinti. Turėjau pilną amerikie-
čių armijos darbo uniformą – nuo batų iki kepurės. 
Tada, kai nekalbėdavau, visi manydavo, kad esu iš 
JAV armijos. Karys, mane atvedęs į virtuvę, buvo 
Josefas Adamsas, kilęs iš Prancūzijos, gal apie 30 
metų vyras, gyvenęs Kalifornijoje. Jis man parodė ir 
savo žmonos, ir sūnaus fotografijas. Gyveno Santa 
Barbaroje, turėjo restoraną-barą. Dažnai su Josefu 
Adamsu ir dar keliais kitais kariais eidavome žvejoti 
į Werros upę. Vienas kuris nors kariškis mesdavo į 
upę rankinę granatą, o tada mes, likusieji, panirda-
vome į vandenį, gaudydavome į paviršių iškilusias 
žuvis ir mesdavome jas į krantą.

Rusų sargybiniai, stovintys ant kito upės kranto, 
žiopsodavo į mus ir juokdavosi. Gal po kokių trijų 
savaičių tokį žvejojimą karininkai uždraudė. Su-
gautas žuvis kepdavo mano šeimininkė. Už kavą ir 

2015 m. LNDM Vytauto Kasiulio muziejuje surengtos 
parodos „Alfonsas Dargis: vaizduotės užrašai“ 
katalogo viršelis
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cigaretes gaudavome gėrimų – vyno (nelabai gero). 
Vakarienė būdavo linksma, kaip per tikras atostogas.

Vieną kartą nutarėme pamedžioti. Sutartu lai-
ku, gal trečią valandą nakties, Josefas paėmė mane iš 
namų (buvo karo stovis, išeiti iš namų vienas naktį 
negalėjau). Kaimelyje sutikome dar 3 ar 4 karius. 
Visi turėjo šautuvus. Davė šautuvą ir man, pamokė, 
kaip juo naudotis. Ėjome plentu. Priešais pasirodė 
mašina. Amerikiečiai šautuvą iš manęs beregint 
paėmė. Kai mašina pravažiavo, ginklą grąžino. Iš 
plento pasukome į kalnų slėnius. Ėjome gal 5–6 
kilometrus. Pradėjo švisti. Sustojome slėnio aukš-
tumoje, gal 100 metrų vienas nuo kito. Kas dedasi 
slėnio apačioje, visi gerai matėme. Laukėme, kada 
pasirodys stirnos. Greitai iš mažų krūmų pasirodė 
jų porelė. Supoškėjo šūviai, ėmė zvimbti kulkos. Šo-
viau ir aš (pirmą kartą savo gyvenime), tikriausiai į 
debesis. Mūsų šūviai žvėrelių nekliudė, tad stirnos, 
kad ir išgąsdintos, bet gyvos, vėl šmurkštelėjo į krū-
mus ir dingo mums iš akių.

Mes, iššaudę visus šovinius, nieko nelaimėję, 
pusryčiams grįžome į kaimelį.

Gal po 5–6 savaičių minėtas JAV armijos dali-
nys iš Herleshausen išvyko. Aš ir JAV kariai sunkve-
žimiais nuvažiavome į naujas patalpas, kurios buvo 
pasirinktos už 2 kilometrų nuo kaimo buvusiame 
dvarelyje. Vieta čia buvo graži, ant aukšto slėnio 
krašto. Slėnio apačioje, kitoje jo pusėje, prasidėjo 
rusų zona. Aš su Josefu ir dar dviem kitais kariais 
aplankydavome kaimelį. Nusinešdavome ten iš vir-
tuvės paslapčia paimtos mėsos, kaime suorganizuo-
davome gėrimų ir pas buvusią šeimininkę surengda-
vome vakarienę. Iš kaimelio atgal grįždavome vėlyvą 
vakarą. Į namus mažais slėnio takeliais eidavome 
linksmi. Amerikiečiai dainuodavo savo daineles (jų 
aš nesuprasdavau), aš – savo, lietuviškas.

Dažnai išeidavau pasivaikščioti po slėnį – nuklys-
davau nuo dvarelio apie pusę kilometro ir daugiau. 
Kartą mane sustabdė du ginkluoti JAV kariškiai, kurie 
gyveno kitame kaimelyje ir saugojo sieną tarp ameri-
kiečių ir rusų zonos. Jie pradėjo kažką man sakyti, bet 
aš nesupratau jų, o šie nesustojo ir toliau kalbėjo. Su-
pratau tik vieną žodį – dokument, dokument…

Kariams paaiškinau: dokument – 5 panzer divizi-
ja. Kariškiai mane nuvedė į panzer divizijos disloka-
cijos vietą. Greit jiems buvo paaiškinta, kad aš – ne 
amerikietis, tik vilkiu amerikiečių armijos darbo uni-

formą. Kai viskas paaiškėjo, buvo daug gražaus juoko!
Baigiantis rugsėjo mėnesiui, 5 panzer divizija 

pradėjo pakuotis daiktus – kariai ėmė ruoštis grįžti  
į savo šalį. Buvo supakuota ir virtuvė. Kariai pasku-
tiniuosius pusryčius prieš išvykdami valgė kitame 
kaime, ten, kur buvo dislokuotas kitas JAV armijos 
dalinys. Kariams išėjus pusryčių, aš likau vienas ir 
be maisto. Greitai pamačiau Josefą Adamsą. Vieno-
je rankoje jis nešėsi skardinį puodelį, pilną kavos, 
kitoje rankoje – armijos skardinę lėkštę, o joje buvo 
kiaušinienė, kiaulienos gabalas ir duona. Josefas 
Adamsas man pusryčius nešė iš kito kaimelio, kuris 
buvo gal už pusantro kilometro, o atnešęs pasakė: 
„You are hungry“ ( Jūs esate alkanas). Josefo Adam-
so atneštus pusryčius nesu užmiršęs iki šiol...

Adamsas kalbėjo tik angliškai. Aš nesupratau 
angliškai, bet mes vienas kitą kažkaip suprasdavo-
me. Turėjau Josefo Adamso adresą. Vėliau atsiuntė 
paketuką. Susirašinėjome.

Kai JAV armijos dalis išvažiavo, paliko man 
daug darbo drabužių, tarp jų ir marškinių. Buvo ir  
batų, čiužinių, kitų daiktų. Visą tą turtą nugabe-
nau į minėtą kaimelį pas geležinkelietį Giesę ir per 

A.Dargis. „Sode“. 1950 m.
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trumpą laiką šias gėrybes išleidau į juodąją rinką.
Louise Breng, neužilgo sutvarkė savo butą, per-

davė krautuvę kitiems; tuo metu ji jau buvo beveik 
tuščia, išskyrus bulves (artėjo jų nusavinimas). Tada 
ji vieną ankstų rytą slapta perėjo iš rusų zonos į ame-
rikiečių. Ten ir susitikome. Iš Herleshausen kaime-
lio mes su ja 1945 m. pirmąją spalio mėnesio savai-
tę išvažiavome į Hamburgą. Kassel mieste reikėjo 
persėsti, laukti traukinio iki kitos dienos ryto. Buvo 
naktis, sėdėjome stotyje ant grindų, šalia– mūsų 
paketai. Stotis buvo be stogo, langai – be stiklų, 
silpnai švietė kelios elektros lemputės. Žmonių čia 
buvo šimtai – senų ir jaunų. Vieni gulėjo ant grin-
dų, kiti sėdėjo. Tyla buvo kaip kapuose. Gal pirmą 
ar antrą valandą ryto jaunas apskuręs vyras, palipęs 
ant dėžės, ėmė groti akordeonu. Užmigę, prisnūdę 
žmonės pradėjo judėti, palengva atsistojo, prisiarti-
no prie muzikanto. Greitai jį jau buvo apsupę šimtai 
keleivių – pabėgėlių. Visi pradėjo pamažu dainuo-
ti, pritarti muzikantui. Minios balsas vis stiprėjo ir 
stiprėjo. Atrodė, kad tai didžiulis choras. Mačiau 
daug ašarų. Dainavo „O Du – Wunderschöner 

Deutscher Rhein („O tu gražus vokiečių Reinas“). 
Buvo liūdnas vaizdas. Jeigu tą įvykį stotyje būtų kas 
nufilmavęs, būtų laimėjęs visas premijas.

Kai ankstyvą rytą atvažiavo traukinys, lipome 
pro duris ir langus. Traukinyje žmonių klausinėjau, 
kokie miestai nesubombarduoti, ar yra teatras. Su-
žinojau, kad Giottingenas nuo karo visai nenuken-
tėjo, kad ten yra puikus teatras.

Sustojome Giottingeno mieste. Nuėjau pas 
kirpėją nusiskusti barzdos, tada – į teatrą. Laimė, 
sutikau teatro direktorių. Tai buvo jaunas vyras iš 
Berlyno. Papasakojau, kad dirbau teatre, parodžiau 
dokumentus, pasakiau, kad ieškau darbo. Po va-
landos į teatrą jau buvau priimtas. Turėdami darbą 
gavome leidimą apsigyventi Giottingene – teisę 
gauti kambarį. Po kelių dienų pradėjau kurti deko-
racijas „Carmen“ operai. Giottingeno teatre dirbau 
iki 1951 m. rudens. Papildomai dar turėjau keletą 
darbų (pastatymų) Hannoverio teatre.

Su Louise Breng susituokėme 1945 m. lapkri-
čio 24 d. Po visų vedybų ceremonijų ėjome vestuvių 
(„veselės“) pietus valgyti į restoraną – 4 asmenys. 
Vestuvių pietums buvo žirnių sriuba su 10 gramų 
riebalų. Restorano kelneris buvo iš Rheino pusės. 
Sužinojęs, kad mes ką tik susituokėme, parūpino 
dar vieną lėkštę žirnių sriubos (jai riebalų nepra-
šėme). Po šių „iškilmių“ žmona nuėjo namo, į savo 
kambariuką, o aš – į teatrą prie darbo– kurti „Car-
men“ dekoracijų.

Gyvendamas Giottingene išleidau „Lietuvių 
vestuvių papročius“. Nieko ypatingo… Blogos ilius-
tracijos (daug blogesnės negu diplominis darbas), 
prasta spauda ir popierius.

Buvau Vokiečių dailininkų sąjungos narys. Su-
rengėme daug grupinių parodų. Turėjome nemažai 
draugų, buvo gera nuotaika, draugiškumas, daug 
rimtų pokalbių kultūros temomis, be to, daug ginčų!

1951 m. liepos 30 d. atvažiavome į Niujorką (kaip 
DP). Iš Niujorko važiavome į Rochesterį, N.Y. pas 
dailininką Liudą Vilimą (pusbrolį). Po pusės metų, 
turėdamas amerikiečio rekomendaciją, gavau darbą. 
Tas darbas buvo Eastman Kodak kompanijoje valyti 
raštines. Kitą darbą gauti man buvo sunku – nemo-
kėjau anglų kalbos. Minėtoje kompanijoje dirbau 19 
metų. Trumpam laikui iš minėtos kompanijos buvau 
išėjęs. Kai norėjau vėl grįžti į buvusią darbovietę, buvo 
sunku. Padėjo Algis Olis. Esu jam dėkingas.

A. Dargis.  „Smėlio laikrodis“. 1959 m.
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Kartą prie kavos automato (mašinos) trys ar 
keturi kompanijos tarnautojai gėrė kavą. Kai aš pri-
siartinau, vienas iš ten buvusių tarnautojų numetė 
ant žemės metalinį pinigą ir pasakė: „Alfonsai, čia 
tau kvoteris – kavai!“. Aš tą kvoterį paėmiau, padė-
kojau, o pats sau mintyse pagalvojau: „Esi šunelis. 
Ponas davė kaulą...“.

Kompanija buvo gera, bet tik tiems, kas iškęsda-
vo lino muką...

Šiandien Eastman kompanija man ir mano 
žmonai apmoka ligoninių išlaidas ir kt. Gaunu 
mažą kompanijos pensiją.

KŪRYBINĖ VEIKLA

1952 m. pavasarį surengiau savo kūrybos (grafi-
kos) parodą geroje galerijoje – „Memorial Art Gallery 
University of Rochester, NY“. Daug darbų nupirko.  
Gyvendamas Rochester NY beveik kasmet surengda-
vau savo asmenines kūrybos parodas – Rochester NY 
ir kituose JAV miestuose. Daug darbų parduota–gal 
apie 1 500. Amerikiečio akademiko buto be dailės 
darbų neįmanoma įsivaizduoti. Žinoma, vieni turi 
vertingesnius dailės kūrinius, kiti mažiau vertingus.

Būdamas 62 metų amžiaus išėjau į pensiją. 
1973m. pradėjau dėstyti dailės pamokas savo studi-
joje. Studiją pavadinau „Forma Art Studio“. Dirbo-
me dvi dienas per savaitę po 5 val. per dieną (vieną 
dieną 4 asmenys). Studijos lankytojos būdavo 7–8 
moterys ir vienas vyras – patologijos daktaras. Mo-
terų vyrai daugiausia buvo inžinieriai. Laikėmės to-
kių taisyklių:

1. Temą savo darbams lankytojai gali pasirinkti 
laisvai, taip pat ir darbų atlikimo techniką.

2. Negalima matomo daikto kopijuoti.
3. Kūrinyje daug dėmesio privaloma skirti kom-

pozicijai.
4. Darbai negali būti panašūs vienas į kitą.
Darbų koregavimo metu, per kūrinių aptarimus  

būdavau griežtas – iki ašarų. Kai kurios „Formos 
Art Studio“ lankytojos studiją lankė 12 metų, ki-
tos– ne mažiau kaip 6 metus. Per užsiėmimus tu-
rėdavome pertrauką – gal vieną valandą. Žmona 
atnešdavo kavos ir sausainių. Tą pertraukos laiką 
dažnai naudodavome kuriamų ir jau sukurtų darbų 
aptarimams, kritikai. Jeigu kas sakydavo, kad dar-

bas man patinka, reikėdavo paaiškinti kodėl. Jei sa-
kydavo, kad tas darbas blogas, vėl reikėdavo įrodyti 
kodėl. Darbo autorius diskusijoje dalyvaudavo, bet 
ne visada. Kai patinka, darbas yra geras! Ne visada 
tai, kas nepatinka, yra blogas darbas. Čia jau kitos 
diskusijos – kalbos. Tie pasikalbėjimai buvo rimti– 
piktumo, užsigavimo nebuvo.

Kasmet rengdavome savo studijos dailės paro-
das. Kartu su šeimomis važiuodavome į New-York, 
lankydavome muziejus, teatrą, tradicinę Kalėdų 
švenčių partiją ir kt. Buvome kaip viena šeima – ži-
nojome vieni kitų džiaugsmus ir skausmus, turėjo-
me daug bičiulių amerikiečių, taip pat savo tautie-
čių lietuvių.

1985 m. vasaros pradžioje atvažiavome gyventi 
į Vakarų Vokietiją. Apsistojome prie Boden ežero, 
netoli šveicarų sienos esančiame Friedrichshafen 
kaimelyje, turinčiame 50 tūkstančių gyventojų.

Vokietiją radome tokią: didelis materializmas, 
žmonės agresyvūs. Per 50 metų jaunoji karta savęs ne-

A. Dargis.  „Stiklo mergaitė“. 1982 m.
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surado – tebegyvena tėvų palikimu, vakarykščia diena. 
Gyventojai vokiečių kalboje vartoja daug angliškų  
žodžių. Kopijuoja dabartinę JAV kultūrą. Nesukūrė 
savo operetės – importuoja iš JAV. Teatro aktoriai 
scenoje plasnoja su rankomis lyg mirštančios gulbės. 
Daug sekso. Televizijų programa: daug užsienietiš-
kų filmų, ypač sukurtų JAV. Savi labai silpni, pigūs.

Čia suradome daug gerų pažįstamų, bet trūksta 
draugų. O namie, Lietuvoje, irgi nedaug kas liko. Tė-
vai ilsisi kažin kur Sibiro platybėse. Brolį 1945m. nu-
šovė. Palaidojo beržyne. Ano meto ponams jis buvo 
banditas. Pačios tėviškės pastatai irgi sudegę. Nebe-
turiu daug ko ieškoti ir tėviškėje. O vis dėlto dirbda-
mas dažnai pagaunu save niūniuojantį: „Svetimoj ša-
lelėj nemalonu, ne. / Tėviškėlę savo vis regiu sapne“.

***
Šiuos prisiminimus dailininkas Alfonsas Dargis 

(1909–1996) parašė 1990 m. rugpjūčio 6 d. tuo-
metinėje Vakarų Vokietijoje. Atsiminimų sąsiu-
vinio pabaigoje yra dar ir kelios pastraipos apie jo 
grįžimą į Lietuvą 1940metais.  Dailininkas rašo:

„1940 metais Vienoje baigiau meno akademiją ir 
grįžau namo. Grįžau ne tuščias. Vežiau tėviškei dova-
nų apie trisdešimt savo tuo metu geriausių tapybos 

darbų. Įžengiau į Lietuvą. Rusas muitininkas paėmė 
mano darbus, kiekvieną perplėšė į keturias dalis ir 
numetė. Plėšydamas kažin ką sakė, bet aš, nemokė-
damas rusiškai, nieko nesupratau. Paklausiau vertėjo, 
kodėl jis mano darbus drasko. Vertėjas paaiškino, kad 
tai kapitalistinis menas, kurio Sovietų sąjungai nerei-
kia. Ką galėjau padaryti? Jie buvo jėga, o aš niekas.

Po 1940 m. liepos mėnesio Lietuvoje vykusios 
balsavimo komedijos rašytojo Antano Venclovos 
rūpesčiu buvau išleistas atgal į Vieną. 

Tų pačių 1940-ųjų metų rudenį grįžau antrą kar-
tą į Lietuvą. Apsigyvenau pas Juozą Miltinį. Pradėjau 
kurti dekoracijas Stasio Šimkaus operai „Kaimas prie 
dvaro“. Dirbau, bet dairiaus per petį. Reikėjo vaikš-
čioti kaip ant žarijų. Jokio tikrumo. Kūrybinė laisvė 
suvaržyta. Vieną dieną suimtas vienas, kitą – kitas.

1941-ųjų metų pavasarį vokiečiams padedant 
išvažiavau iš Lietuvos antrą kartą. Vokiečiai žino-
jo, kad studijavau Vienoje, dirbau vokiečių teatre. 
Rusų komisiją perėjau drebėdamas, bet sėkmingai. 
Dekoracijų užbaigimui suradau kitą dailininką. Čia 
daug kuo man padėjo tuo metu teatro direktoriumi 
dirbęs Grybauskas.“

***
Alfonsas Dargis mirė Vokietijoje 1996 m. sau-

sio 20 d. Dalį savo kūrinių prieš mirtį jis persiuntė į 
Lietuvą – Vilnių, Kauną, Mažeikius.

Pristatydamas jo 80-mečio proga Lietuvos dai-
lės muziejuje (dabar Lietuvos nacionalinis dailės 
muziejus) surengtą parodą A. Dargis „Gimtojo 
krašto“ 1989 m. liepos 15–21 m. numeryje, rašė:

„Mažeikiuose prasitrynęs akis, panūdau ieškoti 
meno anapus savo gimtojo kaimo ir 1929 m. pra-
dėjau mediniais laiptais laipioti į Žaliąjį kalną – į 
Kauno meno mokyklą. Tada net nė į galvą neatėjo, 
kad po šešių dešimtmečių Lietuvos dailės muziejus 
atidarys mano darbų parodą Vilniuje. Tame Vilniu-
je, į kurį tada net kojos negalėjau įkelti.

Kauno meno mokyklos dekoratyviojo meno sky-
rių baigiau 1936 metais. Svarbiausi mano mokyto-
jai buvo Stasys Ušinskas, Juozas Mikėnas ir Adomas 
Smetona. Ypatingą dėkingumą tebejaučiu Stasiui 
Ušinskui, nes iš jo esu daugiausiai gavęs vertingų žinių.

Baigęs Kauno meno mokyklą, norėjau išvykti 
į užsienį labiau prasitrinti akis. Buvau laimingas: 
meno mokyklos pedagogų taryba mane rekomen-
davo Švietimo ministerijos stipendijai.“

A. Dargis.  „Nameliai mano brangūs“. 1982 m.
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