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...Man laimę lemia liepos, vieškelius apglėbusios,
Ir aš esu savim, tik visa tai mylėdama
Mažytėj savo tėviškėj, kur dilgėlės gražiau už
palmes
Ir kur, išmokusi rašyt, pirmiausiai išvedžiojau
žodį KELMĖ.
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Mielas skaitytojau,
džiugu Jus sveikinti su Kelmės krašto kultūros ir istorijos žurnalo „Sietuvos“ pirmojo numerio pasirodymu. Mūsų kraštas yra žymus iškiliomis istorinėmis ir kultūros asmenybėmis,
literatūrinių, etnokultūrinių tradicijų puoselėjimu, turtingu kultūriniu gyvenimu. Žurnalo iniciatoriams kilo mintis, kad kasmetinis leidinys būtų prasmingas būdas apžvelgti Kelmės
krašto kultūrinio gyvenimo panoramą, pastebėti jaunus kūrėjus, populiarinti krašto istoriją.
Tikiuosi, kad kiekvienais metais Jus pasieks vis kitoks žurnalas – pilnas atradimų, įdomių
tekstų ir naujų įspūdžių. Dėkoju visiems autoriams ir kūrėjams, bičiuliams prisidėjusiems
prie žurnalo leidybos ir palaikiusiems šią gražią iniciatyvą.
Egidijus Ūksas,
Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Pas skaitytojus palydime pirmąjį Kelmės krašto kultūros ir istorijos žurnalo „Sietuvos“
numerį. Kol kas tai atsargi ir kukli pradžia, kuri, viliamės, kaip ta upė tarp dviejų rėvų, vis
gilės, platės ir vingiuos, įdomiais skaitiniais atrasdama savo skaitytoją, aktualią temą, aptikdama išmanančių ir norinčių pasisakyti mūsų krašto kultūros ir istorijos klausimais herojų,
nuoširdžių pagalbininkų.
Žurnale bus pateikiami straipsniai, susiję su Kelmės kraštu, apie čia gyvenusius ir pėdsaką palikusius žmones bei jų darbus, apie nūdienos herojus, krašto įvykius, įdomybes, įžvalgas. Tikimės, kad bus pašnekesių su įdomiais ir kūrybiškais žmonėmis, atsiskleis ne vienas
jaunasis savo krašto tyrėjas ir kalbos puoselėtojas. Ne bijodami, o laukdami pastebėjimų,
galbūt ir kritikos, tikimės sėkmingos pradžios ir smalsių skaitytojų.
Leidėjo vardu
Rita Grišienė,
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės
viešosios bibliotekos direktorė

Giliaus ežeras. Sonatos Starkutienės nuotrauka.
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Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis. Jono Seselsko nuotrauka.
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KELMĖS

MIESTELIO UŽUOMAZGOS XV AMŽIUJE

Viduramžių bei ankstyvųjų naujųjų laikų
miestas, pagal Makso Vėberio europinio miesto
konstruktą, – įgijęs teisinį imunitetą ir savivaldą,
savyje talpinantis miestiečius, pirklius, amatininkus. Jis yra daugiareikšmis (administracinis,
fiskalinis, religinis) centras1. Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje (toliau – LDK) 1387 m. privilegija Vilniui ir vėlesni procesai žymi peržengtą
kokybinį slenkstį vystant miestus. Vilnius tapo
miestu teisine prasme suteikus juridinį, fiskalinį,
administracinį imunitetą, pasikeitė jo bendruomenės statusas2. Valstybės branduolyje greičiausiai atsiradę nauji institutai dėl įvairių priežasčių šalies regionuose plito skirtingu laiku ir
forma. Žemaitijoje, Lietuvos istoriniame regione,
kurį XIV–XVI a. sudarė autonominės teritorinės
bendruomenės3, miestų formavimasis vėlavo,

ISTORIJOS VINGIUOSE

1 A. Miškinis, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
miestų ir miestelių planingas formavimas iki XVII a. vidurio: ypatumai ir sąveika su Vakarų bei Rytų Europos
urbanistika“, Kultūros paminklai, sud. J. Bardauskas,
Vilnius, 2000, t. 6, p. 101–119.
2 Z. Kiaupa, „Lietuvos miestų savivalda XIV–XVIII a.“,
Lietuvos heraldika, sud. E. Rimša, Vilnius, 1998, t. 1,
p. 166.

čia iki pat XVII a. vyravo ne miestai, o miesteliai.
Kelmė, 1526 m.4 tapusi miesteliu, neišsiskiria iš
bendro regioninio konteksto. Tačiau istoriografijoje lakoniškai aptartas miestelio priešistorės
klausimas įdomesnis, nes savyje sujungia daugiapakopę institutų (parapijų, dvarų) visumą, kurios kompleksiškumas atsiskleidžia iš įvairialypių
(vietinės bei valstybinės reikšmės) peripetijų.
Laikotarpis iki XV a. pradžios fragmentiškai ir sąlygiškai kontekstualizuotas, kadangi šiam etapui
stinga (ne)tiesioginės šaltinių bazės. Nors nėra
aišku, kada pirmą kartą minima Kelmė, tačiau
sutariama, jog XV a. pab.–XVI a. pradžioje vietovė jau egzistavo5. Na, o XVI a. reformų metu
Lietuvos didžiajam kunigaikščiui (toliau – Ldk)
reikalavus kurti miestelius jo žemėse, steigti privačius turgus prie esančių miestų ir miestelių6,
Kelmės miestelis buvo įkurtas. Apie ankstesnius
laikus duomenų pateikia archeologų, geografų
tyrimai7, o vėlyvesni laikai įvairiuose urbanistikos, architektūros tyrimuose Kelmę yra įtraukę į
bendrą tyrimų lobyną8. Todėl čia fokusuojamasi
į klausimą, kokios buvo Kelmės miestelio radimosi XV a. aplinkybės?
Svarbu pabrėžti Žemaitijos regiono integralumo LDK problemą. Teritorinės organizacijos
tradicijos Žemaitijoje buvo kiek kitokios, daugiau
4 G. Błaszczyk, Diecezja żmudzka od XV wieku do początku XVII wieku: Ustrój (toliau – G. Błaszczyk, Diecezja
żmudzka: Ustrój), Poznań, 1993, p. 148.
5 A. Dubonis, „Kada įkurta Kelmė?“, Bičiulis, Kelmė,
2001, vasario 17, in: https://www.kelmeszemaitesvb.
lt/kada-ikurta-kelme/ [interaktyvus], (žiūrėta 2021 09
26).
6 Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius, Lietuvos istorija iki 1795 metų, Vilnius, 1995, p. 168. E. Saviščevas, Žemaitijos savivalda, p. 36–37.
7 B. Dakanis, „Kelmės rajono archeologijos paminklų žvalgymas“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje
1988 ir 1989 metais, Vilnius, 1990, p. 183–187. M. Michelbertas, „Seniausia Kelmės krašto praeitis“, Kelmės
kraštas, sud. V. Rimkus, Vilnius, 1997, p. 8–29.
8 J. Drungilas, „Privataus miestelio raida Žemaitijoje: Kelmės atvejis (XVI a. pabaiga–XVIII a. pradžia)“,
Miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI–XVIII a. Lokalinės istorijos problemos, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius,
2018, p. 83–120.

3 E. Saviščevas, Žemaitijos savivalda ir valdžios elitas
1409–1566 metais, (toliau – E. Saviščevas, Žemaitijos
savivalda), Vilnius, 2010, p. 14.
Kelmės miestas. Rolando Kančausko nuotrauka, 2019.
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Simona Glazauskaitė,
Vilniaus universiteto
Istorijos studijų programos magistrantė

9
V. Daugirdas, Lietuvos teritorinio administracinio suskirstymo istorinė geografinė analizė (toliau – V. Daugirdas, Lietuvos
teritorinis suskirstymas), Vilnius, 1997, p. 65.
10 A. Prochaska (sud.), Codex epistolaris Vitoldi Magni ducis
Lithuaniae: 1376–1430, Monumenta Medii Aevi Historica Res
Gestas Poloniae Illustrantia, Kraków, 1882, t. 6, nr. 67, p. 23–
24. Keletą publikacijos šaltinių išvertė K. Jablonskis, Lietuvos
TSR istorijos šaltiniai. Feodalinis laikotarpis, Vilnius, 1955, t. 1,
p. 60, 84–85.
11 E. Gudavičius, Miestų atsiradimas Lietuvoje, p. 34.
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12 A. Salys, Die Žemaitischen Mundarten, Tauta ir žodis,
Kaunas, 1930, p. 218. H. Łowmiański, Studja nad początkami
społeczeństwa i państwa litewskiego, Wilno, 1932, t. 2, p. 98–
94. S. Glazauskaitė, Žemaitijos seniūnijos šiaurės rytų valsčių
formavimasis XIV a. pab.–XVI a. II p., Vilnius, 2019, p. 3–36.
13 E. Saviščevas, Žemaitijos savivalda, p. 241.
14 A. Baliulis (parengė K. Jablonskio tekstą spaudai), Žemaitijos valsčių surašymas 1537–1538 m., Vilnius, 2003, p. 403.
Опись документов Виленского Центрального Архива
Древних актовых книг (toliau – Опись документов), Vilnius,
1901–1908, t. 1, nr. 109, p. 83.
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tarmių (Kelmė) areale15. Tai – reikšminga, nes liudija
pavardžių kilmę iš kažkada buvusio politinio-teritorinio
vieneto – Knituvos krašto. Remiantis prozopografinių
tyrimų duomenimis, Knituvos ir Kelmės ryšys siejamas
ir su bajorų Kantautų (Kontautų) – Birialų giminėmis16,
kurių genezė kildinama iš Knituvos, o iš XVI a. išlikusių
dokumentų tampa aišku, jog tėvoninės Kantautų žemės buvo Kelmėje. Išlikusioje giminės genealogijoje
nurodoma, kad Kantautas palaidotas Kelmės bažnyčioje17. Knituvos išnykimo ir Kelmės vietovės atsiradimo XV–XVI a. ryšio versija racionaliai įsikomponuoja į
turimų žinių apie Kelmės pirmuosius paminėjimus visumą: 1253, 1294/1295, 1386, 1395, 1413/1417 metais. Visos datos, išskyrus 1413/1417 m., yra moksliškai
pagrįstai atmestos18. Nuo XV a. pagrindinė informacija
apie Žemaitijos parapijų tinklą – Jono Dlugošo tekstas,
kuris iki XX a. antrosios pusės istorikų gana nekritiškai
vertintas, suformavo klišę apie pirmųjų parapijų Žemaitijoje sklaidą, siejamą su Vytautu Didžiuoju. Motiejus Valančius pirmasis tarp jų išskyrė Vytauto funduotą 1413–1417 m. Kelmės bažnyčią.19 Istoriografijoje
tyrėjų versijos išsiskyrusios į dvi šakas: įrodinėjančią
bažnyčios įkūrimą Vytauto laikotarpiu20 ir neigiančią21.
Kadangi šis klausimas neišspręstas ir abi teorijos koegzistuoja, visiškai atmesti 1413/1417 m. datos nereiktų,
15 A. Vanagas (ats. red.), Lietuvių pavardžių žodynas A–K, Vilnius, 1985, t. 1. p. 1032, 1034.
16 S. Rowell, „Rusena karas Žemaičiuose: keletas pastabų
apie 1442 m. privilegijos genezę“, Žemaičių praeitis, Vilnius,
1998, t. 8, p. 5–28. E. Saviščevas, „Kęsgailų Žemaitija. Kelios
pastabos apie Kęsgailų valdymą Žemaitijoje (1442–1527)“,
Lituanistika, Vilnius, 2004, t. 2 (58), p. 1–21. R. Petrauskas,
„Žemaičių diduomenė ir politinė padėtis Žemaitijoje XIV a.
pabaigoje – XV a. pradžioje“, Žemaičių istorijos virsmas iš 750
metų perspektyvos, sud. A. Ivinskis, Vilnius, 2014, p. 151–162.
17 E. Saviščevas, Žemaitijos savivalda, p. 29–33, 305.
18 A. Dubonis, „Kada įkurta Kelmė?“, Bičiulis, Kelmė, 2001,
vasario 17, in: https://www.kelmeszemaitesvb. lt/kada-ikurta-kelme/ [interaktyvus], (žiūrėta 2021 09 26).
19 D. Baronas (sud.), Žemaičių krikštas, tyrimai ir refleksijos,
Vilnius, 2013, p. 6.
20 D. Klajumienė, Kelmės dekanato bažnyčios, Vilnius, 2008,
p. 25–39. V. Ališauskas (sud.), Žemaičių Krikšto pėdsakais: Piligrimų ir keliautojų vadovas, Vilnius, 2013, p. 6–13, 94–97.
21 G. Błaszczyk, Diecezja żmudzka: Ustrój, p. 143–148.
D. Baronas, „Žemaičių krikštas ir pirmosios parapinės bažnyčios: 1413–1417 m.“, Žemaičių krikštas ir krikščionybė Žemaitijoje: šešių šimtmečių istorija, Bažnyčios istorijos studijos,
sud. L. Jovaiša, Vilnius, 2014, t. 7, p. 9–33. M. Bumblauskas,
Žemaitijos christianizacija ir pagonybės veiksnys (XV-XVI a.), Vilnius, 2014, p. 122.

Adolfo Valeškos neotradicionalistinės stilistikos paveikslas „Vytautas priima Kelmės
bažnyčios projektą“ Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
Rolando Kančausko nuotrauka.

vis dėlto, autoritetingiausio Žemaitijos pirmųjų parapijų tyrinėtojo Gžegošo Blaščyko nuomone, dokumentuotos žinios apie Kelmės bažnyčią siekia tik XVI a. pr.
(1512 m. altarijos fundacija), tačiau bažnyčios įkūrimą
nukelia į XV a. 9 dešimtmetį (1484 m.)22.
Kas sieja pusiau mitinį genezės ryšį su dabartine
neogotikine bažnyčia? Pirmosios Lietuvos bažnyčios
dažnai gaudavo Švč. Mergelės Marijos titulą23, būtent
tokiu vardu nuo seniausių dokumentais paliudytų laikų vadinama Kelmės bažnyčia. Anksčiau manyta, jog

joje išlikęs gotikinis varpas siekia XV a. pradžią24, tačiau naujausio tyrimo duomenimis varpo datavimas
pavėlinamas apytiksliai šimtmečiu25. XX a. tarpukariu
instrumentas nebetiko kasdieniam naudojimui, todėl
Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių proga įsigytas
naujas varpas, papuoštas įrašu ir herbu su Gedimino
stulpais26. Apie 1931 m. į bažnyčią atgabentas Adolfo
Valeškos neotradicionalistinės stilistikos paveikslas Vytautas priima Kelmės bažnyčios projektą. Kūrinys išsamiai netyrinėtas ekspertų, tačiau jo turinys liudija, kad
ISTORIJOS VINGIUOSE

paremtos vakarietiška teritorinių vienetų savivalda,
jų savarankiškumu nei rytietiška centralizuoto valdymo ir teritorinės hierarchijos patirtimi besiformavusi
valstybės branduolio zona9. Svarbiu valstybės centro
artumu Žemaitija nepasižymėjo – nutolusiame krašte
išvystytas silpnas komunikacijos tinklas. Tuometinis
teritorinis Žemaitijos padalijimas atsispindi iš 1390 m.
sutartyje10 minimų vietovių: Medininkų, Kaltinėnų, Knituvos, Kražių, Viduklės, Raseinių, Ariogalos, Karšuvos ir
Veliuonos. Iki krikšto šių bendruomenių raida vyko pagal vietinę teisę11. Dėl vidinės krašto dezintegracijos ir
ilgalaikio politinio nestabilumo (iki pat XV a. vid. nebuvo
aišku, kam Žemaitija priklausys – Vokiečių ordinui (toliau – Ordinui) ar LDK) Žemaitijos administracinis, teritorinis valdymas buvo vietinių gentinės aristokratijos
prerogatyva, kuriai tuo metu nepavyko, o greičiausiai,
ir nebuvo intereso, gyvenviečių paversti miestais. Įdomu, kad XV–XVI a. sandūroje Knituvos kraštas išnyko,
nors tikslios priežastys nenustatytos, istoriografijoje išryškinama kovos su Ordinu pabaigos bei Ldk domeno
plėtros įtaka. Išnykimas svarbus, nes Kelmė yra siejama su Knituva12. Nors Knituvos centras nenustatytas,
o pateikiamos hipotezės yra nevienodai reikšmingos
ar patikimos, dažniausiai teigiama, jog Knituvos centro
pozicijas perėmė Kelmė. Tokia hipotezė grindžiama
sutapimu, kad pradedant mažėti informacijos apie Knituvą atsirado naujas centras – Kelmė13. Kelmės vietoves iš dalies priskirti Knituvai, itin kritiškai vertinant, leidžia onomastikos duomenys, pavardžių Kneita, Kneitas,
Knitaitis14 paplitimas daugiausia žemaičių dounininkų

24 D. Klajumienė, Kelmės dekanato bažnyčios, p. 32, 36.
G. Martinaitienė, „XIV–XV a. LDK varpai“, Menotyra, t. 14, nr.
3, p. 10.
22 G. Błaszczyk, Diecezja żmudzka: Ustrój, p. 143, 148.
23 J. Vaišnora, Marijos garbinimas Lietuvoje, Roma, 1958,
p. 11.

25 G. Žalėnas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bažnyčių
varpai ir jų gamintojai, Kaunas, 2015, p. 66.
26 D. Klajumienė, Kelmės dekanato bažnyčios, p. 37.
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27 A. Vanagas, Lietuvos miestų vardai, Vilnius, 1996, p. 25.
28 E. Ūksas, „Dėl Kelmės pavadinimo kilmės“, Bičiulis, 2019
04 16, [interaktyvus], in: https://bit.ly/3AXS88J, (žiūrėta 2021
09 20).
29 V. Rimkus, Kelmės kraštas, p. 249.
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30 R. Petrauskas, „Lietuvių kilmės iš romėnų teorija: socialiniai ir istoriografiniai aspektai“, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Politika ir visuomenė vėlyvaisiais Viduramžiais, Vilnius, 2018,
p. 79–93.
31 A. Ragauskaitė, Lietuvos etnokultūrinis regionavimas, Vilnius, 2016, p. 20–60.
32 R. Petrauskas, „Lietuvių kilmės iš romėnų teorija: socialiniai ir istoriografiniai aspektai“, p. 82.
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Tuomet reikėjo atrasti arba sukurti herojus istorijoje,
pabrėžti seną, garbingą praeitį ir kilmę, mažinti regioninę-etninę žemaičių ir lietuvių distinkciją, integruoti
žemaičius33. Skirmantės Smilingytės-Žeimienės nuomone, A. Valeškos paveikslas – vytautinių (1930 m.)
metų įkvėpta vaizdinė refleksija. Tuomet buvo kilusi
banga išsiaiškinti Vytauto Didžiojo funduotas bažnyčias, ypač Juozas Tumas-Vaižgantas ragino globoti „istorinių ir pasakinių vietų“ atminimą34.
Verta paminėti, vietinėje krašto spaudoje pasirodžiusiame Egidijaus Ūkso straipsnyje35 iškeltą dabartinės Kelmės vardo reikšmės (kelmuota vietovė, kelmynė)
problemiškumą. Autorius remdamasis senąją Kelmės
miesto rašymo forma lenkų kalba Kielmy, Kielmin, kuria
analogiškai pasižymi Lenkijoje, Pomeranijoje, esantis
Kielmy kaimelis (minimas nuo XIV a.), svarsto, ar Kelmės vardas nesusijęs su iš prūsų kalbos kildinamu žodžiu „kelmis“, reiškiančiu kepurę36. Galbūt Kelmė atsirado vietovardį Kielmy perrašant rusiškai Кельмы, tam
pateikiami kitų miestų pavyzdžiai: Viekšniai – Векшни,
Giedraičiai (lenk. Giedrojce) – Гедройце, Lieplaukė –
Леплавки, Prienai (lenk. Prieny) – Прены, Rietavas –
Ретово? Nagrinėjant Kelmės iš daiktavardžio kelmas
versiją, pažymima termino kelmo neigiama konotacija (susijusi su mirtimi), kuri, pasak autoriaus, neturėjo
būti suteikiama neseniai apkrikštytai vietovei. Primenama, kad remiantis XIX a. pab.–XX a. pradžioje atsiradusiu padavimu, kad iškirtus senuosius miškus, vietovėje likus daug kelmų, gyvenvietė pavadinta Kelme,
ši versija gali būti neteisinga, nes viduramžiais žodis
kelmas (dabartine prasme) galėjo būti nevartojamas.
Tiesa, šaltiniuose Kelmės vardas dažniausiai rašytas
Kielmy, tačiau vartota ir Kÿ[mel]37 forma. O Konstantino Sirvydo Dictionarium trium linguarum – trijų kalbų
33 P. Kalnius, „Regioninių tapatumų judėjimo prieštaros
dabartinėje Lietuvoje“, p. 100–112.
34 S. Smilingytė-Žeimienė, „Juozas Tumas-Vaižgantas ir
Lietuvai pagražinti draugija“, Colloquia, Vilnius, 2020, 44,
p. 65–85.
35 E. Ūksas, „Dėl Kelmės pavadinimo kilmės“, Bičiulis, 2019
04 16, in: https://bit.ly/3oaGh3e, [interaktyvus], (žiūrėta 2021
09 26).
36 V. Rinkevičius, Prūsistikos pagrindai, Vilnius, 2015, p. 14.
37 L. Bucevičiūtė, „XVI a. pradžios Žemaitijos katalikų bažnyčių tinklo atspindys Bernardo Wapowskio 1526 metų
Lenkijos žemėlapyje“, Lietuvos istorijos metraštis, 2006 metai,
2, Vilnius, 2007, p. 53. Žemėlapyje išliko tik pirmas Kelmės
miestelio pavadinimo skiemuo Kÿ [...], originalus užrašomas
matomai buvo šis: Kÿ [mel], žr. S. Alexandrowicz, Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku,
Warszawa, 2012, p. 283, 7 žemėlapis.

(lenkų–lotynų–lietuvių) žodyne išskirta kelmo forma
yra kielmas (kiełmas)38, kelmelis – kielmelis, kelmynė –
kielmine, leidžia sutikti su kelmo reikšmės (ir užrašymo
forma) egzistavimu ir senesniais laikais. Be to, nereikia
pamiršti dažno Kelmės39 bei įvairių Kelmo, Kelmaičių
gyvenviečių paplitimo Lietuvoje nuo XVI amžiaus40. Tikrinant Kelmės ir žodžio kelmis ryšį, reiktų išanalizuoti
įvairiausių Kelmės ir jos vedinių užrašymo būdus skirtingomis kalbomis, pavyzdžius lyginti ir tik pateikus
išsamesnę statistiką, patvirtinti ar paneigti Kelmės-kelmo, Kelmės-kepurės(?) teorijas. Tiksliai nustatyti žodžių
prasmes ir reikšmes ikimoderniųjų laikų visuomenėse,
vargu ar pavyks.
Apibendrinant, šaltinių miglotos žinios mažai suteikia aiškumo Kelmės miestelio įkūrimo procese. Iki
šiol korektiškiausia teorija nurodo Kelmės egzistavimą
XV a., tačiau iš kokio hierarchinio teritorinio-administracinio darinio, ar visiškai naujų, neapgyvendintų vietovių (nesusijusių su iki tol paminėtais kraštais) atsirado Kelmė, nėra visiškai aišku. Nuo XV a. šaltiniuose
beveik nebeminint41 Knituvos krašto Žemaitijos valsčių
surašymuose, miestų ir miestelių inventoriuose, Ordi-

no kronikose42 bei remiantis istoriografijoje pateiktais
duomenimis apie Knituvos ir Kelmės genetinį ryšį, itin
atsargiai galima diskutuoti apie Kelmės atsiradimą buvusiame Knituvos krašte. Tačiau nei numanomas teritorijos dydis, hierarchinis pavaldumas bei kiti aspektai
neleidžia manyti, kad buvusi Knituva lygiagretu dabartinei Kelmei. Remiantis lokalizacijos versijomis, Knituvai turėjo priklausyti Vaiguvos, Kelmės, dalis Kražių
bei Beržėnų valsčių teritorijų, todėl tik dalinai Kelmės
išsivystymą iš Knituvos galima paremti. Visgi, nereikia
painioti pirmųjų gyvenvietės paminėjimų, bažnyčios
įsteigimo su miestelio įkūrimu. Nors Kelmės miestelis
įkurtas XVI a., lyginant su kitais LDK miestais, Kelmė
dar ilgai istoriniuose šaltiniuose buvo minima miestu
tik simboline, bet ne faktine prasme.

38 A. Lyberis (atsak. redaktorius et. al.), Pirmasis lietuvių kalbos žodynas, Konstantinas Širvydas Dictionarium trium linguarum, Vilnius, 1979, p. 745.
39 И. Я. Спрогис, Географический словарь древней
Жомойтской земли XVI столетия, Vilnius, 1888, p. 130
Кельме, село въ им. Ворпутянахъ, Бержан. в.; Кельмие,
сеножать села Верадова, въ Ойрагольск. в.; Кельмы, село
въ Бержан. в.; имения Куршанъ, надъ р. Вентою; къ нему
принадлежить Добикинская волость. (išryškinta darbo autorės).
40 Опись документов, t. 2, p. 181, nr. 364. 1590 г.
Листъ Каспера Ян. Рубежайтя, коимъ заявляетъ, что
выкупленныя сыномъ его Якубомъ нивы и сеножати,
наз. Пурве, Апушемъ, Келмасъ и Поклювсте, вешв. в.,
заложенныя въ 3-хъ коп. гр. зем. Томашу Яновичу и
Григорy Валент. Яцайтю, по смерти его, при разделе
его емущества между наследниками. последниедолжны
уплатить сыну его Якубу вышеознач. сумму. Л. (paryškinta
darbo autorės). Taip pat nemažai Kelmės ir jos vietovardžių
vedinių yra išlikusių ir šiais laikais. Kelmynai Radviliškyje, Kelmynai Raseinių raj., Kelmynė Rokiškio raj., Kelmytė Vilniaus
raj., Kelmickų kaimas Kaune, žr. Lietuvos apgyvendintos vietos.
Pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys, Kaunas, 1925, p. 516, 80, 354, 476.
41 Knituva minima žemės privilegijose, žr. D. Antanavičius,
E. Saviščevas, „Žemaitijos žemės privilegijos XV–XVII a. Privilegia terrestria Samogitiensia saec. XV–XVII“, Historiae Lituaniae Fontes Minores, Vilnius, 2010, p. 35 (minima 1441 m.
pab.–1442 m. pradž.), p. 42–43 (1507 m.), p. 53 (1545 m.),
p. 68 (1574 m.).
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jis nutapytas pagal specialų, vietinį užsakymą. Jame pavaizduotas Vytautas, sėdintis krėsle, bažnyčios projektą laikantis vienuolis (pranciškonas?) ir riteris, stovintis
ant kelmo. Pastaroji detalė – vizualinis argumentas,
pagrindžiantis ne tik bažnyčios, bet ir miesto įkūrimą.
Aiškinant miesto vardo kilmę populiariausia versija,
siejama su kelmyne, kelmuota vietove27. Buvo paplitusi ir romantinė legenda, jog Vytautas liepė iškirsti
senuosius pagoniškus miškus, kad toje vietoje įkurtų
bažnyčią. Iškirtus girią liko daug kelmų, todėl vietovę
pavadino Kelme, Kelmuota vietove28.
Teorijos neoriginalumą, bet universalumą parodo
panaši Kražių miestelio įkūrimo legenda. Didikas Gražys Kražantės upės slėnyje iškirto mišką ir įkūrė miestą29. Tokių padavimų būtų galima surasti ir daugiau.
Ar patronas Vytautas, ar ne, miesto įkūrimo legenda
dabartinėje bažnyčioje atsispindi vaizduojamosios ir
taikomosios dailės kūriniuose. Parodoma, kaip suvokiama krašto istorija, kuriant alternatyvią realybę. Tam
tikros vietovės kilmės „atradimas“ jau nuo viduramžių
taikyta praktika30. Kelmės mito legenda atsirado XX a.
tarpukariu (galbūt net XIX a. pabaigoje), nes geopolitinė situacija (nepriklausomos Lietuvos laikotarpis) bei
Vytauto Didžiojo kulto propagavimas, lėmė tokį visuomenės poreikio ir būklės sutapimą. Mitas sukurtas susiejus vietinį įvykį (tiksliai nežinomą bažnyčios įkūrimą
Kelmėje) su bendravalstybiniais įvykiais (parapijų steigimas Žemaitijoje ir Lietuvoje). Pagrindinis mito motyvas susijęs su archajiška, pagoniška praeitimi, kurią
simbolizuoja šventos girios, kuri niokojama Vytautui
apkrikštijant žemaičius ir įkuriant gyvenvietę Kelmę. Atsispindi pagoniškos ir krikščioniškos kultūrų samplaika ir susidūrimas, kuris leido „atrasti“ miesto pradžią.
Kartu tai kūrė etninę ir istorinę savimonę31. Rimvydo
Petrausko įžvalgos apie viduramžiais aktualų klausimą „iš kur atėjome“, kuris veda prie „kur esame ir ko
siekiame“32, tinka aiškinant ir XX a. tarpukario situaciją.

42 A. Baliulis (parengė K. Jablonskio tekstą spaudai), Žemaitijos valsčių surašymas 1537–1538 m.; K. Jablonskis, Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. Feodalinis laikotarpis; T. Hirsch,
M. Töppen, E. Strehlke (sud.), „Hermann Wartberge Chronicon Livoniae“, Scriptores rerum Prussicarum, Leipzig, 1863,
t. 2, p. 21–116.
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2021-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Archyvų metais. Jie skirti paminėti pirmojo valstybės archyvo įkūrimo atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje sukaktį, kai 1921 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos švietimo
ministro K. Bizausko patvirtinimu Kaune buvo įsteigtas Centralinis valstybės archyvas.

Laima Šimkutė,
Kelmės krašto muziejaus vyresnioji muziejininkė

KELMĖS
DVARO
ARCHYVAS

(Archyvų metus minint)
Kelmės Gruževskių giminės
Liubičių (Liubicz) herbas.

Archyvai Lietuvoje gyvuoja ne vieną amžių. Jų
ištakos mus nukelia net į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus. Pasak Jono Drungilo, „modernėjant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdymo aparatui bei intensyvėjant dokumentų
cirkuliacijai bajoriškoje visuomenėje pamažu
formavosi privačios dokumentų saugyklos – archyvai, o pagausėjus dokumentų kiekiui, imti
sudarinėti registrai, kurie tapo svarbiausiais archyvų orientyrais“1.
Mūsų kraštui itin svarbus faktas, kad išliko
gana vientisas Kelmės dvaro archyvas, kurį sudaro net keli tūkstančiai bylų, ir tai yra „pats didžiausias ir pilniausias iš visų Žemaitijos dvarų
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Kelmės šakos Gruževskiai
Šiais metais sukanka 430 metų, kai Gruževskiai atsikėlė į Kelmę. 1591 m. gegužės
19 d. Bogdanas Solomereckis Kelmės dvarą
su jam priklausančiais kaimais ir miesteliu už
15 000 kapų grašių pardavė Jonui Gruževskiui
(1540–1609) – lenkui iš Mazūrijos, Lomžos pavieto, atsikėlusiam bajorui. Nuo to laiko daugiau

Kelmės dvaro vartai. Nežinomas fotografas.
Fotoateljė „Splendid foto“, 1939 m.
Kelmės krašto muziejaus archyvas.
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1 J. Drungilas, „Jono Gruževskio archyvo registras
(XVI a. pab.–XVII a. pr.)“, in: Istorijos šaltinių tyrimai,
t. 1, sud. D. Antanavičius, D. Baronas, Vilnius, 2008,
p. 251.

dokumentų rinkinys“2. Kelmės dvaras Lietuvos
dvarų kultūros kontekste – vienas iš seniausių
išlikusių dvarų sodybų kompleksų Žemaitijoje,
tai retas atvejis jau vien dėl to, kad pusketvirto
šimtmečio, nuo 1591 m. iki 1940 m., buvo valdomas vienos giminės – lenkų kilmės bajorų
Gruževskių (Gružewscy). Šis dvaras buvo pagrindinė jų šeimos rezidencija.

2 E. Treinienė, „Žemaitijos dvarų dokumentų kolekcija“, in: Lietuvos istorijos metraštis, 1981, Vilnius, 1982,
p. 108.
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3 J. Drungilas, „Etnosocialinis mobilumas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: Gruževskių giminės pavyzdys (XVI a.
antroji pusė – XVIII a. pradžia)“, in: Lietuvos istorijos metraštis,
2004, Vilnius, 2005, p. 73.
4 A. Vaišvila, „Šiluvos ir Kelmės evangelikų reformatų santykiai bei istorinės paralelės XVI–XVII amžiuje“, in: Aitvarai
(S. Stanevičiaus bendrijos metraštis), nr. 8. Kelmė, Vilnius,
1998, p. 78.
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Kelmės dvaro vartų biblioteka
Kelmės dvaro vartų statinys iškilo XVII a. (tarp trečiojo ir aštuntojo dešimtmečio pradžios) – tikybinių
kovų Lietuvoje gadynėje. Gruževskiai tose kovose
vaidino didelį vaidmenį. Iš 1716 m. inventoriaus galima spręsti, kad vartuose buvo trys kalėjimo patalpos,
iš kurių viena antrame aukšte buvo skirta konfesinių
oponentų kalėjimui – „politiniam kalėjimui“5. Statinio
paskirtis kiek pasikeitė XVIII a. antrojoje pusėje, išblėsus religinei nesantaikai: „apačioje buvusios patalpos
ir toliau išliko kaip nusižengusių baudžiauninkų daboklė, o tuo tarpu antrame aukšte buvusi erdvi salė naudota švietėjiškiems tikslams – čia įrengta senų knygų
saugykla ir dvaro archyvas, o atvira arkada buvo skirta
orkestrui“6. Generolo Jurgio Gruževskio (1753–1807),
garsėjusio istorinių ir meno vertybių žinovo talentu,
laikais vartų antrojo aukšto patalpoje buvo saugomas
dvaro archyvas, senųjų knygų biblioteka (naujiesiems
leidiniams vėliau buvo skirta atskira biblioteka pačiuose rūmuose), numizmatikos rinkinių. Tuomet vartuose
buvo „apie 5000 tomų retų knygų (daugiausia protestantiška ir arijonų literatūra), išleistų Ragainėje; rinkiniai ten buvo dar XIX a. viduryje, bet to paties šimtmečio pabaigoje „nežinia kur pasidėjo“. Dvaro archyvas
ir biblioteka laikyti pasieniais sustatytose lentynose iki
XX a. pradžios; vertingiausios knygos buvo išvežtos į
Peterburgą prieš Pirmąjį Pasaulinį karą“7.
Stasio Maziliausko, kuris 1937 m. lankėsi šiame „labai sename ir įdomiame dvare“ (kada Kelmės dvarą
valdė seserys Adolfina ir Sofija, čia gyvenusios kartu
su motina Gabriele Pšeciševskyte-Gruževskiene), užfiksuoti įspūdžiai, kai svečiui buvo atvertos ir vartuose
buvusio archyvo durys. Deja, iš kadaise verte garsėjusios bibliotekos XX a. ketvirtajame dešimtmetyje tebuvo likę tik liūdni prisiminimai:
„Pasieniais pristatyta daug lentynų, kurios dabar
tuščios. Buvau girdėjęs iš svetimų žmonių, kad prieš
kurį laiką sunkvežimiais išvežė iš dvaro daug knygų.
Klausiu – turbūt knygos padovanotos universitetui.
– Ne, tai čia draugijai, vadinamai Pochodnija... Vertingiausios knygos jau buvo išvežtos prieš karą į Petrapilį.

Kelmės dvarininkų Gruževskių šeima. Iš kairės: Adolfina, Gabrielė, Jonas, Zofija. Fotografija M. Ehrhardto, Memel.
Apie 1920 m. Kelmės krašto muziejaus archyvas.

Vartome rankraščių knygas, prirašytas labai gražiu,
menišku braižu. Tai iš 1820–1850 metų sąrašai kaimų,
baudžiauninkų šeimų ir duoklių davimo įrašai <...>“8.

Į Šiaulių „Aušros“ muziejų, iš jo –
į Vrublevskių biblioteką
Teisininkas, spaudos darbuotojas, žurnalistas, politinis veikėjas, muziejininkas Peliksas Bugailiškis, „Aušros“ muziejaus (1923 m.) steigėjas, vienas Šiaulių kraštotyros draugijos (1927 m.) steigėjų bei ilgametis šios
draugijos pirmininkas, pasižymėjęs dideliu organizaciniu talentu, energija ir sugebėjimais, subūrė kraštotyrininkų ratelį, kuris Šiaulių „Aušros“ muziejuje sukaupė tūkstančius lapų XV–XX a. archyvinių dokumentų
ir rankraščių9. „Didelę eksponatų dalį Šiaulių „Aušros“
muziejus įsigijo tragiškais 1940–1941 m., sovietinei valdžiai nacionalizuojant Šiaulių apskrities dvarus. Jų savi-

5 R. Butvilaitė, „Kelmės dvaro sodybos architektūros raida
XVI–XX amžiais“, in: Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrinėjimai, Vilnius, 2008, p. 106.

8 S. Maziliauskas, „Praeitis romantikos dulkėse. Senoviniuose magnatų dvaruose atsilankius“, in: XX amžius, Kaunas,
1937 05 14, nr. 107(265), p. 5.

6 Ten pat, p. 107.

9 E. Treinienė, „Žemaitijos dvarų dokumentų kolekcija“, in:
Lietuvos istorijos metraštis, 1981, Vilnius, 1982, p. 105.

7 Ten pat, p. 108.

ninkų laukdavo tremtis ir kitos represijos, o nuosavybė
geriausiu atveju patekdavo į Šiaulių „Aušros“ muziejų“10. Antrojo pasaulinio karo pradžioje tokiu pat būdu
į „Aušros“ muziejų pateko ir Kelmės dvaro archyvas,
dalis dvaro bibliotekos bei kai kurios meno kolekcijos.
1950 m. Kelmės dvaro archyvą ir knygas „Aušros“
muziejus perdavė Lietuvos mokslų akademijos centrinei bibliotekai (šiuo metu Vrublevskių biblioteka).
Kelmės dvaro dokumentai įtraukti į Žemaitijos dvarų
dokumentų kolekciją ir šiuo metu saugomi Lietuvos
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus 37-ajame fonde. Nedidelė šio archyvo dalis saugoma Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje bei Kauno valstybiniame archyve.

Kelmės dvaro archyvo aprašymai
Kelmės dvaro dokumentus tvarkęs ir aprašęs P. Bugailiškis juos apibūdina taip: „juos sudaro Kelmės dvaro savininkų Gruževskių šeimos archyvinė medžiaga,
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kaip tris šimtmečius Kelmės dvaras išbuvo Gruževskių dinastijos nuosavybe. Paskutinis iš Kelmės šakos
Gruževskių – Jonas (1895–1939), lenkų kariuomenės
kapitonas, – žuvo prie Varšuvos prasidėjus Antrajam
pasauliniam karui. Jo motiną Gabrielę (~1860–1942)
ir seserį Adolfiną (1891–1941/1942) sovietai 1941 m.
ištrėmė į Komiją, kitą seserį Zofiją (1892–1988) – į Kazachstaną. Pastaroji, vargais negalais ištrūkusi iš tremties, vėliau atsidūrė Londone.
Kelmės šakos Gruževskių giminėje būta daug kariškių, aktyvių Lietuvos politinio gyvenimo dalyvių. Julius Gruževskis (1808–1865) išgarsėjo kaip vienas iš
1831 m. sukilimo rengėjų, o Kelmę išgarsino kaip šio
sukilimo pradžios Lietuvoje vietą. Jo tėvas Jokūbas Ernestas (1755–1829) buvo Vilniaus tribunolo deputatas
ir majoras; vienas tėvo brolis Jurgis (1753–1807) – taip
pat Vilniaus tribunolo deputatas – buvo paskutiniojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus
Stanislovo Augusto Poniatovskio generolas adjutantas, dalyvavo 1794 m. sukilime; kitas (jaunesnysis) tėvo
brolis Marcijonas LDK rotmistras, nuo 1778 m. buvo
Stanislovo Augusto šambelionas; senelis Marcijonas
(1700–1775) buvo užsitarnavęs kapitono laipsnį; prosenelis Jokūbas buvo Žemaitijos stalininkas, turėjo
pulkininko laipsnį; proprosenelis Jonas (1620–1689)
dalyvavo 1656 m. sukilime prieš švedų okupaciją bei
karuose su Rusija 1654–1667 m.; proproprosenelis
Jurgis (1583–1635) dalyvavo Lietuvos-Lenkijos karaliaus Vladislovo Vazos rinkimuose, kariavo su švedais.
Kelmės dvaras XVII a. pabaigoje–XVIII a. pradžioje
buvo vienas iš turtingiausių Žemaitijos dvarų. Pagal
turimų dūmų skaičių jis buvo trečias po Sapiegų ir Radvilų dvarų. Sapiegos turėjo 2428 dūmas arba sodybas, Radvilos – 1529, Kelmės dvarą valdę Gruževskiai –
8033.
Jonas Gruževskis (1540–1609) – Kelmės šakos pradininkas, uolus kalvinistas. Jo sūnus Jurgis (1591–1651)
Kelmėje 1622 m. pastatė kalvinistų bažnyčią. „Jų pėdomis vėliau ėjo vaikai ir anūkai, globoję ne tik Kelmės,
bet ir Šiluvos kalvinistų bendruomenes“4.

10 L. Birškytė-Klimienė, V. Poškus, Provincijos dvaras: XVII–
XIX a. istorinis portretas ir taikomoji dailė Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniuose, Vilnius, 2005, p. 96.
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11 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,
Rankraščių skyrius, F87–156, l.110.
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kavai, alui, degtinei, kelionei užrašai (1793–1818). Gruževskių genealogija, bajorystės bei kiti asmens dokumentai. Gausus susirašinėjimas. Testamentai. Skolų
dokumentai (XVI–XIX a.). 1831 m. choleros epidemija: mieste ir dvare mirusių sąrašai, palaidojimo vieta.
Kelmės ir Šiaulių vaistinių sąskaitos, gydytojų receptai,
gydytų asmenų sąrašai, sąskaitos už gydymą (1800–
1829). Istorinius įvykius – 1659 m. švedų antplūdį,
1794 m. sukilimą, 1795 m. gyventojų reviziją – atspindintys dokumentai. 1812 m. karas: prancūzų, lenkų ir
rusų kariuomenių paimtų gyvulių, maisto produktų sąrašai, pakvitavimai; prancūzų X armijos korpuso vado
maršalo Makdonaldo uždėta kontribucija <...>. Daug
su Kelmės miestu susijusių dokumentų – inventoriai,
gyventojų sąrašai, testamentai, bylinėjimosi dokumentai, nuosavybės raštai. Kelmės katalikų ir evangelikų
reformatų bažnyčių reikalai; žydų kahalo veikla, prekyba ir pirkliai, rekrūtai (XVI–XIX a.). Pirmo lietuviško vakaro, surengto Kelmėje, 30 metų minėjimo dokumentai
(1936–1938) <...>“12.
Pasak P. Bugailiškio, „Kelmės dvaro valdytojai Lietuvos ir Lenkijos generolai, majorai, kapitonai Gruževskiai
<...> plėsdami savo valdas, vesdami dėl jų begalinius
ginčus ir agresiją su kaimynais, kaupė ir rinko teisinę
dokumentaciją savo valdoms, tvarkė ir sistemino pagal
savo reikalą <...>“13. Kartu su Gruževskių giminei priklausiusiu Kelmės dvaro archyvu ligi šiol išliko ir saugomi Jono Gruževskio (1540–1609) archyvo registras
ir dalis originalių registre surašytų dokumentų. Juos
tyrinėjęs Jonas Drungilas teigia, kad originalus Jono
Gruževskio XVI a. pab.–XVII a. pr. archyvo registras –
vienas iš išlikusių ankstyvesnių registrų, yra vertingas
kaip buvusio J. Gruževskio archyvo rekonstravimo instrumentas, o praplėtus tyrimo erdvę, registras tampa
ne tik siauru šaltinotyros, bet ir socialinės bei kultūrinės istorijos objektu, atskleidžiančiu dokumentų cirkuliavimą tarp bajorijos14.
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liečianti ne tik Kelmės dvarą su jo palivarkais ir kaimais
<...>, bet ir aplinkinius dvarus su jų žemės valdomis,
kurie ilgainiui buvo atitekę Gruževskiams pereidinėjo per rankų rankas naujiems savininkams <...>. Liečia jie plačią Žemaitijos apygardą – buv. Raseinių bei
Šiaulių pavietus su Padubysio, Pašiaušės, Kelmės, Kražių, Tytuvėnų, Vaiguvos, Šaukėnų, Užvenčio, Kuršėnų
valsčiais, taipogi tolimesnes apylinkes, kaip Dabikinės,
Ariogalos, Čekiškės <...>. Pagrindinė dokumentų kalba – lenkiška, įvairinama tik senąja slavų (XVI–XVII a.),
rusų (nuo XIX a. pr.), šiek tiek vokiečių (sąskaitos, pažymėjimai, laiškai), prancūzų (rekviz. kvitai, laiškai), žydų ir
tik vienas dokumentas lietuvių kalba – XVIII a. valstiečių
priesaikos tekstas. Senumo atžvilgiu dokumentai siekia XVI a., tarp jų pvz., 1534 m. raštas, kuriame rašoma
apie perleidžiamą baudžiauninką su „Dworzecu“ Kražių bažnyčios altarijai <...>“11. P. Bugailiškis pagal turinį
Kelmės dvaro archyvą suskirstė į dešimt temų: žemės
valdymas; ūkio ekonomika; baudžiaviniai santykiai; kilnojamojo turto apyrašai; susisiekimas ir transportas;
valstybiniai ir dvaro mokesčiai; sveikatos reikalų tvarkymas; kultūra, švietimas, bažnyčia; politinė situacija;
laiškai, rašyti Gruževskiams.
Labai išsamiai Kelmės archyvą aprašo bibliotekininkė ir vertėja, buvusi ilgametė Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos darbuotoja ir Rankraščių skyriaus vedėja Elena Treinienė: „Kelmės archyvą sudaro daugiausia
XVI–XVIII a. pirmos pusės dokumentai ir rankraščiai.
Vientisas, išbaigtas Gruževskių valdų archyvas XIX a.
viduryje tarsi nutrūksta, lieka tik pavieniai dokumentai.
Baudžiauninkų pardavimo (1534–1599), parsidavimo į
baudžiavą (1585) raštai, žemės perleidimo, dovanojimo aktai. Kelmės dvaro ir kaimų valakai (1591–1595).
Valstiečių ginčai su dvaru (1689–1883). Šilo-Pušonės ir
Graužų girių aprašymas, Suvartuvos valdų planelis ir
jų valdymo raida (1636–1807). Gelučių palivarko ūkio
reikalai ir prievolės (1635, 1775). Padubysio dvaro inventorius ir sąskaitų knygos (1637–1789). Raganiaus
teismo aprašymas (1693). Lietuviška priesaika (1700).
Gruževskių valdų ir turto dalybų dokumentai: jiems
priklausančių dvarų ir kaimų sąrašas (1792), Kelmės
dvaro ir jo palivarkų, kaimų, dūmų, karčemų skaičius,
laukų, daržų ir gyventojų apyrašai (1789). Bajoro ir
baudžiauninko turto sąrašai (1742–1799). Arklio aprangos aprašymas (1749). Privilegijos, inventoriai, bylos su Kelmės klebonu, Tytuvėnų, Paverpenio ir kitais
dvarininkais (XVII–XVIII a.) <...>. Bajoro išlaidų pietums,

12 E. Treinienė, „Žemaitijos dvarų dokumentų kolekcija“,
in: Lietuvos istorijos metraštis, 1981, Vilnius, 1982, p. 108–109.
13 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,
Rankraščių skyrius, F87–156, l.110.
14 J. Drungilas, „Jono Gruževskio archyvo registras (XVI a.
pab.–XVII a. pr.)“, in: Istorijos šaltinių tyrimai, t. 1, sud. D. Antanavičius, D. Baronas, Vilnius, 2008, p. 251–252.
Kelmės dvaro vartai. Kamilės Miliauskaitės nuotrauka, 2021 m.
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Kelmės miesto gatvių pavadinimai Pirmosios respublikos metais buvo keičiami norint įamžinti tuo
metu tautai ir valstybei svarbių asmenybių atminimą. Pavyzdžiui, Tauragės gatvė buvo pavadinta Vlado
Putvinskio gatve po Šaulių Sąjungos įkūrėjo mirties
1929 metais. Šiaulių gatvė buvo pavadinta Vytauto
Didžiojo gatve minint Lietuvos didžiojo kunigaikščio
mirties 600-ąsias metines. Dariaus ir Girėno gatvė
pavadinimą gavo po „Lituanikos“ skrydžio, pagerbiant
lietuvių lakūnų atminimą. Kelmėje link naujųjų miesto kapinių iki sovietinės okupacijos buvo gatvė, pavadinta Petro Ruzgo vardu. Kelmės Sąjūdžio iniciatyva
1989–1990 m. nemažai buvusių gatvių pavadinimų
buvo atkurta, bet Kelmėje P. Ruzgo gatvės nėra. Kas
buvo P. Ruzgas, kuo jis nusipelnė, kad mieste jo vardu
buvo pavadinta gatvė?
1918 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Valstybės Tarybos
ir Vyriausybės išleistame atsišaukime gyventojai buvo
raginami kurti vietos valdžią. Kelmėje savivaldos komitetą organizavo klebonas Petras Janušauskas. Lapkričio 21 d. parapijos išrinkti 66 atstovai susirinko į posėdį, pirmininkaujant Stasiui Gruzdžiui, buvo išrinktas
Kelmės valsčiaus savivaldos 5 narių komitetas, kurio
pirmininku buvo išrinktas P. Ruzgas. Lapkričio 24 d.
komiteto nariai nuvyko pas vokiečių administraciją ir
pareiškė, kad „vietos valdžia perėjo į komiteto rankas“1.
P. Ruzgas dirbo trumpai, tapo Lietuvos kariuomenės
savanoriu, jo pareigas perėmė A. Milašauskas.

Situacija Kelmėje 1918–1919 m. sandūroje buvo
labai sudėtinga. Norint palaikyti viešąją tvarką, reikėjo organizuoti miliciją, neramu buvo dėl plėšikavimų,
vietiniai komunistai ir bolševikai kėlė neramumus. Apie
komiteto pirmininką A. Milašauską yra žinutė to meto
Raseiniuose leistame nepartiniame darbo žmonių laikraštyje „Žemaitija“. 1919 m. liepos 6 d. numeryje išspausdinamas Kelmės valsčiaus komiteto pirmininko
A. Milašausko pasirašytas „paliūdijimas“ dėl Kelmės
pašto viršininko Kareivo. Pašto viršininkas buvo kaltinamas esą „net verkdamas prašo žmonių išsirašinėti lenkų laikraščius. Įdomu, kiek toki parazitai drums
mūsų gyvenimą“. A. Milašauskas patvirtina, kad ta „korespondencija yra ūmas apkalbėjimas, nes p. Kareivo
kaipo vietinis gyventojas yra Komitetui gerai žinomas
žmogus ir nėra šalininkas platinimo lenkų literatūros“,
pabrėžiama, kad „nuo dienos įsteigimo pašto Kelme,
visados su įnirtimu ima pardavinėti siunčiamus komitetui Lietuviškus laikraščius ir šiaip tarp žmonių platina
Lietuvos spaudą“2. Pareiškimą dar pasirašė raštvedys

1 A. Morkūnaitė-Lazauskienė, „Vietos savivalda Kelmės
krašte 1918–1919 m.“, in: Kelias į Lietuvos Nepriklausomybę
Žemaitijoje: konferencijos pranešimai, Kelmė, 2017, p. 23–32.

2 A. Milašauskas, „Paliūdijimas“, Žemaitija, nepartinis darbo
žmonių laikraštis, Raseiniai, Nr. 36, 1919-07-06, in: https://
elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/78/11839m1919n36.
pdf?sequence=10&isAllowed=y [interaktyvus], (2021 09 07).

PETRAS RUZGAS. Kelmės krašto muziejaus archyvas.

rekomendacijomis.“5 Neatmestina mintis, kad P. Ruzgas manė būsiąs naudingesnis besikuriančiai Lietuvos valstybei tarnaudamas kariuomenėje negu vietos
valdžioje, kur galėjo labiau pritaikyti savo patirtį, įgytą
Rusijos kariuomenėje. 1919 m. sausio 28 d. Krašto
apsaugos ministerijos įsakymu buvo priimtas į besiformuojančią savanorių pagrindu Lietuvos kariuomenės
I-ą lietuvių pėstininkų pulką ir paskirtas karo valdininku
prie pulko ūkio skyriaus6.
Pirmasis pėstininkų pulkas buvo sukurtas 1918
metų lapkričio 1-ąją, kai Krašto apsaugos komisija
V. Grigaliūną-Glovackį paskyrė šio pulko vadu, o patį
pulką reikėjo organizuoti slapta nuo vokiečių, nes Vokietijos vadovybė nepalankiai žiūrėjo į Lietuvos kariuomenės kūrimą. Prieš besikuriančią Lietuvos kariuomenę aktyvią propagandą ir dezinformaciją vykdė ne tik
vokiečiai, bet ir bolševikai, lenkai. Spaudoje buvo gana
pašiepiančių paskvilių ar skelbimų, kaip antai Vilniaus
žydų rusų kalba leidžiamas humoristinis laikraštis „Mėnulio gyventojas“ („Лунный житель“): „kas nori kariuomenėje tarnauti be algos, be maisto, be kito karinio
aprūpinimo, veltui, teužsirašo Lietuvos valstybės tarnyboje“7. Pulko vadas V. Grigaliūnas-Glovackis vėliau
pripažino, kad kova su priešiška propaganda buvo
daug aršesnė, kai kariuomenės savanoriams lenkomanai darė poveikį per gimines, pažįstamus, aiškindami
„idant jie savęs nežudytų, neitų į chamus, klumpininkus“. Pulkas buvo pradėtas formuoti Vilniuje, bet jo dislokacijos vieta buvo Alytuje, kuris buvo pasirinktas ne
tik dėl pritaikytos karo reikalams infrastruktūros, bet
ir dėl gausiai lietuvių gyvenamos teritorijos, taip buvo
tikimasi greičiau papildyti pulką. 1919 m. vasario pradžioje I-ame pulke tarnavo apie 600 savanorių. Sausio
pabaigoje iš Kelmės atvykęs P. Ruzgas netrukus gavo
pirmą ir paskutinį kovos krikštą Lietuvos kariuomenėje. Vasario 12–13 d. prie Alytaus įvyko I-ojo pulko kautynės su puolančia bolševikų kariuomene. Su vokiečių
karine vadovybe buvo sutarta bendromis jėgomis ginti
Alytų, bet vokiečiams pasitraukus, Lietuvos kariuomenės savanoriams teko gintis patiems. Padėtis buvo
komplikuota, pulko jėgos buvo išsklaidytos, nebuvo

3 P. Biržys, „Žygiai ir dalyviai. Petras Ruzgas, karo valdininkas“, Kardas. Lietuvos karininkų laikraštis, Kaunas, Nr. 28 (52),
1926-10-10, p. 444, in: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=DOC_O_4464_1&biRecordId=2338 [interaktyvus], (2021 09 07).

5 G. Surgailis, Pirmasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkas, Vilnius, 2011, p. 10, 13.

4 A. Keblaitis, „Karo vald. Petras Ruzgas“, Karys, Kaunas,
Nr. 34,1938-08-23, p. 961, in: https://www.epaveldas.lt/recordText/LNB/C1B0003824101/Nr.34.pdf?exId=322073&seqNr=1 [interaktyvus], (2021 09 07).
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A. Šilimas, laiškanešys J. Laurinaitis, sargas Dominykas
Penikas.
Didesnio mūsų dėmesio nusipelno pirmasis Kelmės valsčiaus savivaldos komiteto pirmininkas P. Ruzgas. Lietuvos kariuomenės žurnalas „Kardas“ 1926 m.
spalio 10 d. numerio rubrikoje „Žygiai ir dalyviai“ rašo,
kad P. Ruzgas gimė 1889 m. gegužės 17 d., Užpalių
miestelyje, Utenos apskrityje, jo tėvai buvo Juozas ir
Veronika3. Platesnė P. Ruzgo biografija buvo pateikta
1938 m. rugpjūčio 23 d. „Kario“ numeryje, skirtame savanoriui, karo kapeliono Antano Keblaičio straipsnyje.
Tėvai vėliau persikraustė į Kelmės apylinkes, kur Graužų kaime įsigijo ūkį. Buvo baigęs dviejų klasių Kelmės
pradžios mokyklą. Kelmėje aktyviai prisidėjo prie lietuvybės sąjūdžio, dalyvavo choro veikloje, vaidino lietuviškuose vaidinimuose „Valsčiaus sūdas“, „Neatmezgamas mazgas“. Straipsnio autorius teigia, kad „Petras
buvo linksmas, judrus jaunikaitis, gražiai padainuodavęs. Dėl to sugebėdavo patraukti prie savęs, o kartu ir
į lietuvybę nutautusį jaunimą. Užsispyrėlius lenkomanus ar rusus mokėdavęs dailiai pašiepti.“4
Sulaukęs 21 m., turėjo tarnauti Rusijos imperijos
kariuomenėje, po keturių metų tarnybos grįžo į Lietuvą, gavęs viršilos (feldfebelio) laipsnį. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui vėl buvo mobilizuotas į Rusijos
imperijos kariuomenę, išlaikė egzaminus ir buvo paskirtas karo valdininku 28 divizijos ligoninėje, kurioje
tarnavo apie 60–70 lietuvių.
1918 m., baigiantis karui, P. Ruzgas grįžo į Lietuvą.
Kaip jau minėta, kuriantis vietos savivaldai jam teko
užimti Kelmės valsčiaus pirmininko pareigas. P. Ruzgas
Kelmės valsčiaus pirmininku dirbo trumpai, tikriausiai
1918 m. pab.–1919 m. pradžioje. Tikėtina, kad palikti
šias pareigas ir tapti Lietuvos kariuomenės savanoriu
P. Ruzgą paskatino 1918 m. gruodžio 2 d. laikraštyje
„Lietuvos aidas“ išspausdintas skelbimas: „Reikalingas
prityręs karo valdininkas raštvedys vesti ūkio skyriaus
raštinei. Skubiai kreiptis pirmojo lietuvių pulko štaban.
Priimami tik su komitetų arba žinomų tautos veikėjų

6 P. Biržys, „Žygiai ir dalyviai. Petras Ruzgas, karo valdininkas“, Kardas. Lietuvos karininkų laikraštis, Kaunas, Nr. 28 (52),
1926-10-10, p. 444, in: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=DOC_O_4464_1&biRecordId=2338 [interaktyvus], (2021 09 07).
7 G. Surgailis, Pirmasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkas, Vilnius, 2011, p. 10, 13.

21

palaikė savanorius, aukojo kariuomenei lėšas, maistą, visaip rėmė. Kaip pavyzdį galima paminėti tai, kad
1919 m. gruodžio 9 d. išvijus vietos bolševikus ir bermontininkus iš Kelmės apylinkių, Lietuvos kariuomenė
buvo iškilmingai sutikta Kelmėje11. Skirtas nemažas dėmesys žuvusių savanorių atminimui. Alytuje tiltas per
Nemuną buvo pavadintas žuvusio karininko A. Juozapavičiaus vardu, 1938 m. pastačius naują gelžbetoninį
tiltą, jis buvo atidarytas karininko žūties dieną – vasario
13 d., buvo papuoštas skulptoriaus P. Zikaro sukurtais
bareljefais, kuriuose buvo pavaizduota mūšio ir karininko žūties scenos. Viena Kelmės gatvė, ėjusi pro bažnyčią, pavadinta Petro Ruzgo vardu. Lietuvą okupavus
Sovietų Sąjungai, jau po Antrojo pasaulinio karo, komunistų valdžiai netiko kovoje su bolševikais žuvusio
savanorio įamžinimas, buvo panaikintas Petro Ruzgo
gatvės pavadinimas ir už nuopelnus sovietų valdžiai
buvo pavadinta poetės Salomėjos Neries gatve.
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Mokytoja – Emilija Kvietkuvienė

KUPŠELIŲ
KAIMAS
SENIAU IR DABAR

Kaimai Lietuvoje nykti pradėjo jau seniai, kada dėl
urbanizacijos žmonės ėmė keltis į miestus. Jei soviet
metis vadinamas sodybų tuštėjimo metu, tai šiandieną
pavadinti kaimų tuštėjimo metu taip pat nebūtų klaida.
Šio proceso jau nesustabdysi ir neatsuksi atgal. Kupšeliai, kuriuose seniau gyveno dešimtys žmonių, šiandien
nyksta, dideli kaimo plotai apaugę miškais. Ten stūkso
pievos, dirbami laukai. Beveik visa, ką žmonės per dešimtmečius, o kai kurie per šimtmečius užgyveno, tiesiog pranyko daugeliu atvejų be žymės.

Žemė – pragyvenimo šaltinis

8 Ten pat.
9 P. Biržys, „Žygiai ir dalyviai. Petras Ruzgas, karo valdininkas“, Kardas. Lietuvos karininkų laikraštis, Kaunas, Nr. 28 (52),
1926-10-10, p. 444, in: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=DOC_O_4464_1&biRecordId=2338 [interaktyvus], (2021 09 07).
10 A. Keblaitis, „Karo vald. Petras Ruzgas“, Karys, Kaunas,
Nr. 34,1938-08-23, p. 961, in: https://www.epaveldas.lt/recordText/LNB/C1B0003824101/Nr.34.pdf?exId=322073&seqNr=1 [interaktyvus], (2021 09 07).

Margarita Gedvygaitė,
Kelmės rajono Kražių Žygimanto
Liauksmino gimnazijos IIIg klasės mokinė

11 A. Morkūnaitė-Lazauskienė, „Vietos savivalda Kelmės
krašte 1918–1919 m.“, in: Kelias į Lietuvos Nepriklausomybę
Žemaitijoje: konferencijos pranešimai, Kelmė, 2017, p. 23–32.

Pasak A. Čepaitienės, sąvoka „pragyvenimas“ socialinėje antropologijoje reiškia, kad gamyba, ekonomika orientuota į poreikių tenkinimą (Čepaitienė, 2013,
105). Kaimo žmogui pragyvenimo šaltinis pirmiausia
yra žemė. J. Garbenienė knygoje „Karklėnų krašto atspindžiai“ teigia, kad 1923 m. Kupšeliuose buvo 13
ūkių. Stambiausi žemės savininkai buvo Vitkauskai ir
Vainauskai. Tarpukaryje Vincas Bielskis užsidirbo užatlantėje, nusipirko 60 hektarų žemės Kupšeliuose.
Bielskio dukra, ištekėjusi už Stanislovo Vitkausko, paveldėjo tėvo ūkį. Klestinčiame Vitkauskų ūkyje galėjo
išminti linus, pasisamdyti javų kūlimo mašiną, išsivalyti
grūdus, nusipirkti gausiai derančios javų, bulvių sėklos
(Garbenienė, 2006, 157). Pokaryje Vitkauskai, nors pasitraukė iš ūkio, kaip teigia Garbenienė, vis tiek buvo
ištremti į Šiaurę, Irkutską. Grįžę iš tremties įsikūrė
miestuose. Vainauskai turėjo ūkį ne tik Kupšeliuose,
bet ir Morkiškėje (Morkiškė – kaimas Kelmės rajono

savivaldybėje, Pakražančio seniūnijoje). Anot Garbenienės, 1944 m. enkavedistai suėmė Vainauską, iššaudė gyvulius, padegė ūkinius pastatus. Knygos autorė
teigia, kad Vainauskų šeima irgi išsikėlė iš Kupšelių, o
jų vaikai atsiėmė kompensaciją už žemę (Garbenienė,
2006, 156).
Vladislava Poškienė, 90 metų Kupšelių kaimo gyventoja, patvirtina, kad jos atmintyje Kupšelių kaime iš
tikrųjų gyveno 13 šeimų, gyventojai nebuvo stambūs
ūkininkai, išskyrus Vainauskus ir Vitkauskus, bet visi turėjo žemės: „čia, Kupšeliuos, visi turiejom tos žemeles,
visym užteka“, ir kad žemę gavo po baudžiavos panaikinimo: „Iš baudžiavos juk viskas čia yra padaryta, iš
baudžiavos laikų visym.“ Ji sako, kad, ko gero, tik Vainauskas ir Vitkauskas savo žemes pirko, o visi kiti gavo
kaip atlygį už baudžiavos lažą. Vladislava teigia, kad
„iš po caro laikų“ kaime buvo likusios tik lūšnelės, bet
gyventojai savo pastangomis atstatė namus, tvartus ir
kitus ūkinius pastatus. Trobos tuo metu buvo keliamos
iš vienos vietos į kitą. Močiutės troba, jai gimus, nežinia
į kelintą vietą buvo perkelta. Pirmoji jos atmintyje troba
buvo „sena, tik ka mes nenupaveikslavom, dideli klaidą
padarėm, buvo šiaudais dengta, cara laikų statyta, jau
šimtą, daugiau metų.“ Dauguma sklypų namų statybai
buvo gauta iš tuometinio Karklėnų dvaro. Galima teigti,
kad įgyta žemė po baudžiavos panaikinimo Vladislavos
šeimai buvo tuo metu didžiausias turtas, ji gauta pelnytai, nes senelis 25 m. tarnavo caro kariuomenėje.
Tačiau vėliau ir turtingų ūkininkų likimai dėl politinių
įvykių Lietuvoje klostėsi nevienodai: vieni kaimo gyventojai išsikėlė gyventi į miestus, kiti buvo ištremti, dar kiti
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rezervų, vadovybė blaškėsi. Pulkas turėjo trauktis, nuo
bolševikų ir vietinių komunistų ugnies žuvo pirmasis
Lietuvos karininkas A. Juozapavičius. Žaliosios miške,
netoli Marijampolės, pulko gurguolę iš pasalų užpuolė vietos komunistai: buvo nukautas karo valdininkas
P. Ruzgas, penki kareiviai ir sužeistas karininkas J. Sutkus8. Užpuolikai vėliau buvo sugauti ir teisiami karo
lauko teismo. Žurnalas „Kardas“ 1926 m. spalio 10 d.
numeryje taip aprašė įvykius: „Kada raudonarmiečių
šauliai pastojo kelią ir bandė jį nuginkluoti, a. a. k. v.
Ruzgas, atsiminęs, kad pas jojo vežiką kareivį yra granata, ryktelėjo: „Granatą, duok granatą!“ Tada vienas iš
pastojusių prikišė prie k. v. Ruzgo šautuvą ir pirmuoju
šūviu jį nušovė. Vasario m. 15 d. pulkas ir Mariampolės visuomenė iškilmingai palaidojo tą tylų, bet brangų
Lietuvos gynėją“9.
1938 m., minint Laisvės kovų 20-metį, kariuomenės žurnalas „Karys“ skyrė visą straipsnį P. Ruzgui10.
Straipsnio autorius karo kapelionas Antanas Keblaitis
pateikia P. Ruzgo biografiją bei aprašė P. Ruzgo žūties
aplinkybes: „Pulko vora, pavakarieniavusi Krosnoje, vežimais ir rogėmis vyko toliau. Rogės, kuriose važiavo
Petras Ruzgas, 4–5 karininkai ir 1–2 kareiviai, atitrūkusios nuo voros nusiskubino pirmyn. Baigiant pravažiuoti Buktos mišką, juos staiga puolė keli ginkluoti
vietos bolševikai ir sulaikė. Važiuojančių šautuvai buvo
sumesti šiauduose, pasipriešinti nespėję. Petras Ruzgas, iššokęs iš vežimo dar sušukęs: „Vyrai, meskit granatą!“ Prie jo pribėgęs vienas užpuolikų įrėmė jam šautuvą į krūtinę, išbarė už priešinimasi ir peršovė vietoje“.
I-asis pėstininkų pulkas prie Alytaus patyrė pralaimėjimą, tačiau buvo apsieita be didelių nuostolių: žuvo
vienas karininkas, keli kareiviai, dar apie 20 savanorių
pateko bolševikams į nelaisvę, kurie vėliau pabėgo. Alytus buvo trumpam prarastas, chaotiškai organizuota
miesto gynyba ir padrikas pasitraukimas leido Lietuvos
kariuomenei pergrupuoti savo jėgas bei sustabdyti bolševikų puolimą Kauno kryptimi. Pulko pralaimėjimas
sukėlė didelį rezonansą to meto visuomenėje, buvo
plačiai aptarinėjamas spaudoje. Lietuvos visuomenė
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riumi buvo užstumdytos kaimo kapinaitės. Kolūkį laiko
didele nelaime: „Vo čia, vaikeli, ryts išauša – į kulkuozą
kumečiu būt, neduok Dieve. Su kum dirba – su šake
ir maišus kilnuoja, ir kruove, ir iškruove, tavi pastatys
ant mašinas vyna o keturi dūd, i tu, ein tikra per gerkli
kartums i turi dirbt.“ Tačiau neslepia, kad sunkus darbas ne visada buvo gero gyvenimo garantas. Gyvenimo kokybė priklauso ir nuo valdžios.
Rimkų (Vladislavos tėvų) valdomo ūkio likimas buvo
kaip ir visų lietuvių, XX a. viduryje jie turėjo prisirašyti
į kolūkį: „Pradėja žmuonis smarke iš visų pusių pulti,
skriausti ir viskun atiminėt, per gvalta atėmi ir turėjom
pasirašyt. Kad, matai, jau atėmi tus javus, nuveži mums
visus.“ Sunkumai neaplenkė ir Vladislavos, nors ji gyveno su tėvais, buvo jauna: „Kada reikieja ir į kulkuozą, ir
namie – ir pjuoviau, ir griebiau, ir vežiau, ir į mišką ejau,
kirtau – viskun dirbau, mačiau jūda balta – visuoki.
Galiu pasigirt, kad jau sugebiejau visuoki darba dirbt,
lik pat šiol sugebėjau.“ Ji ne kartą grįžta prie pasakojimo apie sunkų gyvenimą sovietų kolūkyje, kai dirbti
reikėjo daug, o naudos iš to mažai: „Sakau, gerai, ka
per sava gabuma, augindavom, eidavom i kulkuozą,
augindavom kiaules, pirkdavom grūdus, augindavom
bulių, parduodavom... O tap, kad būtum rankas sudiejus... čia kulkuozas tas biednas buva mūsų.“ Ji nuolat
pasidžiaugia, kad turėjo maisto, galėjo ir gali išgyventi: „Kas duonas kąsnis, kad reik anuos skųsti, kad reik
taupyti, kad kun rytuo valgysu – va tai nepatyriau.“
Maistas svarbus Vladislavai, ji daug kalba apie sotų,
skanų ir „švarų“ maistą. Jos požiūrį galima patvirtinti
Čepaitienės žodžiais, kad „valgymas ir maistas visada
yra kasdienio gyvenimo centre. Valgyti, kaip ir kvėpuoti,
žmogui būtina. Kartu valgymas glaudžiai susipynęs su
socialiniu gyvenimu“ (Čepaitienė, 2013, 247). Svarbiausias maisto produktas – duona (žodis „duona“ dažnai
vartojama viso maisto prasme“ (Milius, 1959, 263). Vladislava pasakoja, kokią skanią duoną ji kepdavo, kaip ja
gardžiuodavosi užėję kaimynai, kaimo vaikai. Be to, ji
šeimininkaudama vestuvėse, vakarėliuose, klebonijoje
gamino mėsos patiekalus, saldumynus.
Anot Čepaitienės, kotletai, šniceliai, karbonadai
atėjo iš miesto virtuvės (Čepaitienė, 2013, 264). Kai kuriuos šių patiekalų, anksčiau vadintus proginiais, dabar
kaimuose gamina pietums, be jokios progos. Mūsų susitikimų metu (net du kartus) Vladislava virė šaltieną.
Pasakotoja pasakoja ir apie maisto gaminimo įrankius,
sako, kad juos išmėtė arba daiktai „kažkur yra“. Iki šiol
laiko malūną.
Vladislava Poškienė džiaugėsi 1990 m. atkurta Lietuvos nepriklausomybe ir dėl savo tėvų žemės kovojo,

kaip tik galėjo. Vladislava jaudinasi, piktinasi pasakodama: „daba gavau sumokiet už tėvų nuosavą žemį, kap
ten buva: užraši 2 hektarus o 2,60 nieks nerada, o 60
arų nusuka“. Ji pasakoja, kad važinėjo ir pas Seimo narius – visur, kur tik galėjo, tikėjosi užtarimo. Nusivylusi
valdininkais, ji kaltina visą valdžią: „Kas atieja? Lietuvos
išgamas.“ Kartais nurimsta, kalba ne taip griežtai, bet
valdžią kritikuoja: „Daba nebeturi nuosavybes, i žmuogus nebetur, ir ta valdžia tuokia.“ Nors močiutė buvo
drąsi teisybės ieškotoja, deja, teigia, ne kartą „atsimuša
kap į syna“, sumokėjo beveik pusantro tūkstančio litų,
kad atgautų nusavintus 60 arų. Ne kartą pasakodama
kaimo istoriją, ji patvirtina, kad nuosavybė, žemė labai
svarbu: „vis tiek nuosava žemi“. Galima manyti, kad
tėvų žemės išsaugojimas yra ne tik naudos siekimas,
bet ir papročių saugojimas. Anot Čepaitienės, tokie
žmonės „gali gyventi įprastą ir tradicinį, su žemdirbyste
susijusį gyvenimą, kuris neturi nieko bendra su pelno
siekimu“ (Čepaitienė, 2013, 112). V. Poškienė pasakoja,
kad jos žeme naudojasi kaimynai – Laurinavičiai, ją dirba, prižiūri, tačiau nuosavybė priklauso jai, Vladislavai.
Paklausta, kam žada palikti savo namus, žemę, atsako:
„Niekam, da kol kas neapsisprendu, kol aš protauju,
kol aš pati dirbu, pati užsidirbu... Nenuoru įsipareigot,
vyną klaidą esu padariusi – daugiau nedarysu.“ Kokią
klaidą padarė – neatskleidžia. Ir išmintingai priduria:
„Kol gali – laikyk sava rankelėse įspaudęs.“ Anot Čepaitienės, valstietis žūtbūtinai kovoja už išlikimą, įdėdamas daug prakaito (Čepaitienė, 2013, 189). Dabar
Vladislavai atrodo viskas paprasčiau – laisva Lietuva,
išnaudojimo nebėra, sunkiai dirbti nebereikia, ji gauna
pensiją.
Remiantis V. Poškienės pasakojimu galima daryti
išvadą, kad Kupšelių kaimo gyventojams visada svarbi
buvo žemė – pragyvenimo šaltinis. Baudžiavos, kolūkių laikais kaimiečiai dirbo svetimiems, atgavę žemę po
1990 m. dėl jos turi kovoti, nes kaime kuriasi stambūs
ūkininkai, ne visada sąžiningi žmonės. Žemė, kaip nekilnojamasis turtas, šiandien supykdo žmones. V. Poškienė nebeturi jėgų dirbti savo žemę, ją išnuomoja,
tačiau yra teisėta jos savininkė. Kupšelių kaimo nykimo
kontekste simboliu tampa Rimkų (jos tėvų) žemė, nes
Vladislava neturi jos kam perduoti, nes neturi vaikų,
anūkų. Jos šeimos, giminės istorija žlunga kartu su kaimu.

Kaimo ekonomika. Gamtinė aplinka
Valstietijai būdingi saviti gamybiniai ir ekonominės
elgsenos bruožai. Valstietis yra žemdirbys ir gaminto-

jas (Čepaitienė, 2013, 18). Visais laikais žmonės saugiausiai jautėsi gyvendami kaime, kur visi vieni kitus
pažįsta. Valstietis turi aiškų savo tapatumo suvokimą:
„Valstietis savo apribotoje ir susiaurintoje didžiojo pasaulio dalyje prie savo paribio padėties prisitaikęs ribotos gerovės įvaizdžiu.“ (Čepaitienė, 2013, 189). Nors
kaimas ir miestas neatskiriami, bet valstiečiui miestas
visada lieka nuošalėje. V. Poškienė ne kartą užsimena,
kad mieste jai slogu, nuvažiavusi į svečius negali užmigti. Jos nuomone, negerai, kad miestai šiandien perpildyti, o kaimai tuštėja – dėl to kaltina valdžią, ją niekina,
ja nepasitiki („Valdžia ir įtaka, saugumas yra kiekybiškai
riboti“ (Čepaitienė, 2013, 189). Močiutė gimtąjį Kupšelių kaimą laiko ypatingu, nes čia gera buvo anksčiau:
„buvo smagu gyventi, išeisi vakarais, lauke žiburiuka
švyt, viens prie kita suseini“. Vladislava porą kartų užsiminė apie tai, kad bandė palikti Kupšelius, išsikelti:
„aš ir biegusi esu, ir išbiegėn buvom, paliken čia, visko
buva“, bet visą laiką rasdavo kelią atgal, į gimtuosius
namus. Sunkmečiu vadina kolūkyje praleistus metus,
kuomet reikėjo kovoti už išlikimą: „Rusų laike, žina, sunke jau buva <...>, 10 metų sunkiai prabuvau, 10 metų į
kulkuozą ejau, nieka negava – buoba vyna.“ „Kulkozas“
močiutei kelia slogius prisiminimus, net vieniša sesuo
buvo pabėgusi svetur: „paskuj sesū išejusi buva, sesū
nebeja čia jau, eja i kulkuozą, vienus arus gaudava, čia
ubagų kulkuozas buva Karklėna <...> 7 metus prabuva
ten pas tieva sesers, atskira buva, turieja kambarį, turieja arus <...> Paskuj aš taip vaikščiojau kaip slapuks,
nebebuvau čia, ateisu už kelia i kulkuozą, nueisu, viel
išbiegsu, o paskuj 1957 metais, kai apsiženijau, ir grįžau čia atgal į Kupšelius, žina, kur nulieksi“. Žodžiais
„kur nulėksi“ močiutė patvirtina savo ilgą pasakojimą
apie prisirišimą prie gimtinės ir meilę jai.
V. Poškienės pasakojime mažesnis vyro vaidmuo,
svarbesnė sesuo, ne kartą paminėjo, kad dviese su
seserimi buvo daug lengviau: „Mudvi varėmes irgi
gera, kol diktesnes buvom <...> Sakau, gerai, ka per
sava gabuma, augindavom, eidavom i kulkuozą.“ Šeima sunkiai dirbo ir bandė verstis įvairiausiais būdais,
dirbo tiek tėvas, tiek dukros, mama buvo pasiligojusi.
Kaip teigia Čepaitienė, valstietis žūtbūtinai kovoja už
išlikimą įdėdamas daug prakaito, sunkaus darbo ir rezignacijos (Čepaitienė, 2013, 189). Bet, anot Poškienės,
kitiems kaimo gyventojams gerokai sunkiau sekėsi kibtis į gyvenimą: „Eik tu, kiti ir varga. Kiti pavalgyt neturėja kun.“ Poškienės šeima vertėsi gerai, „spaudė pinigą
prie pinigo“. Nestebina močiutės pasakojimas apie
materialinės gerovės kūrimą, nes jos šeima buvo versli. Pagalbos prie jokios santvarkos ši moteris, teigia,
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mirė, jų nuosavybę paveldėjo vaikai, vėliau žemės atsisakė, ją pardavė arba iš valstybės pasiėmė kompensaciją (piniginę išmoką).
Istorikai teigia, kad žemė Lietuvoje individualiai
priklausė ją dirbančiam. Net ir su pono žinia valstietis
pirkdavo ir parduodavo žemę, paveldėjimo būdu perduodavo žemę palikuonims. Žemės sklypo ir viso ūkio
savininkas ir tvarkytojas, esant šeimoje vedusiems ar
nevedusiems vaikams, anot istorikų, buvo tėvas, jam
mirus – motina arba sūnus (Mulevičius, 2003, 306). Kadangi Rimkų šeimoje nebuvo sūnaus, žemė, sodyba,
padargai – visas turtas liko dukroms. Mirus seseriai,
vienintelė turto paveldėtoja yra Vladislava.
Norint žemę paversti maistu, reikia įrankių, darbo
energijos ir žinių (Čepaitienė, 2013, 127). V. Poškienė
nepasakoja apie žinias, mokymą, kaip žemę dirbti, tačiau pasakoja apie darbo jėgą, kuri pirmiausia buvo
žmogus, jo rankos, daug prisimena. Taip pat svarbus
arklys. Istoriškai ir etnografiškai gyvulininkystę tyrinėjusi R. Merkienė gyvulių bandą skyrė į darbinius gyvulius
ir į melžiamus ir mėsinius (Merkienė, 1979, 119). Arklys – traukiamoji jėga (Čepaitienė, 2013, 119). Vladislavos pasakojime atsiskleidžia rūpestis arkliu: ji kolūkyje krovė šieną į vežimą, prisimena, kaip enkavedistai
iššaudė Vainauskų arklius, tik geros giminaitės dėka
buvo išsaugotas vienas arklys. Susikūrus Karklėnų kolūkiui, buvo nusavinti ne tik Vladislavos tėvų arkliai, bet
ir pakinktai: „atvažiava, nuo tieva atiemi ratus, šlajas,
plieski, sesū da mažnu vos nežuva nešdama plieskes.“
Vėliau tėvas dirbo „prie arklių“: „Ir uns pareja arklių
šerti, ir parejom čia.“ Nors Vladislavos pasakojime nėra
užuominų, kad atgavusios nuosavybę su seserimi laikė arklį, tačiau su nuoskauda ji pasakoja, kaip daugybę
metų saugojo padargus – akėčias, kurias iš jos vėliau
pavogė. Baigdama pasakojimą apie savo ir Kupšelių
kaimo istoriją, moteris randa savo padėties palyginimą
ir su arklio gyvenimu: „Arklį kinka – arklys yra baugus,
vedas, žina, pakinkyt: mana kuziuks, mana kuziuks,
gers arkleliuks esi. Kap pasikynka: žalty, dabar atsiimsi
už viskun, kun padare, tai žinuosi.“ Kad gyvuliai buvo
pragyvenimo šaltinis, teigia ir Vladislava: „Gyvulius išlaikiau, karves po tris turiejau, prieauglių po puorą, kiaulį
veislinį laikydavau.“ Ji ir senatvėje prisirišusi prie gyvulių, sako, kad „aš 81 metų buvau, ka paskutinį karvį pardaviau“. Į kaimą atėjus technikai, arklius pakeitė traktoriai. Močiutės atsiminimuose traktorius yra blogis – ji
vos nežuvo dėl traktorininko nerūpestingumo, kai jo
vairuojamas traktorius prispaudė dirbančią Vladislavą: „I muni taip palenktą spaudi, čia šita kuoją nulauži,
kaulą, mentį.“ Su nuoskauda pasakoja įvykį, kaip trakto-
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rūbus. Kaip teigia Čepaitienė, Lietuvoje atsiranda linai,
norint tenkinti savo ir ūkio reikmes (Čepaitienė, 2013,
115). Iš užaugintų linų, juos išdirbus, Kupšelių kaimo
gyventojos, taip pat ir Vladislava, suverpdavo siūlus, o
iš tų siūlų ausdavo drabužius. Ką išausdavo – ir parduodavo. Apsukrumą ir darbštumą ji laiko svarbiu
dalyku: „Neduok Dieve, jeigu išsižiuojęs buva, runkas
sudiejas lauke, tai tada i valgyt neturieja, o jeigu kuope,
kuope – verpėm, lina būdava tų šita drobužių, verpėm,
išsiausdavom, i daba da divonus ant luovas klostau
išaustus, dar turu prisidiejus.“ Jos audiniai, mezginiai,
siuviniai – verslas, padėjęs išgyventi: „tai turėjom – audėm, prisiaudusios, tujau jau po tuo į kulkuozą nuveždavom jau į Kelmį, pardūdavom, maišas pirka.“
Čia atsiskleidė kaimo moters prekybiniai gebėjimai
pirkti–parduoti. Viską, ko reikėjo, Rimkai, gyvendami
kaime, dirbdami žemę, užsiaugino patys. Grūdai, linai nešė pelną didiesiems ūkininkams, mažiesiems jų
derlius buvo pašaras gyvuliams, nes „Agrarinė tvarka,
paverčianti žemę maistu ir pragyvenimu, Lietuvoje
yra mišrus ūkininkavimas, kai ariamoji žemdirbystė
neatskiriama nuo gyvulininkystės“ (Čepaitienė, 2013,

113). Paruošti grūdus pašarams, reiškia, juos sumalti.
Vladislava teigia, kad malūną ne bet kas turėjo, kaime
jo kaip ir nebuvo, todėl įsigijo savo. Močiutė pasakoja
apie duonos kelią iki kaimo žmonių vaišių stalo. Grūdus reikėjo vežti į miestą valciuoti, suvalciuotus naudojo duonai kepti. Vladislava pasakoja, kad, be to,
„per sava darba, per sava gabuma biedos nemačiau“.
„Tokio gaspadoriško gyvenimo esmė – kuo daugiau
ir įvairių ūkiui reikalingų daiktų pasigaminti savo ūkio
žmonių rankomis ir kuo mažiau pirkti“, – ši Čepaitienės
mintis pagrindžia V. Poškienės gyvenimo filosofiją (Čepaitienė, 2013, 196).
Žemė – gamtos dalis. Visos kultūrinės sistemos gyvuoja ir funkcionuoja natūralioje gamtinėje aplinkoje.
Vos tik žmogus „įžengia“ į gamtinę aplinką – augmenijos ir gyvūnijos pasaulį, ji iš karto tampa žmogaus
aplinka (Čepaitienė, 2013, 107). Gamta visais laikais
buvo žmonių ramstis, nauda, maistas. Jeigu ją myli –
išgyvensi. Meilė žemei pirmiausia yra darbas: „Darbas
buvo valstiečio būtinybė ir pasididžiavimas“ (Čepaitienė, 2013, 64–65). Močiutė Vladislava ir dabar užsiaugina visas daržoves: „Aš visa kuo pati pasisodinu, visa

kuo sau prisiauginu, mun užtenk iki kakla. Šimet, ka
užauginau, pomiduora tuoki šita, lepšia.“
Anot P. Šalčiaus, girios ir vandenys sudarė pagrindinius gamtinius gaivalus, su kuriais teko susidurti žmonėms (Šalčius, 1989, 10). Vanduo visais amžiais buvo ir
išliko gyvybės šaltinis. V. Poškienės sodyboje yra vienas
šulinys, jo vanduo naudojamas ir maistui, ir skalbimui,
ir gyvuliukams. Vanduo čia traukiamas kibiru ir siurbliu.
Jautrus Vladislavos pasakojimas apie šulinių kasimą ir
priežiūrą. Kaimelyje vienų gyventojų šuliniuose vandens buvo mažiau, kitų – daugiau. Tai priklausė nuo to,
kiek žmonės galėjo investuoti į šulinių kasimą ir nuo
gyvenamosios vietos, dirvožemio: „Vanduo atein iš čia,
iš šaltenių. Mūsų, mata, iškasta dešimt žiedų, vienuolika šulini. Čia anie pritrūka vandens visi, o aš ne. Jau su
kum baguota... Sakiau: jūs visi baguoti su gyvulias, o aš
su vandeniu.“ Šiandien močiutė piktinasi, kad vandens
saugojimas yra nebeaktualu žmonėms. Vladislavai šulinys, vanduo yra labai svarbūs, jos požiūrį į tai galima
pagrįsti Čepaitienės mintimi: „Šulinys funkciniu požiūriu yra ypač svarbi ir prižiūrima vieta ir gyvenamosios
aplinkos dalis“ (Čepaitienė, 2013, 239).
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nesulaukusi: sovietai vertė sunkiai dirbti, vengė mokėti
už darbą atlyginimą. Nepriklausomybės pradžia buvo
kolūkių irimas, kuris galutinai nustekeno valstiečius. Su
pagieža Vladislava pasakoja, kaip vyko kolūkio turto dalybos – jai atiteko vežimas dujokaukių.
„Į materialinę gerovę kaime žvelgiama kaip į žemę,
kuri yra apribota“, – teigia Čepaitienė (2013, 189). Tačiau vien turėti žemės neužteko, ją visais laikais, prie
visų santvarkų reikėjo dirbti, tręšti, sodinti ir tik tada
gauti derlių, kad būtų galima išgyventi. Kupšelių kaimelio gyventojai užsiiminėjo žemdirbyste ir amatais.
Vladislavos tėvas, motinai mirus, liko vienas auginti
dvi dukras („tuo metu tėvuks nėja į kulkuoza“), tačiau
prievarta buvo paimtas į kolūkį „kaip vergs“. Nors jo abi
dukros kartu dirbo žemę, bet turėjo ir kitų gabumų,
kurie padėjo išgyventi. Amatai buvo neatsiejama Vladislavos gyvenimo dalis. Ji audė, siuvinėjo, siuvo drabužius sau ir šeimos nariams, nes tuo metu sunku buvo
gauti, vilkėti ką nors prašmatnesnio, pirkti arba nebuvo
ką, arba nebuvo už ką. Po karo drabužiai buvo ne tik
siuvami, bet ir persiuvami. Vladislava yra pasisiuvusi
ne vieną suknelę sau. Liko nepaklausta apie tautinius
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Ne mažiau reikšmingi yra miškai: „Miškas – tai medis, statybos, padargų ir įrankių medžiaga, kuras ir su
tuo susijęs įvairaus pobūdžio verslas, galimybė iš miško papildomai užsidirbti“ (Čepaitienė, 2013, 110). Ne
kartą Vladislava užsimena apie kaimynus ūkininkus,
kurie kerta protėvių miškus pragyvenimui arba net
praturtėjimui. Tačiau nekalbama apie vandens, miško,
gyvenamosios aplinkos saugojimą dabar. Pasakojime
atsiskleidžia miško naikinimo, bet ne sodinimo vaizdai.
„Valstiečiui jo socialinis, ekonominis ir gamtinis pasaulis yra baigtinis, o visi troškimai, gerovę teikiantys
geri dalykai – žemė, turtas, draugystė ir meilė, pagarba
ir statusas, valdžia ir įtaka, saugumas – yra kiekybiškai
riboti“, – teigia Čepaitienė (2013, 189). Žemė, turtas,
draugystė, meilė, garbė, anot Poškienės, pamatiniai
šių laikų kaimo žmogaus rodikliai. Kaip ir seniau, taip ir
dabar žmonėms svarbu yra nuosava žemė, nuosavas
turtas. Smagiau ir lengviau „ant savęs gyventi“ (Čepaitienė, 2013, 190). Dauguma Kupšelių gyventojų buvo
labai darbštūs žmonės, dirbo sunkiai, kad turėtų bent
duonos kąsnį, būtiniausių daiktų, rūbų, nes „Daiktai
materializuoja žmonių vertybes, strategijas, idėjas ir

poreikius. Tad jie iš tiesų kalba ne apie save, bet apie
žmogų ir jo gyvensenos būdą“ (Čepaitienė, 2013, 254).
Kaimo ekonomikos, naudos supratimas paprastas: jei
dirbsi, nesėdėsi rankų sudėjęs – tai ir vargo nematysi.
Nepriklausomybė nebuvo palanki Vladislavai ne tik dėl
sunkiai atgautos žemės, bet ir dėl kitų apgaulių, kai kaimo žmogus prarado viską, ką užsidirbo pragyvenimui:
„Taupyket, taupyket pinigus senatvei, susitaupėm, rublių negavom iš visa – juk kiek, 6 tūkstantukus primeti, i viskas, o kiti nugarava, dar paiemus iš pasiutima
knygutę į kuknę įkūriau. Investuok – investavau į vyną
įmuonę, investavau į kitą įmuonę – pasaki: yra 10 lytų
devedantų, sakau: man į Kelmį važiūt daugiau nei 10
lytų kainuoj. Tai vat, į pieninį, kad turėjau, centais investavom, bet jau gavom, jau gavom dešimtimis. Nežinau,
aš tap 50 ar 80 centų lytais, 70 ar lig 80, 60 lytų gavau
iš pienines – tai jau gavom. O tap kun – viskas, o kas
buva lytais, irgi taupėm senatvei, kas iš anų buva, kun
gavom, sesers buva 10 tūkstančių, nei 3 nebeatgavau,
i tai, kol atsiimiau.“ Dėl prarastų kitų santaupų Vladislava kalba nenoriai, galima suprasti, kad yra praradusi
turto dėl neapdairumo, pasitikėjimo žmonėmis. Valiu-

Kultūra – neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis kaip ir turtas, bendravimas su kitais žmonėmis. Iš
V. Poškienės pasakojimo galima suprasti, kad kaimas
neturėjo savo mokyklos, vaikai lankė Karklėnų mokyklą (Karklėnai – gyvenvietė, nuo Kupšelių nutolusi 3–4
kilometrai). Pasakotoja lygina mokslą seniau ir dabar:
„Sunkus buva mokslas, daba kap keturias klases baig,
anie menka taip... dora, nu daba tais kompiuteriais.“ Su
nostalgija prisimena, kaip dalijosi mokslo patirtimi su
draugais ne tik mokykloje, bet ir kaime, nes mokė mergaites pažinti raides, skaityti. Pasakoja, kokia gabi buvo
jos sesuo, bet negalėjo įsigyti profesijos: „Sesū mana
turieja laba gerą galvą, o kad negalėjom...“ Negalėjimą
įvardija kaip lėšų trūkumą. Tokias naujoves kaip kompiuterį laiko žmogaus pagalbininku, kuris nėra susijęs
su darbu. Nors kalbėdama apie prietarus, papročius,
tikėjimą sako: „Aš nesu, aš nesu senoves žmuogus.“
Vladislava fizinį darbą vertina labiau už protinį. Mokslu,
reikia suprasti, laiko skaitymą ir rašymą.
Į Rimkų šeimą kultūra atėjo ne tik iš mokyklos, bet
ir iš tėvo patirties, apsiskaitymo, iš supratimo apie pasaulį, politiką, apskritai gyvenimą. Vladislava pasakoja,
kaip tėvas žaisdavo su kaimynais stalo žaidimus, kalbėdavo apie politiką: „Skaityti miega, uns tas istuorijas visokias skaitydava, papasakodava i da aš po biškį žinau
iš anuo pasakojimų, kau ans sakydava.“ Gaila, nebuvo
pasiteirauta, kokie tai pasakojimai.
Vladislava pasakodama vis užsimindavo apie spaudą – knygas, laikraščius: „spauda visą laiką, kaip aš atsimenu, buva. Kaip aš atsimenu, visą laiką buva“. Iš kur
ir kaip laikraščiai atsidūrė jos namuose, moteris tiksliai
nežino: „kap anie būdava, bet būdava“. Močiutė linkusi
spaudinius kaupti, yra išsaugojusi iki šių dienų „knygų,
laikraščių, dar kažkur senuoviškas knygas turiejau“,
taip pat kaupė ir receptų knygas, iškarpas iš laikraščių:
„i dabar da turu knygas, a koncervuoti, a kun – knyga, laikraščius pasiimu“. Prisimena, kad pas paštininkę
užsisakydavo laikraštį „Šeimininkė“, kitų nemini, matyt, nebuvo aktualūs. Šiandien laikraščius Kupšeliuose

skaito tik dvi senolės: „Baškieni jem, tik tejamam mes
dvi.“ Jaunoji karta, matyt, informacijos ieško virtualioje
erdvėje.
Vėliau močiutė įsigijo radiją, jau nebepamena, kiek
mokėjo, sako, kad „ne tap brange“. Teigia, kad radijas
„rusų laike“ atsirado. „Laisvuo Lietuvuo – aš nežinau,
čia nieks neturieja, jei turieja ten ūkininka.“ Vėliau radiją pakeitė televizorius: „nusipirkom televizorių mažą,
paskiau nusipirkom didesnį“. Tobulėjant technologijoms, močiutė nusipirko spalvotą televizorių, tik peikia,
kad „mūsų gamybas, Šiaulių, spalvuots baise neilga
telaiki“. Dabar džiaugiasi turėdama užsienietišką: „ans
yra su priedeliu, priedeli čia mun tas meistras pritaisęs,
matau 18 kanalų“. Vladislava juokauja: „aš turu radiją ir
televizorių, nu tuo prie tuo einu, aišku, čia mun draugysti yra, pablūsčiau vyna“. Televizorius ir radijas yra
Vladislavos kasdienybės palydovai. Jei ji negali nuvykti
į bažnyčią, dėl to pernelyg nesikremta, nes „dabar pamaldų gražiausių per televizorių bent dvejas“.
Paklausta apie pramogas seniau, Vladislava teigia,
kad kaime būdavo šokiai: „nueidavom į šokius“, nes
kaimuose buvo daug jaunimo. Šokių vakarėly ji susipažino su savo būsimu vyru. Kalbėdama apie šokius
sovietiniame kaime, prisimena, kad „Karklėnuose kultūrki buva – daug jaunima, senuoji ta kultūrki, o dabar
kas?“ Kultūros namuose kaimiečiai pasitikdavo šventes: „Nauju metų vakarą Karklėnuos kultūrki... bus ten
visuokias programas.“ Vladislava prisimena, kad kolūkio laikais, po susirinkimų, grodavo „gyva“ muzika, dainuodavo patys kaimelių gyventojai. Močiutė neslepia,
kad daug dainų yra pamiršusi, o kažkada atsimindavo
ištisus tekstus, juos užrašė į sąsiuvinį, kurį atidavė Šveikauskui (Karklėnų bažnyčios zakristijonui). Kiek pati
pamena, „ten buva partizaniškų sąsiuvinis prirašyts visokių, kaip ta daina „Ant kalna mūrai“ buva, paskui dar
ten tokių buva, o Jezau, partizaniškų laba gražių dainų
buva“. Pačiai teko ne kartą dainuoti ir vėliau, nepriklausomybės laikais: „vieną sykį iš Šiluvos parvažiūjant
buobas pradieja dainiūt, da diktavau tas dainas. Dabar
dainų jau nebsinori“. Čepaitienė dainavimą kartu vadina ne vien tik žodžių poetika ir garso estetika, bet ir
tam tikrų emocijų išraiška, ritualu ir apeiga, socialinės
atmosferos ir santykių kūrimu (Čepaitienė, 2013, 505).
V. Poškienė žino ir papasakoja apie artimiausios –
Karklėnų – bendruomenės kultūrinę veiklą. Vienas iš
svarbiausių ir gausiausių suėjimas – šv. Onos atlaidai.
Šių metų šventę Vladislava vertina neigiamai: „dar pernai buva girdieti, kad dainiava ir muzika graji, kai į kymą
išejau, šįmet, kai išejau, nei balsa pasiklausyt. Viskas
blankst, blankst, blankst, nublankst jau viskas.“ Vladisla-
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ta kito ne kartą, bet močiutė pabrėžia, kad „kuoki turi
piniga – toks yra tau prie širdies. O kap anuo nebturi – ans i nebier. Uns visas, visa aš piniga įvertinu. Kada
užsidirbi, o ne iš kur gauni“. Šiandien kaimas miršta,
ne viena kaimo troba tuščia, apleista. Dėl to pasakotojai ypač skaudu. Ji išreiškia nuomonę, kad dideli turtai
nėra uždirbami. Nepalankiai vertina valdžią, Seimą, jį
laiko valstybės nualinimo priežastimi.
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ja pastati.“ Turėti kryžių prie savo namų – senųjų Kupšelių kaimo gyventojų tradicija. Kryžių yra ir Poškienės
sodyboje.
Paklausta apie dvasinį gyvenimą, V. Poškienė atvirai pasako, kad tiki į Dievą, tačiau yra nusivylusi kunigais. Dėl ydų juos laiko tokiais pat žmonėmis kaip ir
visi. Daug laiko praleidusi bažnyčioje šeimininkaudama klebonijoje, ji pažino kunigus, turi apie juos griežtą
nuomonę. Likimo tema Vladislavai kalbėti nėra sunku,
nes juo tiki: „vaiks gimst ir ans atsineš viskun, ir ateja
tau ta valandieli ir tau turies būti, tu niekur, gali kartais aplenkt, bet laba maža.“ Apsireiškimais Vladislava
netiki: „Nie kokių man Dieva apraiškų nebuva.“ Kaip ir
netiki prietarais: „aš jokiais prietarais netiku, aš tik tiku,
kuo aš matau. O tie prietarai – kam anie reikalingi yr?“
Močiutė nuolankesnė sapnų klausimu, nes žino sapnų
reikšmes, jie išsipildo.
Galima daryti išvadą, kad bėgant laikui kaimo kultūra sparčiai keitėsi, žmonės prisitaikydavo prie naujovių.
Seniau dainos, pasakojimai, žinios ėjo iš lūpų į lūpas,
dabar visa tai ištransliuoja televizija, radijas. Dainų niekas į sąsiuvinius neberašo, jos skelbiamos internete,
įvairiausiose platformose. Kaimuose šventės rengiamos retai, nes nebėra kam į jas eiti. Kultūra artėja prie
miesto kultūros, suvienodėja su ja arba kartu nyksta
su kaimu.

Bendruomenės santykiai
Žmogus yra visuomeninė būtybė, jis negali gyventi ir išgyventi vienas. Kaimo žmonių bendravimas pirmiausia yra komunikacija (informacijos perdavimas).
Etnologai ir antropologai teigia, kad informacijos ir
žinių perdavimo būdai gali būti žodiniai ir nežodiniai.
Svarbūs žinių skleidėjai ir gavėjai yra žmonės ir jų pasakojimai (Kavolis, 1989, 43). Senyvo amžiaus Vladislavai
svarbiausias bendravimo būdas yra kalbėjimas, pasitarimas. Ne kartą ištaria žodį „pasišnekam“ (su Saliute).
Pagalba yra mažiau svarbi. Pasak Čepaitienės (2013,
368), „susisiekimas tarp žmonių ir vietų susieja tai, kas
artima, kas tolima, sava ir svetima, kas praplečia erdves ir žmonių santykius“.
Vladislavos pasakojime, jai pasineriant į detales,
atsiskleidžia daugybė vertybių. Svarbiausia jų – atvirumas, draugystė su kaimo žmonėmis, meilė gimtinei.
Močiutės paklausus, ar norisi bendravimo su žmonėmis, ši atsakė: „nu tai visur reik bendraut žmonym“.
Bendravimas labai siejasi su draugyste: „kaip neturiet,
teisybi, draugų.“ Vladislava atskleidžia, kad jos gyvenime draugų tikrai netrūko ir netrūksta: „visakuo tu-

ISTORIJOS VINGIUOSE

ISTORIJOS VINGIUOSE

30

va prisimena ir Kupšelių kaimo šventes – kalendorinės
šventės buvo paminimos su kaimynais. Papročių laikymasis anksčiau visuomenėje buvo vienas iš svarbiausių dalykų. Didžiosios metų šventės buvo švenčiamos
visai kitaip, močiutė prisimena iš vaikystės, jog papročiams buvo skirtas didelis dėmesys. Per Velykas ir Kalėdas žmonės neimdavo nei kirvio, nei peilio į rankas:
„ryte pirmą dieną Kaliedų niekada nekurdava ugnies“
ar „valgyti jokių valgių nevirdava, būdava iš vakara išvirta“. Vladislavai gaila, kad ši tradicija neišliko: „uo mes
tap jau neužlaikėm...“ Šventės būdavo linksmos, sugužėdavo draugai ir artimieji. Pokalbiai, gausus vaišių stalas, nedaug alkoholio – toks susitikimų turinys.
Nors dabar beveik visą laiką močiutė praleidžia
namuose, žino labai daug, domisi politika ir apie save
sako: „aš esu žinių karalieni, aš siedu prie televyzoriaus, surenku viskun.“ Reikia suprasti, kad, be mišių, ji
domisi politikos laidomis. Kadangi tiki tuo, ką praneša
radijas ir televizija, nusivylusi ir pasipiktinusi močiutė
neslepia savo požiūrio: „apsileidusi mūsų valdžia dabar, yra didžiausieji dar mieste, o kaima nežiūr nei
biškį“. Būdama energinga ir smalsi, Vladislava pažįsta
daug žmonių, ypač jaunystėje nemažai keliavo, tačiau,
kaip pati teigia, „pačių tuoliausei esu buvus Latvijoj.“
Kultūros dalimi laikoma ir aplinkos puošyba. „Namas arba būstas – tai konkretus ir materialus, pastatytas ar kitaip įrengtas statinys ir idėja, glaudžiai susijusi
su gamtine aplinka, žmonių gyvenimo ir pragyvenimo
būdu“, – teigia Čepaitienė (2013, 156). Vladislava gyvena tipiškoje žemaičių dviejų galų troboje. Močiutei
namai ir jų aplinka ypač svarbu, jai rūpi švara, grynas
oras ir, žinoma, gėlės. „Neatskiriama želdinių ir sodybų
dalis yra darželiai ir dekoratyviniai krūmai. Gėlių darželis įrengiamas švariajame kieme – prie gatvės arba prie
trobos ties seklyčios langais.“ (Čepaitienė, 2013, 237).
Senųjų žemaičių moterų puoselėtų darželių gėlės
vis dar žydi Vladislavos darželyje. Daugiausia gėlių esama darželyje kieme, mažiau – gatvės pusėje. Šalia jų –
egzotinių gėlių vazonai. Vladislavos darželiai aptverti
vieline neaukšta tvora, šeimininkė iš darželių nuolat
vaiko savo katinėlius. Egzotinių gėlių pasakotoja neperka, jas padovanojo giminės ir draugai 90-mečio proga.
Tokių vazonų nemažai ir kambariuose. Pasidomėjus
apie kryždirbystę Kupšeliuose, teko išgirsti pasakojimą
apie keistą kaimynų elgesį, kai šie, išsikeldami iš savo
sodybos, nupjovė ten stovėjusį kryžių: „Kap eja iš tuo
ūkia, tau kryžių nusipjuovi ir išsiveži. Negera dari, reiki
tuo kryžiaus nerušiuoti iš tuo ūki.“ Kiti Kupšelių gyventojai, nors sodyboje nuolat negyvena, supuvusį kryžių
keičia kitu: „Uo Vitkauskia kryžius yr, sens nuvirta, nau-
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perėjūnų, teko pasiteirauti, ką tai reiškia. Ji paaiškino,
kad perėjūnai – tai žmonės, nuolat keičiantys gyvenamąją vietą. Drąsiai atsako, kodėl jų nemėgsta: „kad
žmuogus nepastovus yra niekam netikęs. Akmū ir vietoj apaug samanom, o jei laksta, laksta – palykti pliks.
Nemiegstu perbėgelių niekur – nei valdžiuoj, nei gyvenime.“ Plikumas čia reiškia turto neturėjimą.
Anot Vladislavos, bendruomeniškumas Kupšeliuose išryškėjo, kai anksčiau kaimo gyventojai rinkosi į talkas. Vladislava abstrakčiai paminėjo, ką dirbdavo talkose: „dirbdavom, kuldavom“, pridūrė, jog talkos būdavo
labai didelės, žmonės buvo linkę padėti vieni kitiems.
Reikia suprasti, kad padėjo vieni kitiems prie javapjūtės
ir šienapjūtės darbų. Klausimai apie bendravimą Kupšeliuose dabar Vladislavai sukelia juoką, nes kaime likę
žmonės labai skirtingi, todėl bendrauti tarpusavyje nelinkę. Vladislava bendrauja su jaunesnio amžiaus kaimynais Laurinavičiais, kurie ją nuveža į bažnyčią, pas
gydytoją, nuperka maisto, dirba jos žemę. Pasakotoja
ilgisi mirusių kaimynių moterų. Paklausta apie teismus,
apkalbas, atsakymo nesukonkretina. Reikia suprasti,
kad teismų nebūna, o apkalbų ir ginčų pasitaiko.

bendravimas išlikęs, kai Vladislavos prašiausi priimama pokalbiui liepos mėnesio pabaigoje, ji atsakė, kad
priimti negalės, nes ruošis šv. Onos atlaidams, gamins
maistą, lauks giminių.
Dėl solidaus amžiaus Vladislavai ne kartą siūlyta socialinio darbuotojo pagalba, tačiau ji nenori pašalinio
žmogaus savo namuose. Močiute pasirūpina kaimynai
Laurinavičiai – dabartiniai jos draugai. Atvirumo minutę pasako: „Su šunuku lauke, su vištom pasišneku, i
viskas.“
Iš Vladislavos pasakojimo galime suprasti, kad seniau Kupšelių kaime žmonės buvo ištikimi ir sąžiningi vieni kitiems, padėjo ištikus negandoms. Dabartinė
situacija Kupšeliuose yra kitokia. Daug papasakojusi apie save ir kitus, Vladislava Poškienė bendravimo
temą baigia žodžiais: „O kun čia jausis svetima, kun čia
jausis, čia nei svetima jaustis gali, nei sava.“ Tokia yra
kaimo žmogaus dalia – vienatvė, prisiminimų laikas,
doras elgesys su kitais, meilė gimtinei ir pastangos išsaugoti jos atmintį.
Tačiau liūdesiu persmelktas Vladislavos pasakojimas turi ir pozityvo, nes aplinkiniai nėra jai abejingi,
priešingai – ji sulaukia dėmesio ir pagarbos.

ISTORIJOS VINGIUOSE

ISTORIJOS VINGIUOSE

32

rėjau – i draugų, i draugių buva, i daba turu draugų,
draugių“. Su nostalgija prisimena, jog „paskutiniu laiku
Šaltieni buva, bendravom laba“, bet ji mirė, neliko geriausios draugės.
Pakelti vis ištinkančius sunkumus žmogui vienodai
skaudu, mieste ar kaime jis gyvena. Tačiau Vladislava
nepasakoja, kaip laidojo artimuosius – nedrąsu buvo
to paklausti, tačiau papasakoja, kaip kaimas turėjo
savo giedotojus, kartu laidojo savus. Dabar kaimas
nyksta, mažėja žmonių, močiutę lydi nostalgija, nes
seniau buvo gera gyventi kaime ir dėl draugų: „da čia
i tuo sovietų laiku bendravom šeimom, kuol nebuva
išnykę, o kap išnyka, nu kan daba, su kun daba bendraut, gi nebie su kun, daba yra liūdna, katras palika,
tam yra liūdna“. Ji ilgisi praeities, tokių žmonių, kokie
buvo seniau: „kokie buvom linksmi kaime!“ Dvasinį
bendravimą močiutė laiko svarbesniu už dovanas: „Aš
sakiau: kam ana bendruomeni reikalinga, niekam nereikalinga, a ka ten atein per ta devyniasdešimtmeti,
ten kuoki gieli atneš pasveikint – nieka tas, tas nieka
gera nesudūd, nieka.“
Ne kartą išgirdus Vladislavą sakant, kad ji nemėgsta

Kaimynystė – tai teritoriniu bendrumu ir gyvenimu
greta pagrįsta socialinio bendrumo forma. Kaimyninis
bendravimas susijęs su reikalais, netikėtai iškylančiais
ypatingais atvejais. Kaimynystė žmogui ir šeimai – tai
bendruomenės pagalba (Čepaitienė, 2013, 395–396).
Tačiau „socialinės tvarkos pagrindiniais pažeidimais ir
konfliktais kaime buvo laikomi nusikaltimai nuosavybei. Pirmiausia tai įėjimas į svetimą žemę“ (Čepaitienė,
2013, 417). Vladislava pasakoja, kad vagystės jai nebekelia nuostabos, ypač po to, kai liko viena – vagiamos
vištos, darbo įrankiai, net tokie daiktai kaip „baliejus“
(vonelė praustis). Iš seno kaimo žmogaus vagiami ilgai
tausoti daiktai: „Kad akiečias, tuokias akiečikes išlaikiau,
sakau, pasiakieti, kap su arkliu atvažiūj, a bulvių kokių.
Žina, mažas gabaliuks yr, traktorius neįein. Mata, išlaikiau keturiasdešimt metų, kap vyrs miri, nu trisdešimt...
kiek? Devyni, ir išlaikiau anas padietas. Iškielem akieti –
pamati, dynga kap į ugnį.“ Močiutė yra pasigedusi ir
smulkesnių daiktų – „niekniekių“, o šią vasarą iš tvarto
dingo jos maistui augintos vištos. Norėdama išsaugoti kai kuriuos likusius daiktus, moteris ėmė gudrauti,
slėpti juos gyvenamajame name: „Tai dabar sugalvojau: parsinešu čia į priengį, čia į kolidorių, skladuks –
susidedu, daba jau treti meta tus pačius turu“. V. Milius
rašo, kad „namų apyvoka – tai daugiausia kasdienėje
buityje reikalingi daiktai“ (Milius, 2006, 27). Daugiausia
jų priklauso moterims. Tačiau Vladislavai, gyvenančiai
be vyro, visi daiktai yra svarbūs. Paklausta, kas ją galėjo
apvogti, pavardes nutyli. Tačiau apie bažnyčios turto
vagystes kalba be užuolankų, nesąžiningais ji įvardija
ir valdininkus, ir kunigus. Savo nuomonei pagrįsti Vladislava dėsto tokius argumentus: „Nusavina klebonijas
mišką, žemi klebonijas, <...> išsikirta anžuolyną kuokį
puikiausį – viskun pardavi <...>. O mes diejom bažnyčiai remontui, juk nuosavybi grąžinama, po bažnyčias
žemes turieja būt, po bažnyčias – diejom pinigus. <...>
tai ar čia valdžia yra, ar čia valstybi?“
Vladislava daug padėjo kaimynams, ruošdama
valgius šventėms arba laidotuvėms: „I vestuves paruošiau, ir ir pagrabą, ir į balių – ir viskun kepiau.“ Ne
kartą močiutė užsimena apie giminaičius, kurie gyvena
Tytuvėnuose, Varniuose ir didesniuose miestuose. Iš
pasakojimo galima suprasti, kad senas žmogus nėra
jiems reikalingas: „Atvažiūs – pridiesu tašes. Sakydava:
duok, duok tu. Sakau: kaip aš nebgaliesu – mun dūs.
Pabaigsi, motineli, amžių dvare – jūkdavos. Tap ir yra.“
Anot Čepaitienės, gimines, kaip ir šeimą, apibūdina
emocinis artimumas. Tradicinėje kaimo bendruomenėje giminių susitikimo ir bendravimo įvykis buvo atlaidai (Čepaitienė, 2013, 512). Žemaitijos kaime toks
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Išvados
1. Kelmės rajono Kražių seniūnijos Kupšelių kaimo
istorija pateikta Vladislavos Poškienės, 90 metų
Kupšelių gyventojos, čia gyvenančios 88 metus,
pasakojimo pagrindu.
2. Kupšelių kaimas žinomas nuo baudžiavos laikų,
iki baudžiavos panaikinimo priklausė Karklėnų
dvarui.
3. Šiandien 80 procentų kaimo trobų išsidėsčiusios šalia kelio. Kaimas turi Kupšelių gatvės pavadinimą.
4. Kaimas pirmiausia yra jo gyventojai: 1923 m.
Kupšeliuose gyveno 13 gausių šeimų (apie 40–
50 žmonių), dabar gyvena 6 žmonės. Demografinę padėtį lemia urbanizacijos procesai ir gyventojų mažėjimas Lietuvos provincijoje.
5. V. Poškienės prisiminimuose Kupšelių žemę
valdė 3 stambūs ūkininkai, kiti kaimo gyventojai
buvo mažažemiai. Dabar 80 procentų žemės
valdo viena šeima – tėvai ir 2 sūnūs su šeimomis.

Literatūra
6. Seniau žemė buvo paveldima iš kartos į kartą,
rečiau perkama. Dabar paveldima, superkama
arba nusavinama apgaulės būdu. V. Poškienė,
senosios kartos atstovė, žemę saugo kaip didžiausią vertybę, šeimos relikviją.
7. Visais laikais kaimo pragyvenimą lėmė darbas –
žemdirbystė, gyvulininkystė. Amatai dažniausiai
patenkino kasdienius poreikius.
8. Nėra pasakojama apie kaimo aplinkos, gamtos
saugojimą anksčiau, nes kaimo kraštovaizdis
visada buvo gražus. Šiandien išėjusių žmonių
namai apleisti, tušti ir apgriuvę, ūkininkų naudojami gyvuliams arba pašarams laikyti. Renovuota
viena atostogautojų sodyba, jos aplinka aptverta.
9. V. Poškienė pagal galimybes saugo ir puošia
savo namus, aplinką, prieštarauja apsileidėliams, dėl to įsivelia į konfliktus. Jos sodyba išlaikiusi daug XX a. pirmosios pusės puošybos
elementų.

10. Kaimo gyventojai, kaip ir V. Poškienė, švenčia
religines šventes – Kalėdas, Kūčias, šv. Onos
atlaidus, tačiau bažnyčią lanko tik dvi senolės.
11. Nėra pasakojama apie kaimo sueigas, bendras
šventes šiandien, seniau kaimo gyventojai ne
tik kartu dirbo, bet ir šventė šeimos šventes.
Padėjo vieni kitiems dirbti žemę.
12. Dauguma kaimo gyventojų – šiuolaikinės pop
kultūros gerbėjai. V. Poškienė siekia išsaugoti
tautosaką (dainas), ją užrašydama, daug informacijos perduoda rinkėjams. Ji saugo senus
daiktus, nuotraukas.
13. V. Poškienė patraukia atvirumu, savo nuomonės tvirtumu: domisi politika, kritikuoja valdžią,
net kunigus, į visus klausimus atsako noriai,
taip siekia išsaugoti kaimo atmintį.
14. V. Poškienė – tikra žemaitė savo būdu, kalbėjimo maniera (kalba gimtąja dūnininkų tarme). Jos kalba „rupi“, pasižymi teisumu, kartais
griežtumu, pasakojant įterpiama net keiksmų.
15. Pasakotojos nuomonė apie kaimą ir jo likimą
tiesi ir aiški: Kupšeliai, kaip ir kiti kaimai, pasmerkti išnykti. Tai pasakotojai dažnai kelia liūdesį, neviltį. Jos šeimos, giminės istorija žlunga
kartu su kaimu.
16. Kupšelių kaimo istorija yra ir V. Poškienės gyvenimo istorija.
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M. Gedvygaitė už tautosakos darbą „Kupšelių kaimas
seniau ir dabar“ 53-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse apdovanota Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos III laipsnio diplomu.
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Vygantas Mažonas,
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro
muziejaus vedėjas
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M. K. SARBIEVIJAUS
KULTŪROS CENTRO
MUZIEJŲ PAPILDĖ
UNIKALUS EKSPONATAS

bibliotekai. Tai Prospero Fagnani (1598–1678) knyga
„Commentaria in secundum librum Decretalium Coloniæ Agrippinæ, Apud Hæredes Ioannis Widenfelt
Et Godefridvm de Berges“ (1699). Prospero Fagnani,
gimęs Italijoje, buvo kanonų teisės (bažnytinės teisės
dalis) atstovas. Jau būdamas dvidešimties metų italas
tapo civilinės ir bažnytinės teisės daktaru, kurio darbus
popiežius Benediktas XIV vėliau įvertinęs didžiausiomis
pagyromis. P. Fagnani „Commentaria in secundum librum Decretalium Coloniæ Agrippinæ, Apud Hæredes
Ioannis Widenfelt Et Godefridvm de Berges“ yra bažnytinės teisės knyga – Antrosios dekretų knygos komentarai. Knygos tituliniame puslapyje yra rankraštinis
proveniencinis įrašas, nurodantis knygos priklausomybę Kražių jėzuitų kolegijai: „Collegii Crosensis Soc[ieta]tis
JESV 1697“.
Lėšų šiam eksponatui įsigyti skyrė Kelmės rajono
savivaldybė.
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1608 m. Kražiuose įsikūrus vienuoliams jėzuitams,
1616 m. čia įkurta Kražių kolegija. Jėzuitų kolegija Kražiuose ilgainiui tapo švietimo ir kultūros židiniu visoje
Žemaitijoje. Kartu su jėzuitų kolegijos veikla įsteigta ir
biblioteka. Bibliotekos pradžia – vyskupų Merkelio Giedraičio ir Mikalojaus Paco dovanotos knygos (238 vnt.).
Savo knygas kolegijos bibliotekai paliko apie 1626 m.
mirę kunigai: buvęs Joniškio klebonas Benediktas
Svechovskis (Swiechowski) ir buvęs Virbalio klebonas
Grigalius Vrublevskis. Vėliau knygų fondą kaupė ir patys jėzuitai.
Panaikinus jėzuitų ordiną, biblioteka atiteko Kražių
mokyklai. Paskutiniaisiais gyvavimo metais bibliotekoje buvo apie 10 000 egzempliorių spaudinių. Nuo
1844 m. senosios knygos (apie 2 500 tomų) perduotos
Varnių kunigų seminarijai, dalį knygų pasiėmė Raseinių
stačiatikių dvasininkas, daugumą inkunabulų išsireikalavo Vilniaus švietimo apygardos kuratorius. Taip jėzuitų bibliotekos knygos iš Kražių buvo išblaškytos.
Šiuo metu Kražių kolegijos knygų yra Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių,
Kauno apskrities viešojoje ir kitose bibliotekose.
Nuo šiol knygą, priklausiusią Kražių jėzuitų kolegijos
bibliotekai, lankytojai gali išvysti ir Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejaus ekspozicijoje. 2021 m.
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejų papildė unikalus eksponatas. ARS VIA aukcione įsigyta
XVII a. pab. knyga, priklausiusi Kražių jėzuitų kolegijos
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Senojo Tytuvėnų kultūros namų pastato meninė instaliacija. Bronislavos Buchienės nuotrauka.
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KELMĖS RAJONO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ
MEDINIAI PAMINKLAI IR GELEŽINIAI KRYŽIAI:
KULTO IR FORMŲ BRUOŽŲ APŽVALGA
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Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 2017–2020 m. vykdė Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą – kraštotyros ekspediciją „Kur liūdi
kryžiai pakelėm“. Kartu su Šiaulių, Akmenės, Plungės,
Pakruojo ir Kelmės rajonų viešųjų bibliotekų darbuotojais, seniūnijų, įvairių kultūros ir atminties instituciKoplytėlė Lietuvos šviesuoliams Užvenčio parke. Rolando Kančausko nuotrauka, 2021 m.

jų atstovais bei vietos bendruomenių nariais atliktas
nepaprastai svarbus ir vertingas darbas. Buvo fotografuojami įvairių Žemaitijos ir šiaurės-vakarų Aukštaitijos vietovių paminklai, renkami apie juos faktologiniai
duomenys – autorystė, pastatymo metai, statymo tikslai ir kt. Ši veikla svarbi todėl, kad šiuolaikinių paminklų
sistemingas fiksavimas ir tyrinėjimas nėra toks nuoseklus, koks turėtų būti, nes daugiausia šis darbas priklauso nuo pavienių entuziastų pasišventimo.
2020 metais Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės
viešoji biblioteka organizavo kraštotyros ekspediciją
vienuolikoje seniūnijų: fiksuoti Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijose pastatyti bei išlikę senesnieji mediniai, geležiniai ir
akmeniniai paminklai. Esminis dėmesys skirtas ne kapinėse, o viešosiose erdvėse – bažnyčių šventoriuose,
miestuose bei miesteliuose, kaimuose, gyventojų sodybose ir pakelėse – stovintiems paminklams. Kruopščiai surinkta medžiaga sugulė į 608 puslapių apimties
albumą „Kur liūdi kryžiai pakelėm“, kuriuo naudojantis
ir atliekama ši Kelmės rajono paminklų analizė. Savaime suprantama, kad teksto naujumas tiesiogiai susijęs su turimų ikonografinių bei faktologinių duomenų
naujumu bei tuo, kad Kelmės rajono šiandieninės kryždirbystės bruožų tyrimų nėra. Tenka apgailestauti, kad
kapinėse nebuvo fiksuota ir antkapinių paminklų, todėl
trūksta duomenų sudaryti visą vaizdą bei tai lemia išvadų sąlygiškumą.
Šios apžvalgos esminis tikslas – įvertinti Kelmės rajono viešųjų erdvių religinius paminklus, todėl tekste
aptariami paminklų statymo laikotarpiai ir paminklų
tipai, statymo vietos ir tikslai, medinių paminklų ir geležinių kryžių struktūra bei dekoras. Šie bruožai aptariami remiantis tradicijos tęstinumo ir naujų tendencijų
sklaidos požiūriu.
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Straipsnyje aptariami Kelmės rajone viešosiose erdvėse esantys mediniai paminklai ir geležiniai kryžiai: apibūdinami paminklų statymo laikotarpiai ir paminklų tipai,
kulto bruožai – statymo vietos ir tikslai, taip pat medinių
paminklų ir geležinių kryžių struktūra bei dekoras. Šie
bruožai aptariami remiantis tradicijos tęstinumo ir naujų
tendencijų sklaida. Daugiausia paminklų pastatyta (kaip
ir visoje Lietuvoje) XX a. pabaigoje (10 deš.), tačiau gana
daug jų pastatyta ir XXI a. I pusėje. Pagal paminklų tipus
daugiausia esama medinių kryžių, nemažai ir tradicinės
formos koplytstulpių bei koplytėlių, o stogastulpių (kaip
ir visoje Lietuvoje) – tik pavieniai pavyzdžiai. Nedaug ir
šiuolaikinių interpretacijų, todėl tai (kaip ir tradicinių formų paminklų gausa) liudija tvarias senosios tradicijos
tęstinumo gijas. Tai pasakytina ir apie paminklų dekorą – nemažai esama paprastos formos bei Žemaitijai būdingais spinduliais puoštų kryžių, kukliais geometriniais
ornamentais padailintų koplytstulpių bei koplytėlių. Deja,
to negalima pasakyti apie kai kuriuos stogastulpius, kurių struktūra ir dekoras būdingas Aukštaitijai. Religinių
paminklų kulto bruožų atveju taip pat aiškiai matomas
senosios tradicijos tęstinumas tiek paminklų vietų, tiek
statymo tikslų atžvilgiais, o išnykusių kaimų bei sodybų,
įžymių vietos žmonių, už Lietuvos laisvę žuvusių partizanų
atminimui statomi paminklai atspindi visoje Lietuvoje būdingą šiandienos tendenciją.
Raktažodžiai: kryždirbystė, mediniai paminklai, Kelmės rajonas, statymo vietos, statymo tikslai, paminklų
dekoras, metaliniai kryžiai.
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Paminklų statymo laikotarpiai. Ekspedicijos metu užfiksuoti išlikę 6 senieji mediniai paminklai: tai 1907 m.
koplytstulpis su kuklios formos skardine koplytėle
(Dangvietų k., Užvenčio sen.), apie 1946 m. medin
įkelta koplytėlė Šaukėnuose bei 5 paprastos formos
kryžiai – sodybos įkūrimo proga apie 1930 m. statytas
L. ir S. Deikų sodyboje Simaniškių k. (Tytuvėnų apylinkių sen.), 1934 m. – buvusioje Ralių sodyboje Žalpių k.
(Pakražančio sen.), 1939 m. – A. Peniko sodyboje Pažvarkulio k. (Kukečių sen.) ir pagal būklę veikiausiai panašiu metu statyti nedatuoti kryžiai Norkių senosiose
kapinėse (Vaiguvos sen.) bei dar vienas kryžius, stovintis prie Linkaučių koplyčios (Kražių sen.). Seniesiems
paminklams priklauso ir nedatuotas, tačiau veikiausiai
XIX a. pab.–XX a. pradžioje padirbintas koplytstulpis, į
J. Viržinto klėtelę-muziejų (Tytuvėnų apylinkių sen.) atkeltas iš negyvenamos sodybos Rietavo apylinkėse.
Kaip ir visoje Lietuvoje, nemažai įvairių formų medinių paminklų pastatyta paskutiniais XX a. dešimt
mečiais: pavieniai žinomi iš 1978 m., daugiau statyta
1983–1989 m. (13 paminklų), o didžioji dalis priklauso
10 dešimtmečiui (28 paminklai). Kartais manoma, kad
religinių medinių paminklų statymas daugiau buvo susijęs su Nepriklausomybės paskelbimo laikmečiu, kai
visoje Lietuvoje tikrai buvo daug jų statyta ir atstatyta, tačiau Kelmės apylinkėse surinkta medžiaga liudija,
kad šiame areale procesas ne tik nesumenko, o priešingai – išsiplėtė. Tai liudija skaičiai: 2000–2009 m. laikotarpiu pastatyta 24, 2010–2020 m. – 36 įvairių tipų
paminklai. Dalies kryžių, koplytėlių medžiuose ir kitų
paminklų pastatymo metai nežinomi, o pridėjus nefiksuotus antkapinius kapinių paminklus, jų skaičius tikrai
būtų didesnis.
Metalinių kryžių žymiai mažiau – 26, tačiau ne visų
jų pastatymo laikas žinomas. Seniausias kaltinis paminklas išlikęs Pakėvio bažnyčios šventoriuje (Vaiguvos sen.) ir žymi 1874 m. mirusio kunigo kapą. Nors
naujame įraše iškalti 1920–1990 m., veikiausiai XX a. I
pusei priklauso ir nedidelis lietas kryžius ant masyvaus
lauko akmens A. Šiožinienės sodyboje Gineikių kaime
(Kelmės apylinkių sen.). Dalies metalinių kryžių pastatymo metai nežinomi, 6 kaltiniai datuoti kryžiai pastatyti
1980, 1985, 1990, du – 1996 ir 2002 m., vėliausi pavyzdžiai – Užvenčio plenerų metu sukurta 3 kaltinių kryžių
kompozicija (2017 m.) bei medinių paminklų ir kaltinių
papildinių deriniai (2014, 2017, 2018, 2019 m.). Nedaug datuotų ir iš metalo vamzdžių padarytų kryžių –
žinomos datos liudija 1946, 1988, 2000 ir 2002 metus.

Paminklų tipų statistika. Iš medinių paminklų daugiausia pastatyta kryžių: gausiau jų Kražių (19), Užvenčio (16), Tytuvėnų apylinkių (15) seniūnijose, mažiau
Kelmės apylinkių, Liolių ir Šaukėnų (po 10), Pakražančio (9), Vaiguvos (8) seniūnijose, nedaug Kelmės (5) ir
Tytuvėnų bei Kukečių (po 4) seniūnijose. Pusė paminklų yra paprastos formos, kita dalis – kukliau ar puošniau dekoruoti kryžiai.
Kaip įprasta Žemaitijos tradicijai, nemažai esama
ir seniesiems koplytstulpiams būdingų formų: po 5 jų
yra Užvenčio ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijose, 4 Šaukėnų, po 3 Liolių ir Kražių seniūnijose, po 2 Tytuvėnų
ir Vaiguvos, pavieniai pastatyti Kukečių, Kelmės bei
Kelmės apylinkių, Pakražančio seniūnijose. Šiuolaikinių
koplytstulpių interpretacijų, gana dažnai sutinkamų
nūdienos Lietuvoje, nėra daug: 2 Užvenčio, pavieniai
Tytuvėnų, Kražių, Kelmės, Kukečių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijose. Šiam stiliui priskirtini ir Užvenčio
parke pastatyti 5 stulpiniai paminklai. Nemažai ir koplytėlių medžiuose: 4 pavienės ir gana daug ant šv.
Martyno pušies Plikšilio miške Užvenčio seniūnijoje,
Šaukėnų seniūnijoje – 6, Vaiguvos seniūnijoje – 3, Tytuvėnų seniūnijoje – 2. Medinių koplytėlių ant žemės
daugiausia esama Užvenčio seniūnijoje (6), pavienės
pastatytos Liolių ir Šaukėnų seniūnijose. Stogastulpių
labai nedaug: 4 – Tytuvėnų ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijose, 2 – Užvenčio, po 1 pastatyta Kelmės ir Kukečių seniūnijose. Nuo sovietmečio pradėjusių plisti
stulpinių skulptūrų taip pat nėra itin gausu: Pakražančio seniūnijoje – 5, Liolių ir Kelmės seniūnijose – po 2,
pavieniai – Šaukėnų, Užvenčio, Kukečių, Tytuvėnų ir
Tytuvėnų apylinkių seniūnijose. Dekoratyviniai stulpai
su nišomis arba be jų taip pat nėra populiarūs: po 2
pastatyta Liolių ir Pakražančio seniūnijose, pavieniai –
Užvenčio ir Tytuvėnų apylinkių valdose.
Metalinių kryžių daugiausia užfiksuota Užvenčio ir
Kražių seniūnijose (po 7), mažiau jų esama Kelmės (3),
Tytuvėnų apylinkių, Šaukėnų ir Vaiguvos (po 2), pavieniai pastatyti Pakražančio ir Kukečių seniūnijose1.
Kelmės rajonas garsus net 4 šventvietėmis su įvairių tipų paminklų sankaupomis – tai minėta Užvenčio
seniūnijos Plikšilio miško šv. Martyno pušis su koplytėlėmis, Kražių seniūnijos Medžiokalnis su šventu ąžuolu ir kryžiais, Šaukėnų seniūnijoje esanti Svilės miško
kryžkelė su koplytėle ant žemės ir mediniais kryžiais
bei Liolių seniūnijoje esanti Maironių koplyčia, apie kurią statomi kryžiai, – žmonių padėka už įvykusius stebuklingus pagijimus, sugrąžintą sveikatą.

Kulto bruožai: paminklų statymo tikslai ir
vietos

1 Į šiuos skaičius įtraukti įvairių tipų metaliniai kryžiai – ir
paminkliniai, ir metalo bei akmens postamentų deriniai.

2 Paminklas turi papildomą intenciją – skiriamas ir už Lietuvą žuvusių brolių Kybartų atminimui.

Mediniai paminklai ir metaliniai kryžiai yra krikščioniškosios religijos reiškėjai, tačiau, be šios paskirties,
jie turi ir įvairių konkrečių statymo tikslų. Dažniausiai
nuo XX a. 5 dešimtmečio iki šiol sutinkama iš senųjų
laikų paveldėta intencija – atminties įprasminimas, apimantis ne tik religines bei istorines, bet ir vietovių, ir
individualių žmonių jubiliejų, svarbių įvykių bei kitas
progas.
Religinės atminties progoms skirti paminklai statomi bažnyčių šventoriuose, o sovietmečiu kartu su
antkapiniais paminklais tai buvo viena iš pagrindinių
kryždirbystės tęstinumui palankių erdvių. Ne išimtis ir
Kelmės kraštas – tai 1987 m. statyti paminklai paminint
Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų (Šaukėnų ir Žalpių
bažnyčių šventoriai), 1988 m. – skirti šv. Marijos šventiesiems metams pažymėti (Žalpių bažnyčios šventorius, Pakražančio sen.), 1999 ir 2000 m. – Kristaus gimimo 2000-ųjų metinių proga (Maironių kaimo, Liolių
sen. ir Kelmės bažnyčių šventoriai). Dalis paminklų statyti pažymint bažnyčių arba parapijų įkūrimo metines:
bažnyčios atstatymo progai skirtas 1997 m. paminklas
Kolainių bažnyčios šventoriuje, 2018 m. bažnyčios 250
metų proga paminklu pažymėta ir Liolių bažnyčios
erdvė, o parapijos įkūrimo jubiliejui atminti skirtas paminklas stovi prie Karklėnų bažnyčios (2008 m., Kražių
sen.).
Svarbiems istoriniams įvykiams atminti skirtiems
paminklams dažniausiai parenkamos viešosios erdvės – 1996 m. prie Liolių pagrindinės mokyklos sau
vietą atrado Karaliaus Mindaugo Karūnavimo 740-ąsias
metines žymintis šiuolaikinės formos stogastulpis su
skulptūriniu šv. Jurgio papildiniu2, o Lietuvos valstybingumo 1000-mečiui skirtas paminklas 2011 m. pastatytas Kelmės Tūkstantmečio parke. Prie istorinių datų
priskirtini ir prie mokyklų statomi jų jubiliejams skirti
paminklai (Kražantės mokyklos 70-mečio, 2005 m., ir
mokyklos atidarymo proga prie Pakražančio gimnazijos, 1995 m.), pasitaiko ir mokyklos baigimą pažyminčių entuziastų pastatytų atminties ženklų – 1983 m.
Šaukėnų mokyklos erdvę papildė savo sukurtu mediniu paminklu šią mokyklą baigęs mokinys.
Viešosiose erdvėse paminklais įprasminamas ir
krašto istorinių asmenybių atminimas – tokių paminklų Kelmės rajone yra 7: Tytuvėnėlių dvaro parke (Tytuvėnų apylinkių sen.) 1990 m. pastatytas koplytstulpis

čia gyvenusiai dailininkei Sofijai Riomerienei atminti,
o miestelyje – jame dirbusiam kunigui Ričardui Mikutavičiui atminti skirtas paminklas (2003 m.); Valpainių
kaimo parke (Pakražančio sen.) – šio parko įkūrėjui
ir puoselėtojui Petrui Venckui skirta stulpinė skulptūra (2013 m.); Užvenčio 2009 ir 2017 m. plenerų
metu parke pastatyti du paminklai – tradicinių formų
koplytėlė ant žemės su 4 skulptūromis skirta krašto
šviesuoliams (Julijai Žymantienei-Žemaitei, Marijai Peč
kauskaitei-Šatrijos Raganai, Povilui Višinskiui ir Jonui
Smilgevičiui) ir metalo kompozicija Šatrijos Raganos
140-osioms gimimo metinėms pažymėti; prie Sirvydų
dvaro (Kelmės apylinkių sen.) stovi kryžius dvaro savininkui Karoliui Petravičiui ir jo šeimai bei gyventojams
prisiminti, o Kolainių kaime įamžintas Roko Lauryno
Ivinskio atminimas (2010 m.).
Atminties raiškai priklauso ir senose nebeveikiančiose kapinėse, senkapiuose bei buvusių kaimų vietose statomi paminklai. Tai Tytuvėnų regioninio parko
direkcijos iniciatyva 2007 m. pastatyti 3 stogastulpiai
šios seniūnijos Plekaičių ir Kuršių senkapiuose bei
prie Tytuvėnų miesto kapinių; kryžiai žymi ir sovietmečiu sunaikintus evangelikų liuteronų kapus Kelmėje
(1990 m.) bei Pilikės kalne (2018 m., Užvenčio sen.);
mirusiems protėviams atminimas pažymėtas ir Junkilų
kaimo senkapiuose (1992 m., Užvenčio sen.), senosiose Šaukėnų, Norkių kaimo (Vaiguvos sen.) kapinėse.
Kiti buvusioms kapinėms atminti skirti paminklai turi
ir papildomą funkciją – Šedbarų kaime (Tytuvėnų apylinkių sen.) 1992 m. kryžius pastatytas pagerbiant ir
mirusius nuo maro, žuvusius tremtinius bei Lietuvos
atgimimą, o 1989 m. Mockaičių piliakalnio kapelių3 (Tytuvėnų apylinkių sen.) kryžius saugo karo aukų, mirusių nekrikštytų ir sirgusių vaikų atminimą.
Išnykusiems kaimams bei sodyboms atminti skirti
paminklai nėra senas reiškinys – šis procesas prasidėjo apie 1990 m. ir tęsiasi iki šiol, kadangi kaimai nyksta
itin sparčiai, tokių paminklų Lietuvos kraštovaizdyje atsiranda vis daugiau. Jų esama ir Kelmės rajone – vieni
jų statomi buvusių kaimų teritorijose (1990 m., Gineikių kaimas, Kelmės apylinkių sen.; 2017 m., Mockaičių
kaimas, Tytuvėnų apylinkių sen.), kitiems parenkamos
išlikusių sodybų erdvės (B. Bugenio sodyboje – Gedruikių kaimui atminti, 2009 m., Užvenčio sen.; J. Skeberdienės Prienų kaimo vienkiemyje – Prienams ir
Gabėtiškei paminėti, 2020 m., Liolių sen.). Buvusios
sodybos vietą žymi 1996 m. pastatytas kaltinis kryžius
prie kelio Pagryžuvys–Kubiliai (Tytuvėnų apylinkių sen.),
3 Vietiniai gyventojai vadina kapukais.
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(1995 m., M. Slavinskienės sodyba, Pašilėnų kaimas,
Užvenčio sen.) arba idant puoštų sodybą ir teiktų ramybę (1996 m., J. ir A. Kriščiūnų sodyba, Šedbarų kaimas,
Tytuvėnų apylinkių sen.).

Paminklų formų ir dekoro bruožai
Kaip buvo minėta, daugiausia statyta medinių paminklų, iš kurių mažuma – stogastulpiai. Šio tipo paminklai XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Žemaitijos kraštovaizdyje dar buvo gana dažni – tuo galima įsitikinti
ne tik pavarčius gausias senųjų nuotraukų publikacijas, bet ir pažvelgus į 1906 m. M. K. Čiurlionio kūrinį
„Žemaičių kapinės“. Deja, ši pasaulio kontekste unikali
tradicija nebeturi buvusio gyvybingumo, nes visoje
Lietuvoje klasikinės struktūros stogastulpiai sutinkami
vis rečiau. Ne išimtis ir Kelmės rajonas, tačiau džiugina tai, jog dauguma naujai pastatytų stogastulpių turi
tradiciniams šio tipo paminklams būdingą struktūrą
bei dekorą, gana tinkamai išlaikytas proporcijas. Kita
vertus, džiaugsmą temdo tai, kaip ir daugeliu atvejų
šiandienos Lietuvoje, kad nepaisoma buvusių vietinių
bruožų – 3 Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje (2007 m.,
Plekaičių ir Kuršių senkapiai, Tytuvėnų miesto kapinės,
aut. tautodailininkas A. Klovas iš Kretingos) pastatyti
„žibinto“ tipo stogastulpiai riestomis atramomis ir keturšlaičiais stogeliais su apačioje bei papėdėje esančiais geometriniais raštais, kurie labiau būdingi Rytų
aukštaičiams nei šiam kraštui (pav. 1). Tai pasakytina
ir apie analogišką 2 aukštų stogastulpį D. ir R. Paunksnių sodyboje Lupikų kaime (2018 m., Kukečių sen.,
aut. tautodailininkas R. Paunksnis). Kadangi šių paminklų autoriai yra vietiniai tautodailininkai, akivaizdu, kad
esama nemenkų problemų su savo krašto kryždirbystės paveldo pažinimu, pavyzdžiui, N. ir R. Čerkauskų
sodybos paminklas (Pagryžuvys, Tytuvėnų apylinkių
sen.) pasižymi formos santūrumu, siluete vyrauja tik
stulpas ir keturšlaitis stogelis su piramidės formos
viršūne, o prie Kražantės mokyklos (2005 m., Kelmė,
aut. E. Antanaitis ir mokiniai) stovinčiame stogastulpyje
panaudotos šiandienos kryždirbystei labiau būdingos
sudėtingesnės, dviejų C motyvų jungties formų 4 riestės. Labiausiai atspindintis vietines tradicijas – stogastulpis su nedideliu apvaliu stogeliu ir natūralaus kreivoko medžio stulpu, sukurtas 2011 m. plenero metu
Užvenčio dvaro parke ir stovintis stulpinių paminklų
ansamblyje, tačiau iki tikrosios tradicijos jam trūksta
bent kuklių šoninių atramėlių.
Tarp tradicines formas menančių koplytstulpių nemažai statoma atviros koplytėlės tipo paminklų, kai ant

1. Stogastulpis, Plekaičių senkapis, Tytuvėnų sen., 2007 m., aut. Arvydas Klovas (D. Galbuogienės nuotr. 2020 m.).
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o Eizbės kaimo laukuose medinis kryžius mena buvusį
D. ir E. Skirmantų gyvenimą (2005 m., Šaukėnų sen.).
Kaip ir kitose šalies vietovėse, dalis miesteliuose, kaimuose ir pakelėse pastatytų paminklų skirti už
Lietuvos laisvę žuvusiems partizanams atminti: taip
1944–1945 m. žuvusieji pagerbti Kražių (1996 m.),
Liolių (1995 m.), Paplūsčių kaimuose (1995 m., Kražių sen.) ir kt., kryžiais pažymėtos partizano E. Kmito
(1996 m., Tamkių kaimas, Kražių sen.) ir vokiečių karių
(2011 m., Grimzių kaimas, Kukečių sen.) žūties vietos.
Karo aidai girdimi ir nekaltai 1945 m. nužudytų kaimo
žmonių atminimui 2014 m. pastatytame kryžiuje Trakšelių kaime (Pakražančio sen.).
Kaip ir senaisiais laikais, esama ir asmeninę atmintį
ar tragiškas žūtis įprasminančių paminklų, kurie statomi
privačiose sodybų teritorijose, pakelėse, prie vandens
telkinių. Tokių paminklų Kelmės rajone gana nemažai,
tad čia tik keletas pavyzdžių: mirusio vyro 20-osioms
metinėms skirtas kryžius stovi Z. Martišauskienės sodyboje Girnikų kaime (2002 m., Užvenčio sen.), atmintį
apie mirusį vyrą saugo ir Šaukėnų miestelyje gyvenančios G. Turskienės namų valdoje 1983 m. statytas kryžius, žuvusią dukterį primena J. ir A. Vaigauskų sodyboje Mateikių kaime stovintis kryžius (2005 m., Kelmės
apylinkių sen.), tragišką įvykį primena kaltinis kryžius
prie kelio ant Vainųjų kalnelio Girnikų kaime (Užvenčio sen.), o Vaitkiškių kaime (Kražių sen.) prie tvenkinio
1989 m. pastatytas medinis kryžius skirtas jame nuskendusios mergaitės atminimui.
Tradicijai priklauso ir paminklai, statyti prašant Dievo apsaugos: šiuo tikslu – saugoti Lietuvą ir Vaiguvos
parapiją – kryžius pastatytas Vaiguvos bažnyčios šventoriuje; Butkiškės kaimo (Pakražančio sen.) pakelėje
rymantis kryžius saugo šeimą ir gyvenimo sėkmę, nuo
perkūno ir žaibų saugoti namus 1989 m. pastatytas
kryžius Z. Vedeckienės sodyboje Šaukėnuose, saugoti
ir laiminti sodybos gyventojus 1992–2018 m. laikotarpiu kryžiai pastatyti įvairiose Kelmės, Šaukėnų, Kražių,
Kukečių, Tytuvėnų seniūnijų vietovėse. Seną paprotį
mena ir kaip padėkos aukos statyti paminklai – koplytėlė sename kleve kapinėse įkelta apie 1946 m. dėkojant
pasveikus mergaitei nuo sunkios akių ligos (Šaukėnai),
1991 m. pastatytas koplytstulpis kaip padėka grįžus iš
tremties Vikraičių kaime (Vaiguvos sen.), dėkojama ir
pasveikus sunkiai susirgus – 1987 m. medinis kryžius
Čerkauskų sodyboje Pagryžuvio kaime (Tytuvėnų apylinkių sen.).
Kartais sodybų paminklai statomi siekiant palaikyti tradiciją (1995 m., A. Šimkienės sodyba, Grinių
kaimas, Pakražančio sen.) ir kartu šeimos apsaugai

45

KULTŪROS DUBURYJE

46

stulpo talpinama skulptūra, o ją gaubia keturių atramų
laikomas stogelis. Kaip įprasta Žemaitijai, dažniausiai
šio tipo paminklai neaukšti (2–4,5 m)4, tiesiu arba siluetiškai profiliuotu stulpu, su keturiomis paprastomis
kolonėlėmis arba dekoratyviomis atramomis, laikančiomis keturšlaičius, rečiau – dvišlaičius arba keturis
dvišlaičius stogelius, tačiau šiandienos paminklų dauguma neturi įprastų neaukštų bokštelių, o geležinė
arba medinė viršūnės tvirtinamos tiesiai prie stogelio
smailių. Naudojamos atviros koplytėlės dažniau stačiakampio, rečiau – į viršų platėjančios trapecijos formos, jose ant stulpo viršaus tradiciškai talpinamos
dažniausiai Švč. Mergelės Marijos, rečiau – Rūpintojėlio skulptūros, vienoje iš jų – ir šv. Izidoriaus figūra.
Taigi struktūros bruožais šie naujai pastatyti paminklai
beveik nesiskiria nuo senųjų Žemaitiškų koplytstulpių
(pav. 2).
Šiuolaikinių koplytstulpių su atvira koplytėle – mažai, o esminis jų skirtumas nuo tradicinių yra kitoks viršutinės paminklo dalies sprendimas: naudojamos ne

4, o 2 siauresnės arba platesnių lentų atramos, laikančios dvišlaičius stogelius (2012 m., Junkilų k., (Užvenčio
sen.) paminklas; D. ir R. Paunksių sodybos 2014 m.
koplytstulpis Lupikų k. (Kukečių sen.); dalis Užvenčio
dvaro parke 2011 m. plenero metu sukurtų paminklų5). Kitokia interpretacija matoma prie buvusios Žalpių mokyklos (1998 m., Pakražančio sen.) pastatytame
paminkle, kurio viršus perkurtas stilizacijos linkme – 2
plonos profiliuotai tekintos kolonėlės yra tik dekoratyviniai elementai, nes dvišlaitį stogelį „laiko“ plokščio
reljefo stačiakampis – tokiu būdu keičiama struktūra,
taip pat ir siluetas.
Kitam koplytstulpių variantui priklauso paminklai,
kurių viršus yra namelio formos su iš 3 arba 4 pusių
atviromis arba įstiklintomis angomis. Seniausias toks
paminklas – minėtas 1907 m. koplytstulpis su paprasta nedidele 3 nišų stačiakampe skardine koplytėle ant
masyvaus akmeninio postamento (buvusi Simonavičių
sodyba Dangvietų kaime, Užvenčio sen.). Koplytėlė buvusi įstiklinta, o jos viduje patalpinta Švč. Marijos Malo-

4 Aukščiu išsiskiria tik Tytuvėnėlių kaimo dvaro parke S. Riomerienei skirtas koplytstulpis, kuris yra 6.60 m (1990 m., Tytuvėnų sen., aut. Č. Gudauskas iš Tytuvėnų).

5 Užvenčio dvare pastatyti stilizuoti koplytstulpiai neturi
skulptūrų ir skirti šio krašto kalvio kryždirbio Vytauto Jaručio
kaltinėms viršūnėms eksponuoti („Kur liūdi kryžiai pakelėm“,
2019, p. 495).

Pastariesiems būdinga tai, kad atskiros dalys išskaptuojamos iš vientiso rąsto, o koplytėlė formuojama
panaudojant nišą ir joje esančią iškilesnę arba dekoratyvesnę skulptūrinę figūrą. Paminklo struktūrą bei
siluetą lemia stulpo ir koplytėlės dalių proporcijos – jei
vyrauja stulpinė dalis, o koplytėlė mažesnė arba abi
dalys panašios, paminklas artimesnis tradicijai (pav. 3),
o esant žemai stulpo daliai ir masyvesnei koplytėlei –
labiau primena koplytėlės ant žemės variaciją (pvz.,
1999 m. Maironių bažnyčios šventoriaus paminklas,
Liolių sen., aut. Z. Vaišvila).
Tikėtina, kad šio stiliaus paminklų „įkvėpėju“ tapo
XX a. 8 dešimtmetyje Ablingoje pastatytas stulpinių
skulptūrų ansamblis6, nes naudojami panašūs plastikos principai – vientisas rąstas, skulptūrinė figūra nišoje, kurioje paliekamas rąsto fragmentas – stogelis bei
gana dažnai dedami dvišlaičiai stogeliai su geležinėmis
viršūnėmis, kurie vieninteliai liudija senąją tradiciją.
Tokių stulpinių skulptūrų Kelmės rajone daugiausia
pastatyta privačiose sodybų valdose (J. ir J. Valantiejų
sodybos paminklas Grinių kaime (Pakražančio sen.),
2020 m., aut. D. Janušauskis; J. ir A. Akstinų sodyba
Kelmėje, 1995 m., aut. A. Akstinas ir kt.). Kita šių monolitinių paminklų atmaina, kurių esama ir Kelmės apylinkėse, – įvairiais reljefais dekoruoti masyvūs stulpai
be nišų skulptūroms arba jos naudojamos nedidelės ir
komponuojamos su kitais dekoro elementais. Pirmam
variantui priklauso 2018 m. Grinių kaime (Pakražančio
sen.) A. Akstino darbo paminklas, kurio visą paviršių
dengia ąžuolo lapų reljefai, o viršų puošia masyvūs Gedimino stulpai. Antras variantas matomas augalinių ir
gimtinės vaizdų motyvų bei negilioje nišoje atvaizduotų žmonių biustų deriniuose J. Skeberdienės sodybos
2020 m. paminkle Prienų vienkiemyje (pav. 4.). Tokie
paminklai neturi senosios lietuviškosios bei žemaitiškosios tradicijos bruožų, nebent jais laikytume kai kuriuose naudojamus geometriniais dantukais puoštus
dvišlaičius stogelius bei kaltines viršūnes.
Koplytėlės ant žemės išsiskiria tradiciškumu – visos
jos dėžinės, paprasto plano bei kuklaus dekoro. Kaip
ir senojoje tradicijoje, vienų architektūra artima gyvenamo namo formai su vienu atviru įstiklintu fasadu (2015 m., O. Karinauskienės sodyba, Laugalio k.,

6 Esama ir daugiau šio reiškinio plitimo priežasčių, ypač tai
lėmė darbo patogumas – naudojant pjūklą iš vientiso rąsto
išpjaustyti reikiamą struktūrą daug paprasčiau, nei ją kurti
iš atskirų architektūrinių dalių. Naudojant tokį principą paminklas ir pagaminamas daug greičiau, tačiau jo meninė vertė labai dažnai dėl to nukenčia...
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2. Koplytstulpis Maironių Švč. Mergelės Marijos bažnyčios šventoriuje, Liolių sen. (B. Paliulienės nuotr. 2020 m.).

ningosios skulptūra. Kitas iš senųjų – taip pat minėtas
iš Rietavo apylinkių atkeltas koplytstulpis, kurio stulpinė dalis pakeista 2003 metais. Šis paminklas išsiskiria
koplytėlės kryžiaus plano struktūra, kurią sudaro keturių atskirų namelių su dvišlaičiais stogeliais junginys.
Kitų, jau dabartiniais laikais pastatytų šio stiliaus
koplytstulpių koplytėlės tęsia tradiciją – naudojamos
įstiklintos arba atviros nišos, keturšlaičiai, rečiau – keturi dvišlaičiai stogeliai, jose talpinamos 4 skulptūros,
rečiau – šventi paveikslėliai arba viena, dažniausiai Švč.
Mergelės Marijos skulptūra. Kai kurie iš šių paminklų
pasižymi puošnumu – naudojami pridėtiniai pjaustiniai visose stulpo briaunose arba stulpo plokštumose,
įvairiai profiliuojamos atramos (pvz., 2002 m. paminklas O. Ušinskienės sodyboje Vaiguvos kaime (Vaiguvos
sen., aut. S. Ušinskas), ažūriniais pjaustiniais papildomi
koplytėlių fasadai (2000 m. koplytstulpis J. Kasperavičienės sodyboje Girnikų kaime (Užvenčio sen.).
Senąsias tradicijas tiesiogiai atkartoja monolitinis koplytstulpis su 3 vertikaliomis nišomis, sukurtas
2012 m. Užvenčio plenero metu ir pastatytas Žeberių
kaime (aut. A. Šimkus, V. Jarutis, M. Knyzelis), taip pat ir
R. Mikutavičiaus atminimui skirtas koplytstulpis su 4 nišomis Tytuvėnuose (2003 m., aut. R. Puškorius). Tik iš
dalies senai tradicijai galima priskirti koplytstulpį, stovintį Kryžbarko kaime (Kelmės apylinkių sen.) – senieji
bruožai matomi vieno įstiklinto fasadinio lango koplytėlėje, o stulpinėje jo dalyje jau panaudotas šiuolaikiškas sprendimas briaunas dekoruojant kuklaus piešinio
dantukais.
Kituose koplytstulpiuose esama daugiau naujų
bruožų. Dzūkijos kryžių koplytėles primena vertikali
koplytstulpio viršaus dalis Tytuvėnų 700 metų proga
ant šv. Jurgio kalnelio pastatytame paminkle (1996 m.,
aut. P. Bialaglovis), panašios stilistikos koplytėlė, tik
derinta su stogastulpio formos viršumi, panaudota ir
J. bei R. Bieliauskų sodybos koplytstulpyje (Pavygailių k., Tytuvėnų apylinkių sen., aut. P. Jasikis), siluetu
stogastulpį primena ir L. Kelpšienės sodyboje Šedbarų
kaime (Tytuvėnų apylinkių sen., aut. V. Grencevičius)
2018 m. pastatytas koplytstulpis su atvira koplytėle
ir šv. Juozapo su kūdikiu skulptūra – šį įspūdį sukuria pernelyg arti viena kitos komponuotos, paminklo
struktūroje aktyvios 4 riestos atramos, laikančios keturšlaitį stogelį.
Vis tik nūdienos koplytstulpių interpretacijose aiškiai matoma seniesiems paminklams būdinga stulpo ir
koplytėlės architektūrinė struktūra, tačiau tik menkas
jos aidas įžvelgiamas nuo XX a. 8 dešimtmečio Lietuvoje paplitusiuose monolitinių koplytstulpių variantuose.

47

4. J. Skeberdienės sodyba Prienų vienkiemyje, Liolių sen., aut. R. Paunksnis. (R. Kančausko nuotr. 2020 m.)
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3. Šiuolaikinės formos monolitinis koplytstulpis, Karklėnai, Kražių sen., 2008 m., aut. A. Pocius.
(N. Pelenienės nuotr. 2020 m.).
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5. Koplytėlė Šviesuoliams, Užvenčio parkas, 2009 m. (R. Kančausko nuotr. 2021 m.).

7 Koplytėlė pastatyta vietoj buvusio seno kryžiaus, nuvirtusio 1991 m. audros metu („Kur liūdi kryžiai pakelėm“, 2019,
p. 164).
8 Koplytėlė atstatyta vietoj 1969 m. buvusios (ten pat,
p. 463).

Tradicinis formų bei dekoro paprastumas būdingas
ir koplytėlėms medžiuose – didžioji jų dalis vienpusės,
stačiakampio formos, su nedekoruotais arba kukliais
dantukas puoštais dvišlaičiais stogeliais (apie 1946 m.,
koplytėlė ant seno klevo senosiose Šaukėnų kapinėse;
2010 m., Zajančiauskų giminės koplytėlė, Šaukėnai),
kitose fasadinės dalies šonai papildomi barokiniams
altoriams būdingais, tik kuklesniais ažūriniais „sparnais“ (Tytuvėnai, J. Basanavičiaus g., aut. P. Bialoglovis, V. ir V. Lavickų sodyba, Šaukėnai, aut. J. Kulboka9,
2017 m. plenero metu P. Dužinsko sukurta koplytėlė liepoje Užvenčio liepų alėjoje). Panašios koplytėlės kabinamos ant šv. Martyno pušies Plikšilio miško
šventvietėje. Kita vertus, esama ir kitokių sprendimų,
pavyzdžiui, Žalakių kaime (Užvenčio sen.) prie kelio
augančiame ąžuole pakabinta neįprasta trikampio formos koplytėlė, o Giriškių kaime (Šaukėnų sen.) pušyje
pritvirtinta koplytėlė išsiskiria dydžiu ir 3 dalių fasadiniu langu.
Mediniai kryžiai sudaro didžiausią paminklų dalį,
todėl jų dekoro bei struktūros bruožai įvairesni. Kaip
buvo minėta, nemažai esama paprastos formos kryžių,
9 Koplytėlė atstatyta vietoj buvusios, įkeltos apie 1940 m.
(ten pat, p. 251).

6. Kryžius Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios šventoriuje,
1987 m., aut. P. Bialoglovis. (Z. Deikutės nuotr. 2019 m.).

kai kurie iš jų aukšti ir liauni, kiti – stambesnių tūrių,
kresni. Nedidelė jų dalis turi papildomą dekorą – apskritomis formomis, stačiakampiais ar „konusais“ paįvairinami skersinių galai, kitų fasadinės plokštumos dekoruojamos stilizuotų augalų žiedų juostomis (1989 m.
du A. Akstino darbo kryžiai Kelmėje ir Kelmės dvaro
parke) arba stilizuotu vingiuotu augaliniu ornamentu
(J. ir A. Vaigauskų sodyba Mateikių kaime, Kelmės apylinkių sen.).
Kiti kryžiai dekoruoti kryžmoje komponuojant elementus iš vientisų lentelių, sukuriant įvairaus silueto
kuklesnio arba puošnesnio ažūrinio skydelio formas.
Menkai siluetą keičiantys santūrios formos lentiniai
skydeliai kryžmoje panaudoti tik pavieniuose kryžiuose (1989 m., L. Daujotaitės sodyba Svirnių kaime (Liolių

sen,); 2017 m. Kolainių kaimo kryžius (Užvenčio sen.,
aut. R. Petrauskas). Esama ir kryžių, kurių kryžmoje
spinduliuoja nedidelė iš vientiso medžio išpjaustyta
skydelio formos „saulė“ (1987 m., Šaukėnų bažnyčios
šventorius; 1989 m., Kelmė, aut. A. Akstinas; 2014 m.,
Užvenčio bažnyčios šventorius, aut. A. Viskantas ir kt.).
Stilistiškai panašūs 2 skirtingų autorių kurti kryžiai, kuriuose naudojami panašūs augaliniai spindulių motyvai
su tulpių žiedais aplink kryžmą, suformuojantys ažūrišką saulės formos „skydelį“ (2012 m., F. ir S. Puidokų sodyba Tytuvėnuose, aut. S. Rimulaitis, ir pav. 6). Kryžiai
su stilizuotus karpinius primenančiais dekoratyviais
kryžmų skydeliais XIX a.–XX a. I pusėje buvo gana dažni
Šiaulių, retesni Mažeikių ir kitose Žemaitijos apskrityse,
tad tam tikros jų apraiškos matomos ir šiandienos kai
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Liolių sen., aut. A. Šedbaras7, 2018 m., Girnikų kaimo
koplytėlė, Užvenčio sen., aut. P. Dužinskas, S. Špukas8,
Labūnavėlės koplytėlė, Užvenčio sen. ir kt.) arba keturiais atvirais fasadais (2013 m. simpoziumo metu pagal XIX a. I pusės nuotrauką sukurta koplytėlė Užvenčio
bažnyčios šventoriuje, aut. P. Pranckevičius, P. Dužinskas, V. Mikuckis), rečiau naudojama atviros koplytėlės – stogelio ir 4 kolonų – forma (koplytėlė Lietuvos
šviesuoliams Užvenčio parke, sukurta 2009 m. plenero metu, aut. A. Teresius, S. Lampickas, P. Dužinskas,
E. Titas, V. Jarutis, V. Mikuckis, S. Špukas, pav. 5). Dar
sovietmečiu, 1986 m., V. Alūzienės sodyboje Užventyje
pastatyta 2 aukštų koplytėlė su Švč. Mergelės Marijos
skulptūra apačioje ir šv. Jurgio skulptūrėle viršuje. Tradicinių formų pomėgiui įtakos galėjo turėti ir Bikniškės
kaime (Užvenčio sen.) prie kelio tebestovinti, veikiausiai XX a. I pusėje pastatyta paprastos formos su iš 3
pusių įstiklintais langais, koplytėlė, skirta padėkai išvengus nelaimės kelyje.
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kurių medinių Kelmės rajono kryžių ornamentikoje.
Gausiausia ir įvairiausia dekoro grupė – kryžiai su
spinduliais. Nuo XX a. 10 dešimtmečio iki šiol spinduliuojantys kryžiai statomi visoje Lietuvoje, nors senojoje tradicijoje tarpkryžmių spinduliais buvo puošiami
Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Kretingos, rečiau – Kelmės apskričių kryžiai10. Nūdienos Kelmės rajone pastatyti kryžiai su spinduliais atliepia ne tik bendrą Lietuvoje vykstantį procesą, bet ir tęsia Žemaitijos regionui
būdingą tradiciją. Tačiau kyla klausimas – ar sekama
tradicija ir buvusių populiarių dekoro motyvų bei kom10 Kelmės krašto kryžių galėjo būti užfiksuota arba publikuota mažiau. Kitas senojoje tradicijoje spinduliuojančių kryžių regionas – Kauno ir iš dalies Marijampolės apskritys.

pozicijos atžvilgiu? Kaip liudija surinkta ikonografinė
medžiaga, gana daug kryžių su 4 spinduliais – po vieną
kiekvienoje tarpkryžmėje, „spindintys“ tiesiai iš kryžmos
arba derinami su kryžmos koplytėle, arba su kryžmą
supančiu apskritimu. Tai atitinka senosios tradicijos
bruožus. Pagal piešinį ir jų vaidmenį siluete naudojami
pavieniai bei pluoštiniai (sudaryti iš 3 elementų) spinduliai. Pirmųjų žymiai daugiau ir vyrauja ilgoki, siluetiškai nežymiai profiliuoti spinduliai, užsibaigiantys tulpės
motyvu (1989 m., Z. Vedeckienės sodyba Šaukėnuose;
1997 m., Naudvario kaimas, Kelmės apylinkių sen. ir
kt., pav. 7 ) – dauguma šių kryžių atlikti Jono Armono iš
Kražių. Kartais naudojami ir nežymiai profiliuoti kiauri
spinduliai (1992 m., Junkilų kaimo senkapiai (Užvenčio
sen.); 2006 m., Petrikaičių kaimas (Vaiguvos sen.) arba

8. Kryžius J. ir A. Strelčiūnų sodyboje, Kuršių k., Tytuvėnų apylinkių sen., 1992 m.,
aut. A. Strelčiūnas. (D. Galbuogienės nuotr. 2020 m.).

ažūriško kiaurapjūvio piešinys (2006 m., V. Kareivienės sodyba Aukštpamedžių kaime (Liolių sen.), P. Varnavičius). Panašūs, tik sudėtingesni stilizuotų augalų
ažūrai vientisų spindulių formoms buvo naudojami ir
senaisiais laikais Mažeikių, Tauragės bei kitose Žemaitijos vietovėse. Šiam regionui buvę būdingi 4 stilizuotų augalų formų pluoštiniai spinduliai Kelmės rajono
paminkluose sutinkami gana retai – tai D. Parvainienės
sodybos kryžius Mažučių kaime (Pakražančio sen.), kurio kryžmoje „žydi“ senuosius pavyzdžius atitinkantys
dviejų lenktų lapų ir stilizuoto augalo formos spinduliai, K. Skačkausko sodybos kryžiaus koplytėlę supa
panašūs, tik centre tulpės žiedu užsibaigiantys spinduliai (2007 m., Šaltenių kaimas, Kelmės apylinkių sen.,
aut. J. Povilaitis), panašus ir J. ir A. Strelčiūnų sodybos

Kuršių kaime (Tytuvėnų apylinkių sen., aut. A. Strelčiūnas) 1992 m. pastatyto kryžiaus pluoštiniai spinduliai
(pav. 8).
Kitas variantas – 3, rečiau – 4 spinduliai tarpkryžmėse, siluete sukuriant „saulę“: naudojant tiesius ar nežymiai banguotus spindulius ji kuklesnė (L. ir R. Bajarskų
sodyba Giriškių kaime (Šaukėnų sen.), aut. P. Gedminas; 1987 m. Čerkauskų sodybos kryžius Pagryžuvio
kaime (Tytuvėnų apylinkių sen.), derinant su kryžmos
apskritimu sukuriamas dekoratyvesnis variantas
(2005 m., Sirvydų kaimas (Kelmės apylinkių sen.), o
trumpesnius arba ilgesnius spindulius užbaigiant tulpių žiedais kryžma suspindi puošnios „saulės“ šviesuliu – 3 ilgi kiaurapjūviu išpjaustyti stilizuotų augalų spinduliai supa kryžmą 1995 m. A. Teresiaus sukurtame
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7. Kryžius A. Dargvainio sodyboje, Vaiguvos sen.,
1990 m., aut. J. Armonas. (R. Rimeikienės nuotr. 2020 m.).
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Verpenos bažnyčios šventoriaus kryžiuje (Kelmės apylinkių sen.), kuriame matomas ir šiandieninei kryždirbystei būdingas stulpo papildymas siluete aktyviomis
skulptūromis, senuosius Žemaitijos kryžius primena ir
augalinių spindulių ažūru spindintis L. Puidokaitės sodybos Pavydų kaime (Tytuvėnų apylinkių sen.) paminklas (pav. 9). Džiugu, kad tiesiogine senosios tradicijos
„iliustracija“ tampa ir atstatyti buvę kryžiai, pavyzdžiui,
vietoj buvusio senojo XX a. I pusės kryžiaus 2018 m.
atstatyta jo kopija Plekaičių kaime (Tytuvėnų apylinkių
sen., aut. J. Dzviega).
Naujiems, nuo XX a. II pusės plitusiems kryždirbystės bruožams priklauso kryžių stulpinės dalies gausesnis dekoras, nei tai buvo sutinkama senojoje tradicijoje: neretai kryžių stulpinės dalies fasadai papildomi
reljefiniais stilizuotais augalais, Rūpintojėlio ar Švč.
Mergelės Marijos figūromis, kurios komponuojamos
išplatintoje stulpo apatinėje dalyje, kartais paminklo
siluete būdamos itin aktyvios (2017 m., L. Puidoko šeimos kryžius Pavygailių kaime (Tytuvėnų apylinkių sen.,
aut. E. Rimdžius).
Metalinių kryžių viešosiose vietose nėra gausu ir
tai natūralu, atsižvelgiant į faktą, kad jų daugiau buvo

statoma kapinėse. Lietas kryžius tik vienas – tai į masyvų lauko akmenį įleistas 1.50 m paprastos formos
kryžius su nežymiai profiliuotais skersinių galais. Tokio
modelio iš ketaus lietų kryžių esama visose Lietuvos
kapinėse, daugiausia jų žymi XIX a. II pusės–XX a. I
pusės palaidojimus. Panašu, kad ir šio A. Šiožinienės
sodyboje prie kelio Gineikių kaime (Kelmės apylinkių
sen.) stovinčio paminklo kryžius yra nulietas tuo pačiu
laikmečiu, tai iš dalies liudija ir lentelėje esantis įrašas
„1920–1990“, skirtas kaimo atminimui.
Kalvių darbo XIX–XX a. I pusės geležinių kryžių taip
pat nedaug, o seniausias iš jų – jau minėtas 1874 m.
Pakėvio bažnyčios šventoriaus (Vaiguvos sen.) kunigo
kapo kuklios formos rėminis kryžius, kurio vidinės ert
mės užpildytos skardos juostomis, o skersinių galai
puošti ažūriniais lankstiniais (pav. 10). Paprastas, be
dekoro rėminis kryžius stovi Pažvarkulio kaimo (Kukečių seniūnija) piliakalnio viršuje, o puošnus, ažūriškai S
elementais vidinėse ertmėse dekoruotas kryžius žymi
buvusios sodybos vietą prie kelio Pagryžuvys–Kubiliai (Tytuvėnų apylinkių sen.) – nors lentelėje nurodyti
1996 pastatymo metai, sprendžiant pagal panašius
pavyzdžius kitose Lietuvos vietovių kapinėse, kryžius

10. Kaltinis kryžius, 1874 m. palaidojimas, Pakėvio bažnyčios šventorius, Vaiguvos sen. (R. Kančausko nuotr. 2021 m.).
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9. Kryžius L. Puidokaitės sodyboje, Pavydų k., Tytuvėnų apylinkių sen. (V. Dichavičienės nuotr. 2020 m.).

55

sen.12) arba visas kryžius „įrėminamas“ metaline juosta
su nedideliais kryžmos spinduliais (L. Rimkienės sodyba Graužikų kaime, Kelmės apylinkių sen.). Visi šie tipai
sutinkami ir kitose Lietuvos vietovėse.
Kelmės rajono viešųjų erdvių paminklų apžvalgą
tenka užbaigti originaliais kūrybiniais darbais. Tai Užvenčio kalvių plenerų metu sukurti kūriniai, kuriuose
skirtingai sprendžiamos medienos ir geležies derinimo dermės. Pavyzdžiui, 2018 m. V. Mikuckio sukurtas
7 metrų aukščio Popiežiaus kryžius13 savo struktūra
atkartoja krikščioniškoje ikonografijoje žinomą 3 skersinių formą, tačiau ši papildyta iš apatinio skersinio
sklindančiais gausiais metalo spinduliais bei dviem
stilizuotais paukšteliais. 2017 m. kalvių kolektyvo dėka
paprastos formos kryžius vainikuotas puošnia bei
unikalia, iš daugelio stilizuotų augalinių „saulučių“ susidedančia viršūne, panašus principas taikytas ir apipavidalinant 2019 m. šv. Florijono stogastulpio viršų.
Originaliems kūrybiniams sprendimams priklauso ir
2014 m. 12 kalvių ir jaunimo sukurta kompozicija „Vėtrungė“, kurios pagrindą sudaro 4 ąžuoliniai krikštai, iš
kurių tarsi išauga metalinė „eglė“ su tradiciniais kaltiniais kryželiais jos šakose (pav. 12). Šie darbai liudija
savitas kūrybines interpretacijas, kurios gimsta pasitelkiant netradicinius tradicijos pritaikymo kelius.
12. 2014 m. kalvystės plenero metu sukurta „Vėtrungė“,
Užvenčio sen. (R. Kančausko nuotr. 2021 m.).

gali būti senesnis, nukaltas XX a. I pusėje11.
Iš naujų kaltinių rėminių kryžių užfiksuotas tik vienas
paminklas, stovintis S. Butkuvienės sodyboje Karklėnų
miestelyje (Kražių sen.), J. Butkaus nukaltas 1990 m. ir
pasižymintis ypatinga struktūra bei puošnumu: ant savitos formos metalinio stačiakampio pagrindo spinduliuoja žvaigždutėmis vainikuotas kryžius (pav. 11).
Kiti senieji kaltiniai paminklai – Žemaitijai būdingi
juostiniai (arba vienastiebiai) kryžiai: iš jų – 2 paprasti,
tik su išpjautais bei išlankstytais skersinių galais Daukintiškės kaimo senosiose kapinėse (Kražių sen.) ir
kryžius Kiškonių kaime prie kelio (Tytuvėnų apylinkių
sen.), kitas papildytas riestomis šoninėmis detalėmis
(Jankauskų sodybos vietoje Getautiškės kaime (Kražių

sen.), 1980 m. statė anūkai), kuklesnio dekoro, su stiebinėje dalyje pritvirtintomis lietų angeliukų figūrėlėmis
stovi Kilonių senosiose kapinėse (Vaiguvos sen.).
Šiuolaikiniuose juostiniuose kryžiuose retai naudojami seniesiems būdingi S formos ir kiti santūrūs
motyvai, o, siekiant išraiškingesnio silueto, naudojama įmantresnė plastika – tai būdinga 2010 m. V. Jaručio sukurtam Kolainių paminklui prie daugiafunkcinio
centro (Užvenčio sen.) bei 2017 m. Šatrijos Raganos
jubiliejui skirta kompozicija J. Smilgevičiaus parke Užventyje.
Iš vamzdžių suvirinti kryžiai visoje Lietuvoje plito
sovietmečiu, buvo statomi ne tik kapinėse, bet ir miškuose, pakelėse, kartais ir prie sodybų. Kelmės rajone esama jų paprastų, be jokių puošmenų (Tamkių k.,
Kražių sen.) arba tik su konusiniais skersinių galais
(Labūnavėlės k., Užvenčio sen.), o dekoruojant naudoti
analogiški principai kaip ir kaltiniuose juostiniuose kryžiuose – iš mažesnio arba didesnio diametro vamzdžio
suvirinto kryžiaus kryžma papildoma trumpais banguotais spinduliais (1988 m., Valakiukų k., Užvenčio

11 Esama nemažai atvejų, kai atnaujinant kapą arba dėl
kitų priežasčių senieji (o ir naujesni) metaliniai kryžiai perkeliami prie sodybų arba kaimų. Tokių pavyzdžių esama ir
Kelmės rajone, pvz., S. Butkuvienės sodybos kryžius 1990 m.
buvo pastatytas Karklėnų miestelio kapinėse (Kražių sen.),
2020 m. perkeltas į sodybą, kad saugotų mirusio vyro atminimą („Kur liūdi kryžiai pakelėm“, 2019, p. 71).

Apibendrinimas
Apžvelgus Kelmės rajono viešosiose erdvėse užfiksuotus religinius paminklus galima teigti, kad daugiausia paminklų pastatyta (kaip ir visoje Lietuvoje) – XX a.
pabaigoje (10 deš.), tačiau gana daug jų pastatyta ir
XXI a. I pusėje. Deja, neturint palyginamosios medžiagos iš kitų Lietuvos vietovių, sunku nustatyti, ar tai tik
Kelmės rajonui būdingas bruožas. Pagal paminklų tipus daugiausia esama medinių kryžių, nemažai ir tradicinės formos koplytstulpių bei koplytėlių, o stogastulpių (kaip ir visoje Lietuvoje) – tik pavieniai pavyzdžiai.
Nedaug ir šiuolaikinių interpretacijų, vyrauja tradicinių
formų paminklai, todėl tai liudija gana tvarias senosios
tradicijos tęstinumo gijas. Tai pasakytina ir apie paminklų dekorą – nemažai esama paprastos formos bei
Žemaitijai būdingais spinduliais puoštų kryžių, kukliais
geometriniais ornamentais papildytų koplytstulpių bei
12 Kryžius pastatytas vietoj buvusio 1900 m. medinio kryžiaus žmogaus žūties vietoje. Statytas slapta, naktį Sąjūdžio
laikais (ten pat, p. 478).
13 Paminklas skirtas 3 progoms: popiežiaus Pranciškaus
apsilankymui Lietuvoje, Lietuvos Respublikos 100-mečiui ir
kalviui V. Jaručiui atminti.
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11. Kryžius S. Butkuvienės sodyboje, Karklėnų miestelis,
Kražių sen., 1990 m., aut. J. Butkus. (N. Pelenienės nuotr.
2020 m.).

koplytėlių. Deja, to negalima pasakyti apie kai kuriuos
stogastulpius, kurių struktūra ir dekoras būdingas
Aukštaitijai.
Religinių paminklų kulto bruožų atveju taip pat aiškiai matomas senosios tradicijos tęstinumas tiek paminklų vietų, tiek statymo tikslų atžvilgiais, o išnykusių
kaimų bei sodybų, įžymių vietos žmonių, už Lietuvos
laisvę žuvusių partizanų atminimui statomi paminklai
atspindi visai Lietuvai būdingą šiandienos tendenciją.
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Nomeda Bandzienė,
Kelmės kultūros centro Etninės kultūros ir
tradicinių amatų skyriaus vedėja

ETNINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMAS KELMĖJE.
ŽEMAIČIŲ ETNOMUZIKAVIMO IR TRADICINIŲ
AMATŲ VASAROS KURSAI
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vyklai, vasaros kursai išaugo į regioninius žemaičių
etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursus ir
tapo nuolat atsinaujinančiu tautinės kultūros reiškiniu,
populiarinančiu senąją baltų pasaulėjautą, etninį muzikavimą bei tradicinius amatus. Paskaitas vasaros kursų metu skaito, savo mokslinius tiriamuosius darbus
bei leidinius pristato etninės kultūros mokslininkai,
praktinius užsiėmimus veda etnomuzikologai, tradicinių amatų moko tautodailininkai ir tradicinių amatų
meistrai. Vasaros kursų dalyviams pristatoma vaikų,
jaunimo ir suaugusiųjų folkloro ansamblių veikla, tau-

Apeiginio giedojimo edukacinis užsiėmimas. Užsiėmimą veda prof. habil. dr. Alfonsas
Motuzas (2006 m.). Nuotrauka iš Kelmės kultūros centro archyvo.

Audimo staklėmis moko tautodailininkė Ona Butvilienė (2019 m.). Nuotrauka iš Kelmės kultūros centro
Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyriaus archyvo.

Juostų audimo mokymas. Edukacinį užsiėmimą veda tautodailininkė Loreta Račkauskienė (2018 m.).
Nuotrauka iš Kelmės kultūros centro Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyriaus archyvo.
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Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai, pradėti organizuoti 1988 m., tapo ilgamete
tradicija bei unikaliu etnografinio regiono, Kelmės krašto etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo
puoselėjimo reiškiniu. Kelmės rajoną reprezentuojantys vasaros kursai yra reikšmingi įvairaus amžiaus bei
socialinių grupių žmonėms, besidomintiems etnine
kultūra.
1988 m. Lietuvos muzikos akademijos mokslininkų
ir vietos entuziastų iniciatyva Kelmėje buvo surengti
pirmieji kankliavimo kursai. Prisijungus Romuvos sto-
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Kankliavimo mokymasis (2015 m.).
Nuotrauka iš Kelmės kultūros centro
Etninės kultūros ir tradicinių amatų
skyriaus archyvo.
Knygos „Tytuvėnų bernardinų vienuolyno arkadų, vienuolyno Kalvarijų muzika“ pristatymas. Leidinį
pristato prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas (2009 m.). Nuotrauka iš Kelmės kultūros centro archyvo.

Melena, choreografas Ernestas Spič, folkloristas Vladas Muktupavels ir kt.
Ypatingai svarbus kursuose apeiginio giedojimo
mokymas. Daug dėmesio skyręs religinės etnokultūros
studijavimui apeiginio giedojimo mokytojas, VDU profesorius, habil. dr. Lietuvos Katalikų bažnyčios istorijos
centro direktorius Alfonsas Motuzas (1955–2019), kursų metu mokė Žemaičių Kalvarijų Kalnų, šermeninių,
Švenčiausios Mergelės Marijos rožinio, Švč. Jėzaus
vardo maldų, giesmių. Profesorius savo moksliniais
tyrimais didelį dėmesį skyrė Kelmės krašto katalikiškai etninei kultūrai, išleisdamas leidinius: monografiją
„Kelmės krašto katalikiška etninė kultūra“, kompaktines
plokšteles – Žalpių krašto kantičkines giesmes „Sveika
būk, Panele, cūdais pagarbinta“, „Tytuvėnų bernardinų
vienuolyno arkadų, vienuolyno Kalvarijų muzika“.
Vasaros stovyklos metu tradicija tapo mokymas patiems pasigaminti muzikos instrumentus. Kanklių gaminimo įgūdžiais dalijosi patyrę Lietuvos instrumentų
meistrai Egidijus Virbašius, Albertas Martinaitis, Arūnas Stankus, Arvydas ir Stasys Lučinskai.
Kelmės vasaros kursų tęstinumui kiekvienais metais permąstoma esama etninės kultūros būklė, šalies
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Kursų dalyviai mokosi pasidaryti kankles
(2017 m.). Nuotrauka iš Kelmės kultūros
centro Etninės kultūros ir tradicinių
amatų skyriaus archyvo.

todailės ir tradicinių amatų parodos. Daugelis žmonių
įkvėpti šių kursų tapo moksliniais etninės kultūros tyrinėtojais. Etninės kultūros stovykloje Kelmėje paskaitas
skaitė žymūs mokslininkai etnologai, mitologai, religijotyrininkai: Norbertas Vėlius (1938–1996), Gintaras
Beresnevičius (1961–2006), Alfonsas Motuzas (1955–
2019), gamtos mokslų daktarė Eugenija Šimkūnaitė
(1920–1996), kursų mokslinis vadovas prof. habil. dr.
Romualdas Apanavičius, prof. dr. Libertas Klimka, prof.
dr. Adomas Butrimas, prof. habil. dr. Mykolas Michelbertas, prof. Regina Merkienė, prof. habil. dr. Daiva
Vyčinienė, etnomuzikologas Evaldas Vyčinas, dr. Daiva Vaitkevičienė, prof. habil dr. Vykintas Vaitkevičius,
etnomuzikologai dr. Gaila Kirdienė ir Arvydas Kirda,
etnomuzikologė dr. Rūta Žarskienė, prof. Vida Palubinskienė, muzikologė Zita Kelmickaitė ir daugelis kitų
žymių Lietuvos etninės kultūros specialistų. Kelmės
vasaros kursuose svečiavosi, patirtimi dalijosi svečiai
ir iš užsienio – Suomijos Helsinkio universiteto garbės
daktarė Pirkko-Liisa Rausmaa, Jungtinių Amerikos Valstijų Akrono universiteto muzikologė, Klivlendo „Čiurlionio“ dainų ir šokių ansamblio dalyvė ir chormeisterė
Danutė Liaubienė, Rygos universiteto dėstytojai Mara
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Modernaus folkloro – folkroko – pamokos. Mokytojas – kompozitorius, pedagogas, muzikos atlikėjas
Jonas Chockevičius (2019 m.).
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Religinio folkloro daudytėmis edukacinis užsiėmimas. Mokymus veda prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas
(2006 m.). Nuotrauka iš Kelmės kultūros centro archyvo.

sociokultūrinė situacija, detalizuojamos, tikslinamos
kursų, paskaitų veiklos bei temos. Orientuojantis į Žemaitijos regiono etninį savitumą bei amatų pritaikymo
galimybes, per 33 metus įvairaus amžiaus bei socialinių grupių žmonėms buvo modeliuojami ir organizuojami šie mokymai: žemaitiško dainavimo, apeiginio
giedojimo, šokių ratelių žaidimų, kankliavimo, grojimo
armonika, bandonija, smuikavimo, grojimo piemenų
pučiamaisiais instrumentais, liaudies instrumentų gaminimo, žalvarinių papuošalų gamybos, šiaudelių, vytelių, beržo tošies pynimo, akmens tašymo, tradicinės
stogdengystės, audimo kaimiškomis staklėmis, juostų audimo ir vijimo, siuvinėjimo, folklorinio kostiumo
detalių gaminimo, lininių drabužių siuvimo, karpinių,
keramikos, liaudies grafikos, apeiginių lazdų, kaukių,
klumpių drožybos, kulinarinio paveldo. Ilgainiui vasaros kursuose buvo pradėta organizuoti modernaus
folkloro veikla, pritraukusi didelį būrį jaunų žmonių –
folkroko mokymas.
2021 m. dėl COVID-19 ligos pandemijos vasaros
kursai vyko neįprastu formatu, nes organizatoriai dėl
ribojimų negalėjo gyvai sukviesti etninės kultūros mylėtojų. Prisitaikant prie esamos situacijos, vasarą vyko
virtualūs 33-ieji žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių
amatų kursai, skirti vienos žymiausių pasaulio archeologių, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtojos,

archeomitologės Marijos Gimbutienės 100-osioms
gimimo metinėms paminėti. Buvo kviečiama klausytis
mokslininkų paskaitų, stebėti etnomuzikavimo, tradicinių amatų mokymų tautodailės parodų pristatymų.
Žinoma, gyvas kursų dalyvių susibūrimas daug mielesnis, šiltesnis, bet ir tokia forma turėjo savų privalumų –
prieinama didesniam būriui žmonių.
Per trisdešimt trejus metus Kelmės vasaros kursų
veiklose dalyvavo apie 14000 įvairaus amžiaus žmonių,
iš jų apie 7000 vaikų ir jaunimo. Išleisti etninę kultūrą
populiarinantys ir išliekamąją vertę turintys, apibendrinantys ilgametę tradicinių žemaičių etnomuzikavimo
ir liaudies amatų kursų veiklą, leidiniai apie senuosius
instrumentus, muzikavimą, dainavimą, apeiginį giedojimą. Leidiniai kaip ugdymo priemonė platinami švietimo ir kultūros įstaigose. Už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus
kursų organizatorius – Kelmės kultūros centras – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos buvo apdovanotas premija.
Ilgamečių žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių
amatų vasaros kursų organizatoriai tiki, kad tradicinę
kultūrą puoselėjantys ir Kelmę garsinantys vasaros
kursai ilgai išliks tęstiniu, vertingu nematerialaus kultūros paveldo, etninės kultūros puoselėjimo reiškiniu.
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Smuikavimo moko doc. dr. Gaila Kirdienė (2017 m.). Nuotrauka iš Kelmės kultūros centro Etninės
kultūros ir tradicinių amatų skyriaus archyvo.
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Rita Grišienė,
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės
viešosios bibliotekos direktorė

TRYS DIENOS SU

ŽEMAITE
(minint 100-ąsias
rašytojos mirties
metines)

Dailininko Andriaus Seselsko modernus Žemaitės portretas.
Rolando Kančausko nuotrauka, 2021.

Aštuntieji Žemaitės skaitymai. Dr. Ramunė
Bleizgienė. Kamilės Raubaitės nuotrauka, 2021.

maite“, į kurį įžanga buvo rugsėjo mėnesį bibliotekos
fasadą papuošęs savitas kelmiškio dailininko Andriaus
Seselsko darbas Žemaitės tema ir Šedbarų bibliotekoje suorganizuota paskaita „Pasivaikščiojimas kartu
su Žemaite“. Spalio mėnesį, renginių ciklo metu, dauguma rajono bendrojo lavinimo mokyklų ir jų skyrių,
Kelmės profesinio rengimo centras įsijungė į Žemaitės
kūrybos skaitymus, dalyvavo edukacijose „Žemaitės
lekcijos vaikams“. Lankytojams taip pat buvo pristatyta
fotografijų paroda „Čia praėjo Žemaitė. Kelmės kraštas“, visuomenė pakviesta į Klaipėdos jaunimo teatro
spektaklį-koncertą, kurio vienas iš personažų – Žemaitė, „Graži ir ta galinga“ bei Aštuntuosius Žemaitės
skaitymus, kuriuose perskaityti pranešimai: „Žemaitės
kūryba Latvijoje: vertimai ir vertinimai“ (humanitarinių
mokslų daktaras, docentas Vigmantas Butkus), „Laimės nutekėjimo moterys: artimos ir tolimos“ (rašytoja,
Žemaitės literatūrinės premijos laureatė Renata Šerelytė), „Žemaitė lietuvių dramaturgijoje“ (humanitarinių
mokslų daktarė Solveiga Daugirdaitė), „Paskutiniai Žemaitės gyvenimo mėnesiai ir jos atminimo įamžinimas
Marijampolėje“ (Marijampolės krašto ir Prezidento
Kazio Griniaus muziejaus muziejininkė Valė Klesevičienė), „Žemaitės kelias į literatūros istoriją 1905–1918
metais“ (humanitarinių mokslų daktarė Ramunė Bleizgienė). Šio numerio skaitytojus kviečiame susipažinti
su dr. Ramunės Bleizgienės bei rašytojos R. Šerelytės
pranešimais.
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Šiemet sukanka 100 metų, kai mirė lietuvių literatūros ir visuomenės veikėja Julija Žymantienė, visiems
žinoma kaip rašytoja Žemaitė (1845–1921). Kelmės
krašte, įvairiose jo vietose, Žemaitė praleido daugiau
nei 30 savo gyvenimo metų. Daugiau nei 15 iš jų ji gyveno Ušnėnuose, kur prasidėjo jos bendrystė su P. Višinskiu ir gyvenimo laiką peržengusi kelionė į istoriją.
Apie Žemaitės gyvenimo faktus, kūrybą, visuomeninę veiklą žinoma gana daug. Laikas nuo laiko pasigirsta
balsų, diskutuojančių apie šios asmenybės unikalumą,
nepavaldų laikui sektiną pavyzdį tobulėjimo, tikslo siekimo link ne bet kokia kaina, o jautriai gyvenimo pamatuota. Padiskutuojama ir apie Žemaitės kūrybos vietą
mokyklų programose, kiek ši autorė turėtų ar neturėtų
būti priimtina ir suprantama jaunajam skaitytojui.
Žemaitės literatūrinis palikimas, visuomeninė veikla, santykis su ją supusia aplinka vis dar susilaukia ir
mokslininkų dėmesio. Todėl įdomių tyrinėjimų, minčių
bei įžvalgų galima pasiskaityti ir mokslo žmonių darbuose.
Minint sukaktis, susijusias su rašytojos gyvenimo
faktais, įprasminant jos atminimą ir indėlį į literatūros
ir apskritai kultūros istoriją, kas dveji metai Kelmėje pagerbiamas Žemaitės literatūrinės premijos laureatas,
organizuojami Žemaitės skaitymai bei kiti renginiai, kuriais siekiama aktualizuoti ne tik Žemaitės literatūrinį
palikimą, bet ir priminti jos gyvenimo pamoką – laikas
šviestis ir mokytis, siekti savo tikslų, būti naudingu visuomenei, nepaisant sunkumų, yra visada, jei toks
žmogaus apsisprendimas.
Rašytojos mirties 100-osios metinės paminėtos
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos organizuotu renginių ciklu „Trys dienos su Že-
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Ankstyvoji Žemaitės kūrybos recepcija
lietuviškoje spaudoje
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Kalbant apie Žemaitės kūrybos vertinimus, reikia
pasakyti, kad jau pati pirmoji jos publikacija „Lietuvos
ūkininkų tikrajame kalendoriuje“ 1894 metais sulaukė
kritikos dėmesio. Į kūrinį, paskelbtą pavadinimu „Rudens vakaras“, atkreipė dėmesį Stasys Matulaitis, jis
teigiamai vertino šį apsakymą, nes jis, anot kritiko, skatino žmones skaityti. Visuose ankstyvuosiuose Žemaitės kūrybos aptarimuose atsižvelgiama į „numanomą“
valstietiškos kilmės mažai išprususį skaitytoją ir aptariamo, vertinamo kūrinio poveikį jam. Nors į Žemaitės kūrybą pirmieji dėmesį atkreipė kairės pakraipos
kritikai, tačiau daugiausia jai skirtų tekstų paskelbta
dešinės leistuose leidiniuose. Tiesa, pastarieji kritikai
itin griežtai neigiamai vertino Žemaitės apsakymus, ku-

riuose išjuokiami kunigai ir visi kiti su bažnyčia susiję
asmenys.
Nors randame tik pavienius Žemaitės kūrybos paminėjimus iki 1904 metų, tačiau jau šiuo metu rašytuose atsiliepimuose vieningai sutariama, kad Žemaitės
vardas plačiai žinomas ir dėl jos kūrybos vertės nediskutuojama. Tad paaiškinti, į ką atsižvelgiant tai buvo
teigiama, yra gana keblu. Iki 1904 metų, t. y. per pirmąjį
jos kūrybos dešimtmetį, apytiksliais skaičiavimais nelegalioje spaudoje, spausdintoje Tilžėje, ir lietuvių laikraščiuose JAV buvo paskelbta netoli 30 Žemaitės kūrinių,
dažnas jų buvo perspausdintas atskiromis knygelėmis.
Anuo laiku, tai pakankamai didelis publikacijų skaičius.
Tikėtina, kad tiesiog kūrybos gausa Žemaitės vardas
tapo atpažįstamas ir žinomas.
Iš viso nuo 1895 iki 1918 metų spaudoje pasirodė
apie dvidešimt publikacijų, skirtų konkretiems jos kūriniams pristatyti, tiek apžvalginių ar jubiliejinių straipsnių. Įdomiausia, kad didžioji jų dalis paskelbta dešinės
pakraipos spaudoje, net 5 iš jų Draugijoje. Šiame XX
amžiaus pradžios kultūros žurnale publikuota ir Petro
Gerulio didžiulė Žemaitės kūrybos apžvalga, prisidėjusi prie jos kūrybos kaip realistinės prozos etalono
įtvirtinimo. Tad susidaro įspūdis, kad būtent dešinė
spauda daugiausia prisidėjo prie Žemaitės įsitvirtinimo
literatūros istorijoje.
Ankstyvojoje kritikoje labiausiai vertintas Žemaitės
gebėjimas „teisingai“ pavaizduoti kaimo žmones, jų
darbus, taip pat ypatingo dėmesio sulaukė jos kūriniuose esantys gamtos vaizdai. Kitas ankstyvųjų kritikų vertintas Žemaitės kūrybos bruožas – graži lietuvių
kalba. Čia reikia pastebėti, kad visi publikuoti Žemaitės
kūriniai buvo redaguoti, o ypač pirmuosiuose Raštuose skelbti tekstai. Pagrindinis Žemaitės kūrinių redaktorius – Jonas Jablonskis.
Taip pat pažymėtina, kad XX a. pradžioje Žemaitė

Fotografijų paroda „Čia praėjo Žemaitė“. Kelmės kraštas, Ušnėnai. R. Kančausko nuotrauka, 2021.

Fotografijų paroda „Čia praėjo Žemaitė“. Kelmės kraštas, Kerbedlaukis. R. Kančausko nuotrauka, 2021.
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Šiame savo pranešime kalbėsiu apie Žemaitės įsitvirtinimą lietuvių literatūros kanone arba tapimą klasike. Todėl trumpai aptarsiu svarbiausius tris sklaidos
šaltinius, daugiausia prisidėjusius, kad Žemaitės kaip
rašytojos vardas taptų atpažįstamas, o jos kūriniai
būtų vertinami kaip svarbus mūsų literatūros reiškinys. Pirmiausia trumpai stabtelėsiu prie XX a. pradžios
lietuvių literatūros kritikos, kaip ji reagavo, pristatė Žemaitės kūrinius. Paminėsiu, kokie jos kūrybos aspektai
buvo pabrėžti ir labiausiai vertinti. Antras reikšmingas
Žemaitės kūrybos istorijos etapas – pirmųjų Raštų
leidimas. Aptarsiu pagrindinius asmenis, prisidėjusius prie jų leidybos, taip pat paminėsiu svarbiausius
šios istorijos momentus. Paskutinis „kanalas“, kuriuo
Žemaitės kūriniai pasiekė „masinį skaitytoją“ – besikurianti lietuviška švietimo sistema. Apžvelgsiu, kokia
vieta teko Žemaitės kūrybai tuo metu kurtose lietuvių
kalbos programose.
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Pirmųjų Žemaitės Raštų istorija

Fotografijų paroda „Čia praėjo Žemaitė“. Kelmės kraštas, Šilo Pavėžupis. R. Kančausko nuotrauka, 2021.
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Fotografijų paroda „Čia praėjo Žemaitė“. Kelmės kraštas, Ušakiai. R. Kančausko nuotrauka, 2021.

Žemaitės Raštai, vadinamasis Leonų leidimas, pasirodę 1913–1914 metais, leisti pačios rašytojos iniciatyva, dar jai gyvai esant.
Visi kiti panašiu metu publikuoti Raštai, kaip, pavyzdžiui, V. Kudirkos, pradėti leisti po autoriaus mirties. Todėl Kudirkos Raštų pobūdis skiriasi nuo Žemaitės, nes
leidimo metu kūrybos korpusas jau susiformavęs, juos
sudarinėjo ir rengė ne pats autorius, bet kiti žmonės.
Tad skirtingos Raštų pasirodymo aplinkybės lėmė ir
skirtingus leidėjų tikslus ir apibrėžė šių leidinių pobūdį.
Žemaitės Raštų rengimo istorija atskleidžia ne atskirų žmonių, bet tarpusavio ryšių reikšmę įgyvendinat
svarbius kultūros darbus. Tam, kad asmeninių ryšių
svarbiausieji mazgai būtų atnarplioti, būtina aptarti
konkrečius žmones, o tada galima aiškiau pamatyti
visą Žemaitės Raštų leidimo istoriją. Bene svarbiausias
veikėjas, padaręs didžiausią įtaką Žemaitės Raštams
ir nulėmęs jų recepciją ir sklaidą literatūros lauke, yra
Jonas Jablonskis. Su šiuo žmogumi artimiau susipažinti Žemaitė galėjo per keletą asmenų. Viena galimų
versijų – per Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. G. Petkevičaitės-Bitės tėvas Leonas Petkevičius buvo Jablonskio ir
jo žmonos Konstancijos Sketerytės vestuvėse liudytoju. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė buvo bičiulės su būsima
J. Jablonskio žmona Konstancija Sketeryte. Jos abi mokėsi Mintaujos aukštesniojoje Trejybės vardo mergaičių mokykloje.
Simboliška Žemaitės atėjimo į literatūrą pradžia –
per Povilą Višinskį į Gabrielės Petkevičaitės rankas pateko pirmasis Žemaitės apsakymo rankraštis, per Bitę
jis pasiekė ir platesnę auditoriją – Rygos pajūryje atostogaujančius Antaną Kriščiukaitį-Aišbę, Praną Mašiotą,
Vincą Kudirką, Joną Jablonskį, Motiejų Lozoraitį. Visi šie
asmenys priklausė Mintaujoje susikūrusiai „Literatiškai draugijai“. Draugijos susikūrimo iniciatoriumi buvo
V. Kudirka, anuometis Varpo redaktorius. Ši draugija
buvo įsipareigojusi remti Varpą finansiškai ir siųsti jam

tekstus. Tą lemtingą 1894 metų vasarą Rygos pajūryje
vyko J. Jablonskio pirmagimės dukters Onos krikštynos ir P. Mašioto vestuvės. Bitė kartu su Kudirka buvo
Onos krikšto tėvai. Tuo metu Jablonskis besikuriančiame moderniame kultūros lauke jau turėjo autoritetą
kaip redaktorius.
Žemaitės ir Jablonskio netiesioginį ir tiesioginį ilgametį bendradarbiavimą, kurio pradžia galime laikyti 1894 metų vasarą, liudija ir Žemaitės laiškai. Štai
1898 metais gegužės mėnesį laiške P. Višinskiui mini
iš Jablonskio gautą knygų siuntą ir apgailestauja, kad
negavo nė jokio raštelio nuo jo. Piročkinas, spėja, kad
1896–1899 metais spausdinti Žemaitės kūriniai buvo
redaguoti J. Jablonskio. 1900 metais liepos mėn. Žemaitė pasakoja apie Jablonskio apsilankymą pas ją
Ušnėnuose. Jablonskis, vykdamas vasaroti pas Putvinskius, trumpam stabtelėjo pas Žemaitę. Jablonskis
naudojosi Žemaite kaip gyvu kalbos šaltiniu, tą liudija
ir daugelio Jablonskio mokinių atsiminimai, o Žemaitė,
matydama Jablonskio siūlomus taisymus, vis labiau
suvokė savo užrašytos kalbos ribotumus. Tad viena
vertus, ypatingas mokyto vyro, kalbininko dėmesys
jos kalbiniams resursams galėjo Žemaitę pastiprinti ir
kelti jos savivertę, kita vertus, patirdama gana didelius
(kartais pagrįstus, kartais ir nelabai) savųjų tekstų taisymus, ką tik į literatūros lauką įžengusi moteris galėjo
pasijusti ir mažarašte.
Žemaitės ir Jablonskio bendradarbiavimas tęsėsi
Žemaitei pradėjus dirbti Graužikuose Putvinskių dvare.
Su Putvinskiais ji susipažino per Višinskį, o pastarąjį su
Putvinskiais supažindino Vincas Kalnietis. 1900 metų
vasarą per Višinskį Putvinskiai sužinojo ir apie Jablonskio šeimą, ieškančią vasaros metu kur nors prisiglausti
Lietuvoje. Tada jiems buvo pasiūlyta apsistoti Vlado Putvinskio dvare Graužikuose. Kartu su Jablonskiu atvyko
ir Petras Avižonis bei Antanas Smetona. Putvinskienė
mini, kad jų dvare Graužikuose Žemaitė šeimininkavo
1900–1905 metais. Būtent šiuose namuose ji turėjo
progos įsitraukti į lietuvių inteligentų debatus, pamatyti iš arti „Varpo“ laikraščio rengimo darbus. Antano
Smetonos atsiminimuose yra išlikęs liudijimas, kaip
Žemaitė buvo įtraukta į greičiausiai Petro Kriaušaičio
gramatikos ir Valančiaus tekstų redagavimo darbus.
1901 m. Petro Avižonio ir Jono Jablonskio parengta ir
Petro Kriaušaičio slapyvardžiu išspausdinama „Lietuviškos kalbos gramatikoje“ išdėstyta lietuvių bendrinės
kalbos norminimo programa, ji galutinai įtvirtino aukštaičių kauniškių tarmę kaip bendrinės kalbos pamatą.
Petras Leonas, pirmųjų Žemaitės Raštų leidėjas, su
Jablonskiu buvo pažįstami nuo gimnazijos laikų. Vė-
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buvo atpažįstama kaip „Paveikslų“ autorė. Ankstyvieji
Žemaitės apsakymai, daugiausia skirti kaimo moterų
gyvenimo problemoms atskleisti, rašyti kaip vieno ciklo,
vadinto Laimė nutekėjimo, dalys. Atskirų pavadinimų iki
pat 1913 metų, kai pradėti leisti Raštai, jie neturėjo ir
tiesiog vadinti Paveikslais. Visi jie rašyti 1895–1899 metais. Į įvertintų kūrinių grupę pateko apsakymai Marti,
Petras Kurmelis, Tofylis, Sutkai ir Sučiuptas velnias. Visi
šie kūriniai ir dabar laikomi Žemaitės kūrybos aukso
branduoliu.
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Rašau prie Tavęs su reikalu; dalykas tame: baigiasi pardavinėti mano spausdintieji raštai. Knygininkai
p. Šlapelis ir kiti pradėjo mane bauginti, jei aš nepasirūpinsiu išleisti antrą laidą savo raštų, tai Prūsuose
atspaus vėl mano veikalus ir vėl pardavinės, man nei
grašio, nei gero žodžio nesakę, kaip iki šiol. Taigi ir pradėjome tartis dėl išleidimo. Bet... žinoma, nėra pinigų
atspausdinimui. Galvojome ir šiaip, ir taip, bet nieko
neišgalvojome.1
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Kaip spėjama, Žemaitė pirmaisiais savo raštais
vadino keturias „Paveikslų“ knygutes, kuriose buvo
išspausdinti „Laimės nutekėjimo“ ciklui priklausantys kūriniai. Naujų Raštų leidimą autorė suprato kaip
visų iki šiol parašytų (skelbtų ir neskelbtų) kūrinių išleidimą. Čia nerandame pomirtinių autorių Raštų leidėjų akcentuojamo įamžinimo motyvo. Atrodo, juos
leidžiant, svarbiausia buvo pačiai autorei išlaikyti savo
kūrinių publikavimo kontrolę. Įgaliojime Jonui Jablonskiui minimi tik apsakymai, nuošaly paliekamos pjesės,
panašu, kad jų į Raštus nenorėta įtraukti. Net du kartus pakartota, kad tekstai turi būti jos pačios rašytojos
peržiūrėti. Ypatingos svarbos pamažu įgauna ir kūrinių

1 Žemaitė, Raštai 6, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros
leidykla, 1957, 165.

redagavimo klausimas.
Buvo planuojama išleisti dviejų formatų Raštus –
atskiromis plonomis knygelėmis, skirtus paprastiems
žmonėms, o paskui paskiras knygeles surišti į vieną ar
du tomus, ir toks išleidimas jau būtų skirtas inteligentams. Kaip rodo šios idėjos įgyvendinimas, buvo laikomasi pirminio sumanymo. Skirtumas tarp šių dviejų
formatų buvo ne tik apimties, bet ir kainos.
A. Šešelgio teigimu, ruošdamas tekstus spaudai,
J. Jablonskis taisė rašybą, kalbą, stilių ir netgi turinį.
Redagavimo darbe dalyvavo ir pati autorė, tai esą leido Jablonskiui imtis didesnių nei įprasta redaktoriui
darbų. Šešelgis itin teigiamai vertino Jablonskio atliktą
redagavimo darbą: „Tai buvo visiškai nauja Žemaitės
raštų redakcija, ir savo kalbiniu lygiu, ir redakciniu vientisumu ryškiai išsiskirianti iš visų ankstesniųjų jos kūrybos publikacijų“2.
Raštai pradėjo eiti pagal pasirašytą sutartį, jie buvo
spausdinami M. Kuktos spaustuvėje. Per 1913–1914
metus išėjo 8 knygelės, iš jų atspaudų vėliau sudarytas pirmas Raštų tomas. Knygelės spausdintos 3000,
o atskiras tomas – 2000 egzempliorių tiražu. Dalis tiražo – 400 egzempliorių – išsiųsta Žemaitės sūnui į Ameriką, atiduoti Raštų prenumeratoriams. Likusios knygos
buvo platinamos Šlapelių knygyne.
1914 m. rugsėjo 28 dieną laiške Konstantinui Petrauskui Žemaitė rašo, kad sustojo jos Raštų leidyba,
esą pasibaigė pinigai. Teigiama, kad kilus karui, P. Leonas patyrė didelių finansinių sunkumų, todėl nutraukė
Žemaitės Raštų leidybą, o 1915 m. leidėjo teises perdavė Andriui Bulotai. Kita galima leidybos sustabdymo
priežastis – dėl prasidėjusių karo veiksmų Jablonskis
su šeima išsikraustė į Rusijos gilumą – Veližą.
Išėjusiose 8 knygelėse buvo paskelbta 19 Žemaitės
apsakymų. Jablonskis laiške Lietuvių mokslo draugijai
minėjo iš viso jų turintis apie 40. Tad galima numanyti,
kad buvo suplanuoti 2 tomai, nes pirmajame tome, sudėjus visus aštuoniose knygelėse išspausdintus tekstus, jų paskelbta maždaug pusė. Kūrinių pabaigose nurodoma jų parašymo data ir jų skelbimo tvarka liudytų,
kad siekta laikytis chronologijos principo. Ir aišku, kad
daryta atranka. Į Raštus pateko maždaug pusė iki 1910
metų spaudoje skelbtų Žemaitės beletristinių tekstų.
Kadangi antras tomas taip ir nebuvo išleistas, sunku
dabar spręsti, kokie tekstai ir kiek jų buvo suplanuota
išleisti šiame tome. Dalies apsakymų pavadinimai ski-

2 Šešelgis, „Žemaitės raštų publikavimas“, Literatūra ir kalba: Žemaitė: archyvinė medžiaga, atsiminimai, straipsniai 12,
Vilnius: Vaga, 1972, 468.

Vaikų diena su Žemaite. Nijolės Kančauskienės nuotrauka, 2021.

riasi nuo spaudoje skelbtų. Apsakymams, išėjusiems
pavadinimu Paveikslai, suteikti individualūs pavadinimai.
Svarbu paminėti, kad inteligentams skirtame pirmajame tome skelbta ir rašytojos autobiografija, pavadinimu „Mano pirmieji žingsniai“. Tomą sudarė 391
puslapis, tad galima teigti, kad ir struktūra, ir apimtimi
juo siekta atitikti jau tuo metu beįsigalintį Raštų konceptą.
Bitės, Čiurlionienės, Bizausko recepcija liudija, kad
šių Raštų reikšmė literatūros, kultūros ir net apskritai
visuomenės raidoje įtvirtinta pristatant čia spausdintus tekstus kaip bendrinės kalbos pavyzdį.
Vertinant redaktorių įtaką Žemaitės tekstams, susiduriame su radikaliai priešingomis nuomonėmis. Štai
Šešelgis Višinskio ir jo suburto ratelio (į jį įėjo G. Petkevičaitė, P. Avižonis, S. Matulaitis, A. Janulaitis, V. Kalnietis) vaidmenį Žemaitei formuojantis kaip rašytojai
vertina itin teigiamai, ją įvardija parama pradedančiai
rašytojai „aptariant rankraščius ir teikiant teorines
konsultacijas“. O 1947 metų publikacijos autoriai gana
kritiškai vertino bendradarbių įtaką Žemaitei, ir ypač
bendrinės kalbos tėvo Jablonskio darbą. Rašę iškart
po karo ir greičiausiai sprendę tuo metu rengiamų rašytojos Raštų naujos redakcijos problemas, straipsnio
autoriai Žemaitės ir jos artimiausios aplinkos jai darytą
įtaką nusako kaip „laužymą“:
Ji [Žemaitė] dirbo ne tik visų prusinama, bet ir visų

taisoma: ji priprato prie to. Juk dažnai kitų jai siūlomos
temos, jos apysakų pavadinimai atmetami, kaip netikę, ir pakeičiami kitais, jai duodamas net ir rašytojiškas
vardas – Žemaitė. [...] Šalia viso to laužymo [išskirta mano – R.B.], J. Jablonskiui, tur būt, nesunku buvo
‚įteikti ar įsiūlyti‘ Žemaitei savo taisymą. Gal būt, (kaip
rodo A. Bulotienės prisiminimai) ji ne visada sutikdavo
viena likusi, bet sutikdavo kalbos mokytojo akyse.“3
Kaip rodo vėlesni Žemaitės kūrybos redagavimo
istorijos tyrimai, šios rašytojos kūrinių kalba atspindi
bendrinės kalbos raidą. Vėliau daug diskusijų ir nevienareikšmio vertinimo sulaukęs Jablonskio atliktas
bendradarbiaujant kartu su autore kūrinių taisymas,
vis dėlto buvo vienas iš svarbesnių faktorių lėmusių
Žemaitės kūrybos įtraukimą į literatūros istoriją.

Žemaitė mokyklinėse programose
Pradžioje keletu sakinių nusakysiu švietimo sistemos situaciją Lietuvoje po 1905 metų. 1905 metų gegužės 1 dienos caro įsaku leista dėstyti lietuvių ir lenkų
kalbas Šiaurės Vakarų krašto pradinėse dviklasėse ir
miesto mokyklose bei vidurinėse mokyklose, tose vietovėse, kur daugumą mokinių sudaro lenkai ir lietuviai.
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liau, paskutiniaisiais Jablonskio studijų metais Maskvos
universitete, keletą mėnesių jie kartu gyvenę viename
kambaryje. Petras Leonas su žmona Celina Leoniene
buvo vieni iš Pirmojo moterų suvažiavimo organizatorių, C. Leonienė buvo išrinkta į prezidiumą kartu su
Žemaite.
Pirmą sykį informacija apie Žemaitės Raštų pilno
rinkinio išleidimą pasirodė 1900 metais „Tėvynės sarge“ 10–11 numeryje. Laikraštis pažadėjo Žemaitei nusiųsti apsakymą „Monologas“ „Susivienijimui Lietuvių
Amerikoje“, „kurs žadas iszduoti pilną surinkimą Tamstos rasztų“. Čia buvo kalbama apie kūrybos rinkinio išleidimą. Ši idėja nebuvo įgyvendinta.
Prie minties leisti Raštus sugrįžtama 1908 metais,
o 1910 metais ši idėja ėmė įgauti konkretesnį pavidalą. Pirmiausia Raštus leisti pasiūlyta Lietuvių mokslo
draugijai, šiai atsisakius, ieškota kito leidėjo. Šiuo tikslu
Žemaitė kreipėsi į sūnų Antaną Žymantą, tuo metu gyvenusį Amerikoje, jam pavesdama rūpintis savo Raštų
leidimu. Vienu iš iniciatorių nurodomas ir Jurgis Šlapelis, jis minimas ir Žemaitės laiške sūnui Antanui Žymantui, paskelbtame viešai „Vienybėje Lietuvninkų“ (1910
liepos 13, nr. 10):

3 [?], Žemaitės tekstai ir jų redagavimas, Lietuvių literatūros
instituto darbai 1, Kaunas: Valstybinė enciklopedijų, žodynų
ir mokslo literatūros leidykla, 1947, 161.
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1906 metais buvo priimtas atskiras nutarimas, pagal
kurį lietuvių ir lenkų kalba į vidurinių mokyklų mokymo
programas galėjo būti įtraukta remiantis raštišku tėvų
prašymu. Tai atvėrė kelią lietuvių kalbai ir literatūrai į vidurines mokyklas: ji pradėta dėstyti Vilniaus, vėliau Panevėžio, Kauno, Šiaulių, Telšių gimnazijose. Leidus mokyti lietuvių kalbą pradinėse ir vidurinėse mokyklose
atsirado poreikis ir lietuvių kalbos mokymo programų.
Kitas svarbus carinės valdžios politikos posūkis, įvy-

kęs po 1905 metų revoliucijos, 1906 metais priimtos
„Laikinosios taisyklės dėl draugijų ir sąjungų“ bei „Laikinosios taisyklės dėl susirinkimų“. Jos sudarė sąlygas
kurtis tautinėms švietimo, kultūros ir kitoms organizacijoms, suvaidinusioms itin svarbų vaidmenį formuojantis tautinei švietimo sistemai ikivalstybiniu periodu.
Po spaudimo draudimo buvo įkurtos šios draugijos:
Marijampolėje „Žiburio“, veikusi Suvalkų gubernijoje,
„Saulės“ – Kauno gubernijoje, Vilniuje buvo įsteigta

literatūros istorijos dėstymo vidurinėse mokyklose
programoje, parengtoje 1912 metais. Čia Žemaitė yra
viena iš XIX a. pabaigos prozininkių, greta Bitės, Šatrijos Raganos, Lazdynų Pelėdos.
Petro Kriaučiūno Pavyzdingoje lietuvių kalbos ir raštijos programoje, skirtoje vidurinėms mokykloms, eita
trumpinimo keliu, jis išardė tiek Kairiūkščio ir Biržiškos
programose nusistovėjusią moterų prozininkių „ketveriukę“, iš jos palikdamas tik Žemaitę, tiesa, įrašydamas
ją tik į „papildomą“ sąrašą.
Kiek leidžia spręsti gana fragmentiškas (nei Jablonskio, nei Biržiškos, nei Kriaučiūno programos jo nepateikia) rekomenduotų vadovėlių gimnazijoms sąrašas,
viena populiariausių buvo Eduardo Volterio sudaryta
chrestomatija. Žemaitės apsakymas „Budynė“ joje reprezentuoja XIX a. paskutinio ketvirčio prozą. Kitame
vadovėlyje – Maironio Lietuvos istorijos skyriuje „Trumpa Lietuvos rašliavos apžvalga“ Žemaitė minima kaip
moterų prozininkių ketverto dalis. Iš visų vadovėlių
išsiskiria į J. Kairiūkščio programą įtraukta Liudo Giros
skaitymų knyga Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą.
Žemaitės kūrybos ištraukų šioje skaitinių knygoje, sudarytoje pagal metų laikus, yra daugiausia. Ši chrestomatija liudija, kad į lietuvių literatūros kanoną Žemaitė
XX a. pradžioje įtraukta kaip kaimo žmonių, lietuviškos
gamtos autorė.

Apibendrinimas
1905–1918 metų lietuviškoje kritikoje daugiausia prie Žemaitės kūrybos sklaidos prisidėjo dešinės
pakraipos spauda. Plačiausios Žemaitės kūrybos ap
žvalgos  –  Jono Biliūno ir Petro Gerulio  –  paskelbtos
„Vilniaus žiniose“ (1908) ir „Draugijoje“ (1911). Ankstyvoji kritika pabrėžė Žemaitės kūriniuose tikroviškai
vaizduojamą valstiečių gyvenimą, gamtos aprašymus
bei gryną jų kalbą.
Pirmieji Raštai (1913–1914) išleisti dviem formatais – 8 plonos knygelės, skirtos „paprastam“ skaitytojui, I tomas – inteligentams. Raštų recepcija liudija, kad
jų vertę sukūrė Jablonskio atliktas redagavimo darbas.
Pirmosiose lietuvių kalbos programose Žemaitė
pasirodo kaip moterų rašytojų ketverto dalis.
Žemaitės Rinkinėlis vaikams (1904) vienas iš populiariausių pradžiamokslių. L. Giros skaitinių knygoje
Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą (1911) Žemaitės kūrybos ištraukų gausa liudija ankstyvosios kritikos
tendenciją vertinti šios rašytojos kūrinius kaip tikslius
lietuviškos tikrovės atspindžius.
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kairiosios pakraipos draugija „Šviesa“, vėliau „Vilniaus
aušra“ ir „Rytas“. Visų šių draugijų vienas pagrindinių
tikslų – mokyklų steigimas ir liaudies švietimas.
Šiuo metu esu aptikusi 12 lietuvių kalbos programų, parengtų 1905–1914 metais. Prasidėjus I pasauliniam karui, susikūrusi švietimo sistema buvo išardyta,
didesnė dalis jos persikėlė į Rusijos gilumą – į Voronežą. Archyvinė medžiaga, susijusi su ten veikusiomis
mokymo įstaigomis, saugoma Rusijos archyvuose ir
šiuo metu man buvo neprieinama. Todėl apie to laikotarpio lietuvių kalbos programas yra sunku ką nors
daugiau pasakyti.
Į 1905–1914 metų parengtas lietuvių kalbos programas pradžios mokykloms Žemaitė pakliuvo pirmiausia
kaip Rinkinėlio vaikams autorė. Prie to daugiausia prisidėjo J. Jablonskis, viena autoritetingiausių ano meto
švietimo sistemos figūrų.
Ši skaitymų knyga buvo parengta 1898–1899 metais, paraginus Višinskiui arba Bitei. Manoma, kad Jablonskis ją redagavo. Žemaitės skaitinių knygelė skirta pradedantiesiems: čia daug pasakų, kurių veikėjai
naminiai ir laukiniai gyvūnai. Žemaitės knygelei kaip ir
kitiems ano meto elementoriams būdingas pasaulietinis turinys. Nauja, kad rinkinėlis pradedamas trumpu pasakojimu apie mamaitę ir Onelę. Manoma, kad
tai yra Motiejaus Valančiaus apsakymo „Geroji Onelė“
perdirbinys, gerokai nutolęs nuo originalo. Pasakojimo
centre itin glaudus motinos ir dukters ryšys, čia svarbiausia artimumas, jautrus, raminantis santykis. Ir kituose šio Žemaitės Rinkinėlio vaikams pasakojimuose
apie vaikus bene svarbiausia akcentuojama savybė –
jautrumas, gailestis. Nors šis pradžiamokslis minimas
jau 1906 metų programoje, tačiau akivaizdu, kad prie
jo populiarinimo ir sklaidos pradžios mokyklose daugiausia prisidėjo J. Jablonskis. Buvusių Panevėžio mokytojų seminarijos mokinių atsiminimai liudija, kad iš
šios Žemaitės knygelės mokyta net ir pirmose gimnazijos klasėse.
Žemaitė kaip apsakymų autorė pirmą sykį pasirodo Juozo Kairiūkščio programoje. Kairiūkščio iniciatyva
nuo 1911 iki 1914 metų lietuvių kalbos buvo mokoma visose (su keliomis išimtimis) Vilniaus valstybinėse
mokyklose bei dviejose iš penkių tuo metu veikusių
privačių mokyklų, turėjusių valstybinių gimnazijų teises. 1912 metais J. Kairiūkštis paskelbė lietuvių kalbos
programą, kuria jis pats rėmėsi vesdamas lietuvių kalbos pamokas. Žemaitei skiriamas dėmesys, numatytų
analizuoti kūrinių sąrašas iš esmės yra toks pat kaip ir
didumos to laikotarpio autorių.
Labai panašus vaizdas ir Mykolo Biržiškos lietuvių
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Kas gi galėtų sieti šiuolaikinę modernią moterį su
Žemaitės aprašytosiomis Katre, Zose, Marcele, gyvenusiomis prieš pusantro šimtmečio? Rastume kur kas
daugiau skirtumų, nei bendrybių, juolab, kad ir santvarka, šeimos modelis bei socialinė aplinka neatpažįstamai pasikeitė, nekalbant jau apie visuomeninį gyvenimą ir politiką. Šių XIX a. moterų likimai virpina širdį
savo giliu žmogiškumu, nepalikdami abejonės, kad tai
tikros ir autentiškos istorijos, kurias už jų autentiškumą
mes ir vertiname.
Kadangi visuomenė šiandien visai kitokia (užtenka
paminėti didžiąsias politines laikmečio pervartas, suardžiusias lokalios visuomenės uždarumą), turbūt visai
natūralu būtų teigti, kad socialinės aplinkos ir šeimos
modeliai, pavaizduoti Žemaitės kūryboje, šiandien jau
neaktualūs, anachroniški ir net juokingi. Tačiau istorija
mėgsta paradoksus.
Vienas iš jų man susijęs su Žemaitės feministiniu
vaizdavimu. Iš tiesų, niekas negalėtų nuneigti, kad rašytojos gyvenimas ir veikla liudija ją buvus aktyvia, principinga, drąsia moterimi, kurios širdis, patyrusi daug
skausmo, pažeminimo, nusivylimo, išlaikė teisingumo
jausmą ir atjautą. Kita vertus, feministės vardas tinka
jai kaip veiklos moteriai, nesusiaurindamas jos kaip visapusiškos kūrėjos vaidmens. Tačiau...
Tačiau per tiek laiko daug vandens nutekėjo. Feminizmas keitėsi, ir kaip kiekvienas judėjimas, iš visuomeninio tapęs politiniu, patyrė savo šlovės valandą ir
nuopuolį. O nuopuolis neišvengiamas, kai imama taikyti dvejopus standartus. Todėl labai svarbu, kad jei
Žemaitės kūriniuose įžvelgiamas feministinis pradas,
tai yra to nesugadintojo feminizmo pradas, atsiradęs
su sufražisčių judėjimu.
Kitas „tačiau“ – Žemaitės kūriniai atveria giliai žmo-

Aštuntieji Žemaitės skaitymai. Žemaitės
literatūrinės premijos laureatė, rašytoja
Renata Šerelytė. K. Raubaitės nuotrauka, 2021.

gišką – humanistinį – turinį, kuriame graudžiais ir komiškais rakursais atsiskleidžia ne tik moterų, bet ir vyrų,
vaikų, senelių likimai. Maža to – graudžiu egzistenciniu
bendrumo ryšiu Žemaitės prozoje žmogus susietas ne
tik su gyvuliais, paukščiais, miško žvėreliais, gėlėmis,
bet ir nakties bei dienos šviesuliais, oro stichijomis.
(Apsakyme „Neturėjo geros motynos“ – tyliai birbianti
šėma karvelė ir vaikas, čirpiantis kaip paukštelis, abu

tajame Rašte sakoma, kad pragaras – vieta, kurioje
žmogus atskiriamas nuo visko, kas žmogiška. O Vingių
aplinka tokia ir yra. Sakyčiau, kad šiuo atveju Žemaitė
pabandė pragarui suteikti žmogiškumo ir galbūt net
išgelbėti kokią paklydusią sielą – Katrės tėvų lūpomis
užsimenama apie Jonuko „perauklėjimą“. Taigi skaitytojui pateikiama užuomina, kad besirutuliojant siužetui
visiškai įmanomas ir sveikintinas education sentimentale, ir gal ne tik Jono, bet ir senųjų Vingių atžvilgiu.
Ir galbūt rašant šį apsakymą tokia viltis ir plastėjo.
Autorius juk niekada nežino, kur jo plunksną nuves
tasai vidinis vedlys, kuris kartais pasielgia labai nenumatytai.
Bet taip nenutinka. Žemaitė turi itin stiprų teisingumo jausmą, kuris neleidžia nukrypti nuo kūrinio esmės.
Pragare nėra šviesos ir niekada jos ten nebus – skirtis tarp dangaus ir pragaro nesugriaunama. Ir, pasak
mano mylimo C. S. Lewiso, nenorėk pakliūti į dangų
tegu ir su vienu šėtono plauku kišenėje.
Tai kaipgi gali toks šviesos spindulys kaip Katrė išbūti tamsos karalystėje? Jis tiesiog pasmerktas sudegti.
Taip ir atsitinka. Katrės švaros troškimą, pastangas apkuopti Vingių purvyną, įlieti malonės balzamo į jų širdis
galima suprasti netgi simboliškai, metaforiškai – jau
netgi ne kaip education sentimentale, bet kaip savotišką gerosios žinios, susijusios su malone, išgelbėjimu,
atgimimu nešimą. Vingienės nevalyvumas, piktumas
ir pagieža, senio Vingio chamizmas, Jono nejautrumas
ir abejingumas priešinasi tai malonei su kažkokiu pasibaisėtinu atkaklumu, tokiu stipriu, kad net angelas
neišlaiko. Katrė ima su Vingiais bartis ir niautis. Kaip
tas pats Šventasis Raštas teigia, tai irgi būtų teisinga – dantis už dantį. Arba, tariant šiuolaikiškai – reikia
kalbėti su žmonėmis ta kalba, kurią jie supranta. Net
ir feminizmo ekskursas, toks gana kandus, atsiranda,
kai Katrė bardamasi švaistosi kočėlais. Tačiau ar tai laimėjimas – perimti kalbą tų, į kuriuos tu visai nenori
būti panašus? Veikiau tai būtų beviltiškas ėjimas, kai
nebelieka vilties.
Ir štai – netikėta pabaiga. Mirdama Katrė ištaria:
„Dovanokit“. Skaitytojas, ypač trokštantis teisingumo ir
būtinos satisfakcijos po tokio nelengvo teksto skaitymo gali pasipiktinti, kad Katrė – neabejotina auka – atsiprašo. Tai iš tiesų gali atrodyti nesuprantama.
Bet šis atsiprašymas skirtas ne Vingiams, anaiptol.
Ir galbūt netgi ne jos motinėlei, suskubusiai prie mirštančios dukters patalo. Tai skirta mums, skaitytojams –
lyg apgailestavimas, kad Katrei nepavyko atsilaikyti,
kad ji, taikus, darbštus, pasiaukojantis, švarios sielos
žmogus, iš dalies perėmė tai, ko jokiu būdu nenorėjo
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jie sušalę, alkani, graudūs, pažeidžiami). Ir būtų tiesiog
juokinga, jeigu Marcę iš „Petro Kurmelio“ laikytume feministe, kuri išreiškia maištą prieš priverstinę santuoką tingėdama ir neklausydama vyro. O Driežų Katrė ir
Zosė iš „Topylio“ – vargšės nesupratingos, needukuotos moteriškės, nuolankios barbariško patriarchalizmo
aukos. Veikėjos, kurios labai tiktų širdį draskančioms
melodramoms kurti.
Bet Žemaitė – ne melodramų, o dramų kūrėja. Tos
dramos – kaip veidrodis, nes daugelyje personažų galime atpažinti save, savo paikumą ir ribotumą. Tai dabar
vadinama socialiniu burbulu – ankšta erdvė, kurioje
jautiesi patogiai su keletu lojalių bendraminčių. (Žemaitės kūriniuose vis pasitaiko tokie moterėlių susibūrimai, kuriuose jos ką nors apkalba, išteisina arba
nuteisia – kuo ne šiuolaikiniai soc. tinklo „burbulai“).
Atpažinimo jausmas nelabai malonus, bet jis būtinas,
nes ne tik rašytojas, bet ir skaitytojas turi būti empatiškas, suprasti kitaip manančius ir pasaulį matančius
personažus, tegu jam ir baisu, ir labai nesinori palikti
savo jaukaus burbulo.
Be to, daugeliui jaunų šiuolaikinių skaitytojų nepriimtina ir, sakyčiau, netgi nesuvokiama kitokia socialinė
tikrovė – ar tai būtų XIX amžiaus, ar nūdienės Lietuvos
užkampis. Jie nesupranta skurdo ir tamsumo – lyg tai
būtų seniai atgyventi, pamiršti, nemodernūs dalykai;
užtat Žemaitė atrodo keista ir anachroniška. Buitinis
skaitytojo jautrumas ir plastikinis estetikos suvokimas
smarkiai užgaunami, kai, tarkim, „Marčioje“ itin sodriai
atskleidžiama Vingių gyvenamoji aplinka.
Šokiruoja ir Vingių šeimos modelis, kuriame viešpatauja du tironai – senis Vingis ir senoji Vingienė, o jų
vienintelis sūnus Jonas – protiškai ir dvasiškai atsilikęs
griaumedis. Senės Vingienės paveikslas, sakyčiau, toks
proletariškas – visur pabrėždama savo purvabridišką
prigimtį ir didžiuodamasi ja, ji turi savo valdžios ratą ir
sumaniai tuo naudojasi. Ji valdo naudodama emocinį
smurtą, kuris yra visiškai šiuolaikiškas ir kurį paprastai naudoja ir emancipuotos, ir menkiau išsilavinusios
moterys ir kuris neretai būna susijęs ir su fiziniu smurtu. Tik pastarasis naudojamas ne prieš galios simbolį –
vyrą, o prieš tuos, kurie yra mažesni, silpnesni, trapesni, nepajėgiantys apsiginti, nekeliantys pasipriešinimo
grėsmės. Vaikai, seneliai, neįgalieji, gyvūnai, augalai,
nebylioji aplinka. (Vingienė trenkia į aslą mažą piemenuką, mat šis netyčia išpurvino jos mylimo Jonuko žiponą).
Galima būtų teigti, kad Žemaitė sutirštino spalvas,
kad būtų efektingiau į tokią purviną ir slogią aplinką lyg
į kokį pragarą įmesti šviesos angelą – Katrę. Bet...Šven-
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sakyti ir iškilmingiau – na ir iš kur Žemaitė traukė tokius
tėvų personažus, kurie kaip kokios graikų moiros suraizgo ir supainioja savo vaikų likimo siūlus ir nukreipia
juos į fatališką pražūtį.
Atsakymas paprastas – iš gyvenimo. Imkime, pavyzdžiui, apsakymą „Topylis“, kur sutinkame labai mielą,
gerą, šviesią, raštingą, darbščią mergelę Zosę, turinčią
tokią motiną, kad neduok tu Dieve. Apkerėta Topylio
gražbyliavimo, Zosės motina pasmerkia savo dukrą
siaubingam likimui – atsidurti pagyrūno, plevėsos, puikybės apimto ir, negana to, godaus ir kvailo vyro rankose.
Lyg ir padori, tvarkinga moteriškė ta motina, labai
žiūrinti viešosios opinijos, bet nekreipianti dėmesio
į savo dukros prašymą pasigailėti ir nevaryti jos už
vyro – motinos padorumas virsta pragarišku negailestingumu. O kadangi Zosė – taipogi tikras angelas,
ji netgi nemoka bartis ir niautis, tai jau iš anksto aišku,
kad ir ji pražus kaip šviesos spindulys slogioje tamsoje, užkankinta to išpuikusio velnio Topylio. Pabaigoje
autorė neteikia jokių užuominų, kad gali būti kitaip. Belieka prakeikti laikmetį, santvarką, papročius, žmonių
veidmainystę. Bet prakeiksmo nėra, kaip nėra ir atsiprašymo. Pabaiga paliekama atvira, ir skaitytojas, jeigu jis turi lakią vaizduotę, stiprų socialinio teisingumo
jausmą arba moralinės satisfakcijos troškimą, gali projektuoti įvairius pabaigos variantus. Nepamiršdamas,
kad jie tėra iliuzija.
Ne tik Žemaitės, bet ir Lazdynų Pelėdos kūryboje (ypač Sofijos Pšibiliauskienės, kuri geriau pažinojo
valstiečių gyvenimą nei jos sesuo Marija Lastauskienė),
antraeiliai moterų (motinų, anytų, tetų, kaimynių, pribuvėjų ir pan.) personažai dažnai stebina keista neapykanta savo lyties atstovėms. Jau minėjau tuos moterų
susibūrimus – „burbulus“, kuriuose už akių teisiama ir
apkalbama. Prisiminus jau labai seniai skaitytus „Feminizmo ekskursus“, kur vienos autorės tekste moteris
lyginama su tamsiu vandeniu, inertiškumu, miegu, iš
kurio sunku prabusti, neracionalumu, galbūt galima šį
paradoksą susieti su laikmečiu, kuris moters saviraiškai
neteikė daug galimybių, o tos galimybės atrodė veikiau
kaip pražūtis (elgetystė, prostitucija, socialinė atskirtis).
Tamsus vanduo – tai ir kūno atmintis, ateinanti iš
amžių glūdumos, kai žmogus tebuvo besiformuojanti,
evoliucionuojanti medžiaga, ir galbūt moteriškoje atmintyje tas pradas išliko gilesnis ir stipresnis. Kartu su
medžiagos inercija. Noru pasilikti tamsoje, amžinybėje,
kur nėra nei pradžios, nei pabaigos.
Taigi ta kartais pratrūkstanti nemeilė savo lyčiai –
galbūt instinktyvus noras sugrįžti į belytę pradžią, nors

medžiagai, įgavusiai kūną, sielą ir dvasią, tas kelias užvertas.
Katrės ir Zosės, ir gal net Marcelės kelias ir kelionė
jau yra visai kitokie, nes, šiaip ar taip, jos nebėra inertiškos, pasiduodančios moterys, tegu ir nepalankaus
laikmečio sąlygų sužlugdytos. Bet jos juk ir negalvojo,
nežinojo, kad gali būti kitaip. Jos savo ankštą socialinę
ir dvasinę erdvę stengėsi išplėsti meilės, įkūnijančios
malonę ir gailestingumą, pastangomis.
Žiūrint iš liberalių šiandienos pozicijų, tai, kas nutiko
su Katre ar Zose, atrodo barbariška, neteisinga ir neprotinga. Juk šiandien, pavyzdžiui, realybe virto nedrąsi
Petro Kurmelio svajonė – kad būtų galimybė apsimainyti pačiomis ir netikusią pakeisti į vertesnę. Zosei irgi
nereikėtų matyti savo laimės nutekėjimo toli toli – grabe. Marcelė galėtų „nebelaužyti širdies“ – mestų nemylimą vyrą ir ieškotų tikros meilės. Sergančią Katrę išvežtų į ligoninę ir pagydytų, jos istorija atkreiptų medijų
dėmesį ir įkvėptų masių solidarumą, o Vingiai susilauktų jei ne teisinės atsakomybės, tai bent jau visuotinio
pasmerkimo.
Gyvenimui gerėjant, technologijoms tobulėjant,
smurto formos prisitaiko prie gyvenimo sąlygų, darosi kitokios, sunkiau atpažįstamos. Bet jos niekur neišnyksta. Sakyti, kad seniai nebėra tokių žmonių kaip
senieji Vingiai ar jų sūnus Jonas, Kupstai, Topylis, apkalbantys ir už akių nuteisiantys kaimynių ir tetų „burbulai“, būtų neišmintinga: jie niekur nedingo, tik prisitaikė
prie naujų sąlygų, ir jeigu smurtas vyksta nebe purvinoj
gryčioj su paršeliais užpečky, o komfortiškame kambary, sėdint prie kompiuterio, tai nereiškia, kad smurtą
reikia įvardyti ir traktuoti kitaip.
Tiesą pasakius, per praėjusį šimtmetį pasaulyje
įvyko tiek reikšmingų istorinių dalykų – du pasauliniai
karai, postkolonializmas, fašizmo ir komunizmo įsigalėjimas, šaltasis karas, Sovietų sąjungos griūtis, ekonominė ir socialinė pasaulio globalizacija – kad nebegali
būti tikras dėl nieko. Net ir tas feminizmas, kurį mes
prisegame Žemaitei, atrodo naivus ir juokingas. Bet
tuo laikotarpiu jis tiesiog negalėjo būti kitoks. Ir Žemaitės moterys nelabai turėjo iš ko pasirinkti. Nei edukacijos, nei emancipacijos, nei viešumo, nei privatumo.
Na, bet galbūt jos galėjo rinktis tarp dviejų dalykų,
kuriuos jau minėjau – tarp dangaus ir pragaro. Šiomis
kategorijomis išmatuoti savo žmogiškumą. Būti šviesa
ten, kur tamsu, arba būti tamsos dalimi ir plėsti jos teritoriją. Nenorėčiau teigti, kad šiuolaikinės emancipuotos moterys, turinčios sąlygas visuomeninei ir politinei
veiklai, kūrybinei ir asmeninio gyvenimo raiškai, neteikia šiems objektams reikšmės, tačiau kartais susidaro

įspūdis, kad šių dviejų objektų skirties nebėra arba jų
skirtis yra nereikšminga.
Žemaitės Katrė ir Zosė šią skirtį suvokė: dangus ir
pragaras yra atskiri dalykai ne tik kaip metafizinės, bet
ir kaip moralinės kategorijos. Savo likimu jos tai paliudijo. Todėl ir šiandien į jų gyvenimą galime žvelgti ne
tik kaip į buitinę dramą ar papročių tragikomediją, bet
ir kaip į egzistencinį žmogaus pasirinkimą. Būti šviesos
spindulėliu pasaulyje, kurį dažnai dengia tamsūs negandos debesys.
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perimti – dalį pragaro slogumo ir jo tamsos. Taigi tarsi
sutepė savo tyrą, gilų žmogiškumą.
Ar būtų teisingiau, jeigu Katrė būtų ką nors prakeikusi? Senuosius proletarus Vingius, jų oligofrenišką
sūnų, savo nesupratingus tėvus, negailestingą likimą,
politinę santvarką, barbariškus papročius, moterų nelygybę?.. Vargu. Ir ne tik todėl, kad ji tokių įmantrių frazių nežinojo. Tiesiog tai būtų šėtono plauko įsidėjimas
į kišenę.
Kita vertus, šiuo atžvilgiu net ir į aukos sampratą galima pažvelgti kiek kitaip. Katrė – ne tik auka, ji ir šviesos, vilties spindulys. Taigi ji įkūnija tą pusę, į kurią mes
visi gręžiamės. O Vingiai – pusė, nuo kurios nusigręžiame. Juk būti tokiu kaip, tarkim, Vingių Jonas jau savaime
yra didelė bausmė, tik kad nubaustasis to nesuvokia. Ir
būtent jį tokiu atžvilgiu galima traktuoti kaip auką.
Labai įdomus, sakyčiau, atvirkštinis modelis yra
apsakyme „Petras Kurmelis“. Jo pagrindinis veikėjas –
toks pragmatiškas, gana nuobodus, padorus vyriškis,
mamytės sūnelis. Naudos troškimas, sakytum, vienintelė jo yda – nors iš pradžių ji pateikiama kaip privalumas. Taigi nenuostabu, kad veda ne moterį, o naudą,
ir dėl to paskui gailisi. Labai gražiai gailisi, ypač gamtos
peizaže, su paukšteliais, bet su vis dėlto pragmatiška
intencija (šimtą sykių vertesnė Janikė, nes moka vikriau
nei Marcė tvarkyti ūkio reikalus).
Tačiau Petras Kurmelis, nors ir pretenduoja į pagrindinį apsakymo kentėtoją, dėl kurio nesėkmių ir
mes, skaitytojai, turėtume graužtis, aukos aureole turi
dalytis su kitu personažu. Ir tai, žinoma, yra Marcelė.
Ir jeigu skaitytojui susidaro įspūdis, kad Marcelė –
antrasis Vingių Jonas (net fizinis apibūdinimas kažkuo
panašus), tas įspūdis veikiai išblėsta. Marcelės tikrai
neapkaltinsi nei nejautra, nei nesugebėjimu mylėti. Ji –
tikra romantiškoji dramos veikėja, nors, kaip jau buvo
minėta, fizinis apibūdinimas ne visai toks, kokio reikalautų romantizmo tradicija. Ji primena peraugusį bjaurųjį ančiuką – ar prasikals gulbės plunksnos, mes nežinome, tokią užuominą randame apsakymo pabaigoje.
Bet tai tik užuomina. Visaip gali būti. Ir tai yra teisinga.
Juk pagaliau ir „Petras Kurmelis“ – ne melodrama.
Ir šiame apsakyme, kaip ir „Marčioje“, labai įdomūs
antraeiliai tėvų personažai: jeigu senoji Vingienė valdo,
pasitelkusi emocinį smurtą ir ignoravimą, Marcės tėvas
Kupstas įtraukia būsimą žentą į miško vogimo aferą, o
motina Kupstienė, kuri iš pradžių „lakštavo kaip meleta“, apie žentelį šokinėdama, vėliau jo atžvilgiu nesibodi nė šantažo ir grasinimų. Viskas, žinoma, dėl naudos.
Sena kaip pasaulis tema, seni metodai, absoliuti šiuolaikinė klasika. Sakytum, netgi banalu. Nors galima pa-

77

Nijolė Kančauskienė,
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos
vyriausioji metodininkė

POETĖ

REGINA BIRŽINYTĖ –
KŪRĖJA TEKSTAIS IR GYVENIMU
Išleidusi į laisvę širdį
Reginai Biržinytei
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Lengva – kartu išraižytas tvenkinys Vilbėno
Ir Kražantės akmenys suskaičiuoti senajam pliaže.
Lengva – kartu klausyta gitaros mažam
Kambarėly – svaigom mes ir paveikslai ant sienų
Ir dusom kartu nuo daugiabučio kaimynų neištarto labas ryte.
Sunku kalbėti apie tave, mažakalbę žemaičių dukrą iš Aukštaitijos,
Apie purviną lietų ir nepamiltą gimimo mėnesį gruodį –
Tau užteko erškėtrožių kančios ir nenuskintų senoj sodyboj pinavijų,
Užteko Saulės dievo ir Stanislovo Raubos iliuzijų – tarsi tau jas drožė.
Lengva žavėtis tavim – mokėjai užsiropšti ant medžio ir mokytis vienatvės iš naujo,
Ieškojai giminingų sielų knygose ir atsitiktiniuose susitikimuose,
Nebijojai sugrįžti pasaka, bet už tėvynę galėjai aukotis iki kraujo –
Norėjai priversti paklusti formas, sukurti tobulą pasaulį nors atsiminimuose.
Sunku su tavim – taką į vienkiemį nutiesei per aisčių lauką ir žydinčias bulves,
Ir kaip prielaidą išlikimui pasirinkai dvasios išdidumą,
Viltį mylėjai – leido lėkti ir degti, nors svetimų lūpų tulžis
Laidojo tave ne kartą – tavųjų lūpų medus bejėgis pasaldinti ligos atkaklumą.
Lengva buvo – aiškiai žinojai, kad tyrumo nėra be nuodėmės,
Ir nėra kelio į rojų nepraėjusiems pragaro,
Už akimirką džiaugsmo nedvejodama mokėjai beribiu skausmu –
Sunku matyti bijūnų, erškėčių ir ilgesio stagarus,
Tikras yra tik tylėjimas ir vasaros pievos švelnumas kojų basų.
Lengva suvokti, kad neapykantos tau buvo atseikėta tiek, kiek ir meilės,
Kad pojūčiu šeštuoju atspėjai Dievo buvimą,
Kad Vysockio bliuzas – gyvenimo aistra, ne šiaip sau eilės,
Kad gyvenimą gėrei ir nejautei saiko – buvai piligrimas,
Norėjai pajusti save ir medy, ir paukšty, ir upės vilny,
Karaliene laiko savo, gyva versme eilėse išlikai ir gyveni!
Dalia Griškevičienė

Regina Biržinytė. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka.
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Anot A. Šlepiko, „eilėraščiai teka ramiai, be sinkopių, be
lūžinėjimų – tai žmogaus, gyvenančio uždarą, pilną vienatvės ir ilgesio gyvenimą, kalbėjimas“ (Šlepikas, 1995,
p. 4). Literatūrologė E. Bukelienė sukrėsta R. Biržinytės
poezijos: skaitydama ją „jutau autentiškumą, dramatizmą ir tikrumą. Erdvės ir laiko tikrumas! Estetinė nuovoka!“ (Bukelienė, 2006, p. 4). Mokytoja E. Tutinienė rašė,
jog „verta pasistengti suprasti R. Biržinytės kūrybą, kadangi ji savaip nagrinėjo amžinas žmogaus egzistencijos, būties problemas: gyvenimo misijos, jo laikinumo
ir amžinybės, poeto ir poezijos, negalios ir mirties, meilės ir ištikimybės, vienatvės ir vienišumo temas, kūrybos ir kančios metafiziką, gyvųjų ir mirusiųjų, žmonių
tarpusavio santykius, tikėjimo, laisvės esmę, žmogaus
santykius su gamta“ (Tutinienė, 2006, p. 145).
Pasak humanitarinių mokslų daktarės A. Tamošiūnienės, lyginant R. Biržinytės kūrybą su kuria nors iš
gamtos stichijų, tobuliausiai jos pasaulio suvokimą ir
poetiką atspindi vanduo, kuris tarsi suteikia Reginos
lyriniam herojui gyvybės pulsavimą – „tekėjimas, nepaklūstantis taisyklėms, neturintis pretenzijų, apibrėžtas ir turintis savo vietą, bet neįkalintas, turintis aiškią
kryptį, bet atviras kaitai“ (Tamošiūnienė, 2014). Ši autorė R. Biržinytę linkusi vadinti ne tik poete. Pasak A. Tamošiūnienės, Reginai tinkanti kūrėjos plačiąja prasme
sąvoka – „kūrėja ne tik savo tekstais, bet ir gyvenimu“
(Tamošiūnienė, 2014).
R. Biržinytė – Kelmės krašto poetė, jos gyvenimas
suaugęs „su atokiąja žemaitiška Kelme“ (Striogaitė,
2001, p. 67), o kūryboje pilna Kražantės ir Vilbėno tekėjimo, išsakomas žavesys mažam miesteliui, jo bažnyčioms. Pasak J. Sabaliausko, poetė „skaitytoją vedžioja
lankomis, paupiais, ant kurių krinta gaili vasaros vakaro
vėsa, kuriuos gaubia iki ašarų graudi tyla...“ (Sabaliauskas, 1993, p. 5). Todėl labai svarbu, kad R. Biržinytės
atminimas Kelmėje saugomas, poezija skaitoma, jos
įkurtas literatų klubas „Vieversys“ tęsia skrydį.
Įamžinant šios Kelmės krašto poetės atminimą,
1996 m. Kelmės rajono savivaldybės taryba įsteigė jos
vardo literatūrinę premiją, kuri pirmąkart įteikta 1997
metais. Pretenduoti į premiją galėjo tik tie kuriantieji,
kurie gyvena Kelmės rajone arba kilę iš Kelmės rajono. Konkurse premijai gauti negali dalyvauti Lietuvos
rašytojų sąjungos nariai. Nuo 2019 m. R. Biržinytės
literatūrinė premija už brandžiausius dvejų metų kūrinius, išleistus atskira knyga, teikiama kas dveji metai
(neporiniais metais) tradiciniame renginyje „Poezijos
pavasarėlis“. Premijos laureatais yra tapęs 21 kūrėjas
(kai kurie po du kartus), tarp jų: A. Miltenienė, O. Jautakienė, V. Kalvaitis, T. Rimulaitytė, V. Gulbinas.

2021 m. 24-ąją R. Biržinytės literatūrinę premiją
pelnė Kelmės profesinio rengimo centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, šios įstaigos kūrėjų klubo
„Be rėmų“ vadovė, poetė Dalia Griškevičienė už pirmąją poezijos knygą „Ne–/išėjusioji“ (Kaunas, 2020). Joje
autorė savo poeziją padalijo į du gana skirtingus skyrius: „Vienkiemio vaikas“ ir „Ėjimo iliuzija“. Pristatydama
savo poeziją, D. Griškevičienė rašo: „Knygoje – 130 eilėraščių: 65 apie savasties ieškojimą ir pradžių pradžią
vienkiemio mitinėje erdvėje, saugioje ir meilės pilnoje,
ir dar 65 – apie iliuziją, kad esu nesusaistyta, nepririšta prie vietos, kvapo ar žodžio“ (Griškevičienė, 2020).
Ir tai yra tiesa – pirmojoje knygos dalyje eilės kupinos
godojimo, šviesaus ilgesio, tylos, sentimentų, pokalbių
su aksomine ir lietum kvepiančia tėviškės gamta ar ten
gyvenusiais artimaisiais, migloje skendinčių peizažų,
ramybės ir neskubos elegiškoje laiko tėkmėje, kur lyg
ir niekas nevyksta, tačiau itin jaučiama gyvenimo pilnatvė. Pasak literatūros tyrinėtojos D. Striogaitės, „svarbiausia – yra bendrystė (net epochinė)“ (Striogaitė,
2021).
Antrojoje knygos dalyje skaitytoją pasitinka poetė-moteris, su savo atsivėrimais ir baimėmis, kasdienos akimirkomis ir prisiminimais, sudėliotais „į stalčiukus“, dialogais su savimi ir vienatve, nesumeluotais
jausmais ir neslepiamu kiekvienos akimirkos džiugesiu
(carpe diem!), savęs ieškojimu ir svajonėmis, nepastovumu ir veržlumu, tikėjimu ir pažadais sau, (ne)meile ir
(ne)susitaikymais... D. Striogaitės nuomone, antra knygos dalis – „tai asmeninė dienoraštinė lyrika, vyrauja
skaudžios akimirkos, išgyvenimai“ (Striogaitė, 2021), o
rašytoja O. Jautakienė pastebi, kad būtent antroje knygos dalyje „įtampa auga, didėja dramatiška prieštara

tarp moters ir kūrėjos, žmogaus ir jo funkcijų, svajonių
ir realybės“ (Jautakienė, 2021, p. 1).
Tiesa, yra ir nedidelė trečioji knygos dalis, kurioje –
keturios, ypatingo poetiško skambėjimo dedikacijos
poetams, rašytojams: Birutei Baltrušaitytei, Reginai Biržinytei, Gabrielei Petkevičaitei-Bitei ir Vladui Kalvaičiui.
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Regina Biržinytė – poetė, bibliotekininkė, mokytoja,
visuomenininkė. Gimė 1949 m. sausio 1 d. Anykščiuose. Biržinių šeima nuo 1950 m. gyveno Šiauliuose, nuo
1952 m. – Kelmėje. Regina Biržinytė 1967 m. baigė
Kelmės vidurinę mokyklą, 1974 m. – lituanistikos studijas Vilniaus universitete. 1967–1976 m. dirbo Kelmės rajono Šilo Pavėžupio, Kupriškių aštuonmetėse
mokyklose, Klaipėdos rajono Kretingalės bei Raseinių
rajono Lyduvėnų mokyklose. 1976–1996 m. dirbo
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje. Daug dėmesio skyrė kraštotyrai, lietuvių ir
pasaulio rašytojų kūrybos populiarinimui: rašė bibliografijos apžvalgas, scenarijus, vedė renginius. Subūrė
rajono literatų klubą „Vieversėlis“ (vėliau – „Vieversys“),
organizavo literatūros šventes, kurios buvo pavadintos
„Poezijos pavasarėliais“. Mirė 1996 m. lapkričio 3 dieną. Palaidota Kelmėje.
R. Biržinytė kurti pradėjo besimokydama vidurinėje
mokykloje. Jos pirmasis eilėraštis „Prie naujo kalendoriaus“ rajono laikraštyje „Komunistinis žodis“ (vėliau –
„Bičiulis“) išspausdintas 1966 metais. Nuo 1971 m.
R. Biržinytės eilėraščiai jau spausdinami ir šalies periodiniuose leidiniuose: „Gairė“, „Literatūra ir menas“,
„Pergalė“ (vėliau – „Metai“), „Nemunas“, „Švyturys“,
„Šiaulių kraštas“ ir kt., kolektyviniuose rinkiniuose: „Poezijos pavasaris“, Šiaulių krašto poezijos almanache
„Kas esi?“ (1992), kultūros darbuotojų kūrybos knygoje
„Lenkiuosi žemės balsui“ (1990), antologijoje „Šventa
Žemaičių žemė“ (1998) ir kt. 1990 m. R. Biržinytė išleido pirmąją savo poezijos knygą „Takas į vienkiemį“.
1993 m. pasirodė antra poetės knyga „Tenai, už Kražantės“, 1996 m. – „Sutemų slėniai“. 2006 m., praėjus
dešimtmečiui po R. Biržinytės mirties, jos neskelbti eilėraščiai, mintys apie poetę, jos kūrybą, buvo sudėta
į knygą „Taip lengva“. R. Biržinytė yra parašiusi ir publicistinių straipsnių, recenzijų, redagavo kitų literatų
kūrybos leidinius, sudarė mažosios prozos rinkinį „Viržių vasara“ (1992), yra išvertusi rusų autorių poezijos.
1982 m. poetė priimta į Šiaulių jaunųjų rašytojų sekciją, o 1989 m. tapo Žemaitijos rašytojų bendrijos nare.
R. Biržinytės eilės – tapybiškos, tarsi išlietos akvarele, pilnos filosofinių apmąstymų, pievos, miško, vandens, pirmapradės gamtos kvapo, kartais – tolimų
kraštų ilgesio, eilėraščiams būdinga tikrovės poetinė
transformacija, dvasinis apsinuoginimas. Jose nerasime nieko nepatirto, neišjausto, neišgyvento, poetės
„kūryba tiesiogiai proporcinga jos gyvenimui“ (Marcinkienė, 2014, p. 12), eilėse „nėra vienadienio, pigaus
turinio – skleidžiasi giluminiai ryšiai, prabyla kraujo
balsas, mezgasi sielų pokalbiai“ (Striogaitė, 1996, p. 3).

Poetei Daliai Griškevičienei įteikiama 2021 m. R. Biržinytės
literatūrinė premija. Ž. Gerčienės nuotrauka.
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Danguolė Garnienė,
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios
bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė

POKALBIS PRIE KAVOS PUODELIO:
JURGITOS IR ANDRIAUS SESELSKŲ

AJJU LAUKO GALERIJA

Už lango auksinis ruduo. Panašu, gamta pradeda
ruoštis poilsiui, o kartu su ja ir žmogus atranda laiko
apmąstyti, kas įdomaus ir išskirtinio įvyko jo gyvenime.
Garuoja kvapni kava, Jurgita ir Andrius tuoj papasakos,
kuo pastaruoju metu jie gyvena, kokį išskirtinį meno
projektą puoselėja ir ką nori juo pasakyti.
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Kada įkurta galerija, kokį plotą užima, iš
ko pagaminta? Kas statė galeriją ir kas prie
jos prisidėjo?
Andrius: Galerija yra 25 kvadratų, pagaminta iš metalo, sienos – aliumininės, kad būtų
atsparios lauko sąlygoms ir nieko nebijotų. Rudeniop bus įrengta ir speciali paveikslų apšvietimo sistema. Galerija pastatyta taip, lyg būtų In
ir Jang, per vidurį teka upelis, yra tiltelis. Esame
dėkingi Kelmės miesto seniūnui ir seniūnijos vyrams, kurie suvirino metalinį karkasą. Taip pat
mūsų Kelmės rotariečiams už padovanotą galerijos apšvietimo sistemą bei apsaugos kamerą.
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J. ir A. Seselskų šeimos archyvo nuotrauka
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Neseniai Kelmės miesto pakrašty, laukinės
pievos vidury, Seselskų šeima atidarė AJJU lauko
galeriją. Be durų ir be stogo, atvira kiekvienam
24 val. per parą. Atoki vieta, visai netoli šeimos
namų, simbolizuoja meno, atsidūrusio pakraščiuose, padėtį, o aplink galeriją pasodinti pirmieji dešimt ąžuolų – šeimos tvirtybę ir stiprybę.
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Kam buvo garbė pirmajam eksponuoti čia savo
darbus?
Andrius: Pirmoje parodoje buvo eksponuojami
olandų dailininko Vincento van Gogo paveikslai! Kopijos, aišku (juokiasi). Tai lyg bandymas pabrėžti meno ir
kultūros svarbą provincijoje. Pats van Gogas, būdamas
gyvas, nebuvo suprastas ir vertinamas, kaip ir dauguma šiandienos dailininkų. Kodėl Kelmėje, kažkokiame
pakraštyje, van Gogas? Dėl to, kad menininkai visais
laikais atsiduria gyvenimo pakraščiuose...
Jurgita: Atidarymui rinkomės tuos paveikslus, kurie tiko prie mūsų pievos, šieno, gamtos. Norėjosi sukelti šoką, sudrebinimą, pamąstymą. Vieši atidarymai
buvo du. Su Vincentu van Gogu buvo slaptas. Džiaugiamės tuo slaptumu, nes tai buvo intriga. Skubėjome,
kol niekas nepamatė. Gražiai pasipuošėme, kirpom
atidarymo juostą, gėrėme sultis iš taurių, dovanojom
sau šakotį, aptarinėdami vartėme Vincento van Gogo
darbų albumą. Žodžiu, suvaidinome viską, kas „privaloma“ parodos atidarymams.
Andrius: Turėjome galimybę sukviesti du tris šimtus žmonių, bet atidarėme galerijos parodą keturiese.
Taip pasiekdami maksimalų tikrumą bei pasidovanodami sau niekada nebeužmirštamą smagumo prisiminimą.
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Kiekvienas parodos atidarymas AJJU lauko galerijoje yra pažymėtas keturių ištapytų kuolų įkalimu aplink
pasodintą ąžuoliuką! Tvirti, ypač menui taip reikalingą pagalbą simbolizuojantys kuolai vizualiai visuomet
atspindės atidaromą parodą. Specialiu AJJU kūju juos
įkals parodos autorius, artimieji, galbūt – parodos svečiai. Atidarydami AJJU galeriją bei pirmąją parodą, šeima įkalė pirmus keturis „vangogiškus“ kuolus. Po vieną: Andrius, Jurgita, Jonas, Urtė.

Ar teisingai suprantama, kad Jūsų šeimos įkurta
galerija ir ąžuolai simbolizuos šeimos tvirtybę ir
stiprybę?
Jurgita: Norėčiau papasakoti vieną istoriją apie
mūsų šeimą. Sėdėjo pora po žydinčia obelimi, šnekučiavosi, suposi sūpynėse. Vienam kilo mintis atsigerti
arbatos ar kavos. Atbėgo vaikai. Vienas pasisiūlė užkaisti virdulį, kitas paėmė gražiausius namų puodelius,
kitas staltiesę. Paruošę stalelį, pamerkė gėlių. Bet namuose nebuvo cukraus, nes vienas šeimos narys geria
kavą su cukrumi. Argi tai bėda? Netoli parduotuvėlė.
Parnešė cukraus. Susėdom, geriam kavą, kas arbatą.
Šnekučiuojamės, dalijamės savo svajonėmis, kažkokiais įvykiais iš savo gyvenimo ir popietė tampa jauki,
sava, smagi. Svarbiausia – visi jaučiasi gerai. Klausimas,
kas buvo svarbiausias? Norim nešti tokią žinią – kai
visa šeima kažką veikia kartu, vaikai ir tėvai pajaučia
lygiavertiškumą. Yra vyriškoji dalis, kai reikia jėgos, yra
moteriškoji, kuri patars ir apjungs, yra vaikai su savo
amžiumi, su savo galimybėmis ir mintimis. Šitos galerijos mintis, nežiūrint, kad eksponuojamas menas būtų
pamatomas, suprastas, tai protestas, tam tikra prasme yra prieš tam tikrus dalykus, kita pusė – šeimyninės
veiklos ir smagumo idėja.
Andrius: Mūsų galerijos atidarymai linksta į tą
pusę – kviečiame prie stalo, tiesiame staltiesę, kepame pyragus, tai tam tikra simbolika. Kviečiame prie
stalo pasikalbėti. Jei yra vakaro kaltininkas – autorius,
kviečiame pasidalyti mintimis. Be abejo, sveikiname ir
džiaugiamės jo sukurtais darbais. Todėl visas kuo šilčiausias dėmesys jam. Bet tai daugiau šeimyninis pasišnekučiavimas. Specialiai nusprendėme nekviesti į
parodos atidarymus išskirtiniais pakvietimais, tiesiog
paskelbiame tokią žinią ir laukiame tų, kam iš tikrųjų
visa tai įdomu.

leriją skubančias dvi mažas mergaites. Buvo ką tik po
lietaus, keliukas pažliugęs, tiesiog neįžengiama. Mergaitės pabandė patekti į galeriją, bet buvo per daug
šlapia, lijo gal savaitę. Pradėjom, kad vis dėlto reikėtų
geresnio keliuko... Bet nepraėjo nė dvidešimt minučių
ir jos grįžo apsiavusios guminiais batais! Užsibuvo ilgai,
žaidė, kažką veikė. Tai dar kartą patvirtina – kas labai
nori, tikrai ras būdą ir kelią... tai yra tas tikrasis klientas.
Jurgita: Vaikai nenori to rimtumo, o čia atėję žaidžia, bet kartu yra „tarp meno“. Juk iš tikrųjų tai yra
kelių minučių pabuvimo reikalas. Gera matyti atvažiuojančius mokyklinius autobusiukus ir būrius mokinių.
Smagu, kad mokytojai mato tame prasmę. Žmonės
tam ryžtasi ir grįžta su gera emocija. Tai svarbiausia.
Tas žavi. Žmonėms dabar reikia paprastumo. Jie nori
grįžti prie paprastų jaukių dalykų, be pompastikos, blizgučių. Mes norime sukurti tai per parodų atidarymus –
jaukumą, paprastumą ir kad čia visi esame vienodai
svarbūs.

Andrius: Kad ir per Eugenijaus parodos atidarymą – vienuolis vandenį pilstė, pyragu vaišino. Bendravimas užtruko daugiau nei porą valandų, niekas nenorėjo skirstytis.
Kiek kūrėjų jau eksponavo čia savo darbus? Ir
kokie darbai dažniausiai eksponuojami šioje galerijoje?
Andrius: Antroji buvo Aušros Saponkienės fotografijų paroda „Geltona“. Geltonavo visa aplinka, skėtis,
pavėsinė, vaišių stalas, parodos autorės įkalti kuoleliai,
saugantys pasodintą medį. O nuo rugpjūčio vidurio iki
spalio pradžios jau kita paroda – profesionalaus fotografo Eugenijus Barzdžiaus „Ora et labora. Palendriai“
apie mūsų Palendrių vienuolyno vienuolių gyvenimą.
Jurgita: Iš tiesų Palendrių tema mums asmeniškai
labai artima visomis prasmėmis, tikėjimo klausimu taip
pat. Ten ne vieną popietę esame praleidę ir net kavą
prie vienuolių bitelių gėrę. Tad greitu metu atidarysi-

Kaip sureagavo į tokią idėją kelmiškiai, ar sulaukiate svečių iš kitų miestų? Vis vien, tas grįžtamasis ryšys turbūt buvo ir dar tebėra, nes galerija – gana naujas reiškinys?
Andrius: Yra žmonių, kurie važiuoja iš kito Lietuvos galo – iš Šilutės, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Telšių,
Tauragės... Manau, jog tai tikri meno entuziastai. Jie
nepatingi atvažiuoti ir į kitą miestą ar miesto pakraštį.
Kad pažiūrėtų parodą, jiems nereikia išgrįsto puikaus
kelio, jie nebijo bristi pieva, eiti paprastu lauko takeliu,
nebijo, kad gali įsisiurbti erkė. Tokie galerijos lankytojai
patys tikriausi meno gerbėjai. Jų labiausiai ir laukiame.
Mane nustebino ir sužavėjo netikėta istorija.
Vieną dieną pro namų langus pastebėjome į ga-
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Jurgita: Galerija atidaryta balandžio 23 dieną per
Jurgines (šypsosi). Tai atsitiko natūraliai, specialiai neplanuojant, atidarymą pagreitino tik artėjantys lietingi
orai. Prieš pat atidarymą darbai vyko veik kasdien apie
du mėnesius. Dirbome visa šeima kartu. Andrius su
sūnumi Jonu bei sūnaus draugais varžtais sienas tvirtino, aš su dukra Urte tas sienas gėlių ornamentais išpiešėm. Vykstant statybos darbams buvo ištrypta žolė.
Kad būtų kuo natūraliau, arčiau gamtos, net atgal sodinome piktžoles. Dabar viskas kuo puikiausiai sužėlė,
klesti įvairiausia augmenija. Įspūdis toks, kokio ir siekėme – vidury nepaliestos gamtos netikėtai atsiradęs
meno inkliuzas.

J. ir A. Seselskų šeimos archyvo nuotrauka
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Ką Jums patiems reiškia ši galerija?
Jurgita: Galerija – tai mes, mūsų šeimos gyvenimas. Ji ir gyvena taip, kaip mes gyvename šiandien, alsuoja tuo, kuo mes alsuojame. Gyvens taip, kaip mes
gyvensime rytoj. O kaskart rastu gėriu pamėginsime
pasidalyti su kitais.
Kaip ir kada kilo mintis sukurti tokią lauko galeriją?
Jurgita: Pats galerijos pavadinimas gimė maždaug
prieš penkiolika metų. Pradėjus statyti namą, ant kolonų išgraviravome mūsų šeimos vardų pirmąsias raides. Gimus minčiai įkurti galeriją, bent jau dėl pavadinimo diskusijų nebeliko. Galerija vadinsis – AJJU.
Andrius: Daugiau laiko praleidome galvodami, kiek
ir kokios simbolikos paslėpti. Keturi vardai, keturi kampai. Atviras dangus. Upelis, tiltukas, natūrali gamta.
Mes svarbūs vienodai, esam lygiaverčiai, negalime išskirti, kas svarbesnis šeimoje. Tą žinią ir suvokimą mes
norime skelbti ir skleisti.
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Kokios yra galerijos ateities perspektyvos? Galbūt planuojate galeriją plėsti? Kokios svajonės?
Andrius: Kada ir kokia bus kita paroda, mes iš
anksto neplanuojame ir nežinome. Laukiame, kol kažkas atsitiks. O tuomet tam kažkam mesim visą savo
energiją, supratimą, žinias... Žinome, kad visada kažkas
gražaus nutinka.
Jurgita: Ką tik mus pakvietė prisijungti „lėtasis turizmas“. Tai dar naujiena Lietuvoje. Lėtasis turizmas –
tai asmenybės, kurios keliautoją domina gyvenimiška
patirtimi, kūryba, pasaulėjauta... Jie atrado mus pamatę laidą per LRT televiziją. Atvažiavo pilnas autobusas
turistų. Jau vėliau sužinojome, kad grįždami namo jie
dar ilgai diskutavo apie meną Lietuvoje, apie tai, kas
kada paskutinį kartą pirko paveikslą ir ar iš viso yra
pirkę. Mūsų paskleista pagrindinė AJJU galerijos žinia
veikia!
Andrius: Jau greitai kelias į AJJU galeriją pasipuoš
dviem didžiuliais paveikslais. Specialiai jiems jau viriname didelius metalinius įbetonuojamus molbertus.
Turime dar vieną svajonę. Išauginti ąžuolą iš gilės. Pamatyti visą augimo procesą. Mes nežinome, kiek reikės
gilių, kad užaugtų bent keli ąžuolai. Gal net šimto. Bet
tikimės ir būtinai juos pasodinsime šalia galerijos.

Galerija – vienintelė tokia Lietuvoje, kurioje teka
upelis, tad meno kūrinius apžiūrėsite stovėdami ant tiltelio. AJJU galeriją rasite Kelmėje, atvažiavę iki Dariaus
ir Girėno g. 95, o nuo ten pradėkite dairytis į laukus.
Taip Jurgita ir Andrius Seselskai kviečia visus meno gerbėjus. Paprasta, bet užburia savo originalumu, nuoširdumu bei tikrumu. Kas gali būti ypatingiau – stovėti
ant tiltelio, klausyti ramaus upelio srovenimo po atviru
galerijos dangumi, jausti gamtos buvimą šalia ir matyti
nuostabius kūrybos darbus.

Minint Sausio 13-osios trisdešimtmetį

Kristupas Lavickas,
Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos IIIg klasės mokinys
Mokytoja – Lina Brajinskienė
Esė

LAISVĖS VAIKAI APIE

LAISVĘ

Aš gimiau laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. Pats nemačiau, kaip mūsų žmonės ėjo tos laisvės
link. Nemačiau Vilniaus gatvėmis ropojančių kolaborantų tankų, nemačiau gyvos žmonių grandinės, kuri
juosė televizijos bokštą, nemačiau veidų tų žmonių,
kurie stovėjo mūsų laisvės sargyboje. Aš nemačiau ir
nuleistų vėliavų, nemačiau ir laidojamų mūsų šalies
sūnų ir dukrų, kurie paaukojo savo gyvybes dėl mūsų
Lietuvos laisvės. Kolaborantai siekė suvaržyti mūsų
laisvę įvairiais būdais: visų pirma jiems reikėjo, kad iš
žiniasklaidos nesklistų laisvas žodis, kad mūsų daugiau
neišgirstų visas pasaulis, o jų pikti kėslai nebūtų niekam žinomi. Todėl labai svarbu buvo užimti televizijos
bokštą, spaudos rūmus ir, be abejo, daug kitų objektų.
Bet juk jie nesitikėjo, kad maža ir rami šalis taip stipriai
pasipriešins, stos prieš šaltą jėgą plikomis rankomis,
bet karštomis širdimis, trokštančiomis laisvės. Tą naktį,
sausio 13-ąją, nemiegojo visa Lietuva, ryžtingai žvelgdama į rytojų – į laisvą rytojų. Tai ką mums reiškia taip
sunkiai iškovota laisvė?
Laisvė – labai plati sąvoka. Visų pirma tai dvasinė
laisvė. Juk mes galime kalbėti savo kalba, galime laikytis savo papročių, tradicijų, švęsti savo šventes, remdamiesi tomis tradicijomis, o svarbiausia – galime išsakyti savo nuomonę bet kokiais klausimais. Galime ir
laisvai kalbėti apie politiką, kultūrą, istoriją bei visa kita.
Niekas negali uždrausti reikšti savo nuomonę, kad ir
kokia ji bebūtų. Turime gražią ir turtingą savo kalbą,
tik dažnai to neįvertiname, kaip ir daugelio kitų dalykų.
Pavyzdžiui, mieliau vartojame įvairias kalbos svetimybes, nors galime puikiai susikalbėti vartodami savus,

lietuviškus žodžius. Galime laisvai bendrauti su kitų
tautybių žmonėmis, keliauti ir pažinti kitas šalis. Jaunimas turi galimybių studijuoti visame pasaulyje begalę
skirtingų profesijų, bet nereikėtų pamiršti, kad esame
Lietuvos piliečiai ir mūsų pareiga turėtų būti mokytis,
dirbti ir kurti Lietuvai, ją garsinti tik gerais darbais bei
pasiekimais.
Dabartinė karta nelabai suvokia, kokia svarbi ta
sunkiai iškovota laisvė, neįvertina to, ką iš tiesų turi, ką
gavo kaip didžiausią dovaną dar net negimę. Skaudu,
kad sausio 13-osios gynėjų žygdarbis nėra tinkamai
įvertinamas, o neretai net pasišaipoma iš to. Labai
gaila, kad tie, kurie davė pradžią keliui į laisvę, lieka
pamiršti, o jų nuopelnus bandoma sumenkinti ar priskirti netgi kažkam kitam. Atmintis yra labai svarbi. Tik
prisimindami įprasminame tų dienų svarbą, nuveiktus
darbus siekiant mūsų laisvės.
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me parodą „Kavai“, kuri simbolizuos dar vieną mūsų
šeimos smagų ritualą.
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Esė

VINCAS KUDIRKA –
UOLA, ANT KURIOS LAIKOSI LIETUVOS
VALSTYBINGUMAS

KULTŪROS DUBURYJE

88

Lietuva nepriklausomybę paskelbė prieš kiek daugiau nei šimtą metų. Šis įvykis, nulėmęs Lietuvos likimą
ir tolesnę mūsų šalies raidą, tapo daugelio asmenybių
sunkaus darbo rezultatu, leido pradėti skaičiuoti Lietuvos, kaip valstybės, metus. Viena iš tų asmenybių, svariai prisidėjusių prie Lietuvos valstybingumo sukūrimo,
buvo ir Vincas Kudirka.
Vincas Kudirka jaunystėje išgyveno savo tapatybės
paieškas. O, kaip tai suprantama mums, jauniems,
bandantiems geriau save ir aplinką pažinti žmonėms!
Štai dar jaunuolis Vincas tėvų palieptas įstoja į kunigų
seminariją, iš kurios vėliau pašalinamas dėl pašaukimo
stokos. Pasirodo, jo gyvenime net buvo laikotarpis, kai
Vincas Kudirka gėdijosi savo kalbos, buvo sulenkėjęs ir
net nepripažino esąs lietuvis. Kad ir kaip bebūtų, jis nepasidavė ieškodamas pašaukimo: galiausiai baigė medicinos mokslus ir savo pašaukimą atrado dirbdamas
žmonėms bei kurdamas dėl Lietuvos ir apie Lietuvą. Jis
ilgai ieškojo savęs, jei taip galima būtų pasakyti. Dažnas
jaunuolis šiais laikais ieško savo pašaukimo, ir retas tik
baigęs mokyklą (ar net universitetą) tvirtai žino, kuo jis
nori būti. Iš Kudirkos galima pasimokyti, kad nei tavo
tėvai negali nuspręsti, nei kažkokie visuomenės stereotipai ir normos negali nulemti, ką tu turi veikti gyvenime. Manau, kad savo pašaukimą galima atrasti tik
labai daug dirbant ir veikiant. Pats Vincas Kudirka savo
kūriniuose skatino jauną žmogų ieškoti savęs. Eilėraštyje „Labora!“ jis rašė: „Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio
grūdus/ Ir dirvos neapleiski!“. Mūsų tautos šviesuolis
agitavo ir budino tuometinę užguitą, nemotyvuotą ir
prisnūdusią visuomenę ieškoti savo kelio. To paties

kūrinio lyrinis subjektas perteikia autoriaus širdyje degantį norą auklėti jaunimą, jį suvienyti bendram tikslui.
Jaunuoliai raginami nenuliūsti, nepasiduoti, o net taip
palankiai įvykiams susiklosčius žvilgtelėti į draugus ir iš
naujo atgimti su nauju ryžtu. Nors Vincas Kudirka rašė
daugiau nei prieš šimtą metų, jo kūrinius šių dienų jaunimas puikiai supranta, o keliamos problemos aktualios ir artimos visai tautai. Rašytojo gyvenimo istorija
yra padrąsinantis įrodymas, jog net ir iškart neatradus
savo pašaukimo, suabejojus savo tautiniu tapatumu
ar staiga kardinaliai pakeitus pažiūras, tavo galimybės
būti naudingam ir kurti lieka tokios pat, todėl nevertėtų nuleisti rankų, bet dirbti ir siekti savo tikslų.
Jau subrendęs ir galiausiai atradęs savąjį pašaukimą
Vincas Kudirka visą savo laiką skyrė Lietuvai ir jos žmonių labui. Baigęs medicinos studijas, jis ne tik vaistais
ir įgytomis žiniomis gydė ligonius, bet kartu ir žodžiais
gaivino priespaudos palaužtų žmonių dvasią. Tuo tikslu
juk jis ir sumanė leisti laikraštį „Varpas“. Nelegalių raštų leidyba lietuviškos spaudos draudimo metu sunki ir
ypač pavojinga veikla, bet Kudirka jautė pareigą pratęsti anksčiau gyvenusių inteligentų darbą ir toliau budinti Lietuvą. Laikraštį „Varpas“ redagavo pats Vincas,
leidinyje jis nuolat publikavo savo kūrybą, kuria skleidė
tautinio atgimimo idėjas. Jo diegiamos valstybingumo
ir pilietiškumo idėjos yra amžinos. Anuomet jos įkvėpė tautą atgimti ir it varpo skambesys žadino: „Kelkite,
kelkite, kelkite, kelkite...“. Šie eilėraščio „Varpas“ žodžiai
iki pat šiol galėtų būti laikomi lietuvybės manifestu, o jų
autorius vadinamas laisvės šaukliu. Tas eilėraštis tarsi
įtvirtino misiją, kurią Kudirka užsibrėžė vykdyti visą savo

KULTŪROS DUBURYJE

Ugnė Papartytė,
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos IIIg klasės mokinė
Mokytoja – Zenta Mačiulaitienė

likusį gyvenimą: budinti ir bendram darbui kviesti visus
lietuvius. Ir neleisti jiems paklysti, kaip pats jaunystėje
buvo paklydęs. Išties šis didus mūsų tautos žmogus
įvykdė savo misiją, o jo kūryba mums nuolat tai primena. Vinco Kudirkos kadaise skambintas varpas aidi iki
šiol ir neleidžia mums snausti, nuolat primena praeitį,
skatina neapsileisti, neužmigti net ir laisvės metais. Tik
išlikdami budrūs galime išsaugoti taip sunkiai protėvių
iškovotą laisvę.
Apibendrinant galima teigti, jog V. Kudirka buvo
laisvės šauklys, padėjęs pastatyti Laisvos Lietuvos pamatus. Šis žmogus ir jo gyvenimo istorija lyg kelrodė
žvaigždė nušviečia kelią kiekvienam lietuviui. Niekas
nesuklystų pasakęs: Vincas Kudirka – uola, ant kurios
laikosi Lietuvos valstybingumas.

89

ĮVYKIŲ
TĖKMĖJE

KULTŪROS DUBURYJE

KULTŪROS DUBURYJE

90

Kubilių piliakalnis. Nijolės Kančauskienės nuotrauka.
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Netekome Žemaitės literatūrinės
premijos laureato Vytauto Bubnio
(1932–2021). Vienas produktyviausių lietuvių

gimęs J. Garalevičius per gyvenimą suremontavo,
restauravo, perstatė 100 vargonų, naujus pastatė
Birštone, Garliavoje, Lazdijuose, Plateliuose, Raseiniuose, Telšiuose ir kitur. 1901–1914 m. kartu su
J. Astrausku pagamino apie 2000 styginių instrumentų (citrų su 15–25 stygomis, 3 arba 6 klavišais,
suvalkiečių dvylikastygių kanklių). J. Garalevičius parašė 3 vadovėlius kaip skambinti citra ir kanklėmis,
laikrodininkystės vadovėlį, savo patobulintomis ir
užpatentuotomis tekinimo staklėmis pagamino
elektrinį laikrodį. 1911 m. su A. Kalvinskiu sukonstravo ir pagamino pirmuosius Lietuvoje sklandytuvus. J. Garalevičius dalyvavo draugijos „Daina“
veikloje, buvo Šv. Grigaliaus draugijos įkūrimo iniciatorius, 1918 m. – Lietuvos Tarybos įgaliotinis
Kauno miestui ir apskričiai. Vėliau tarnavo ministerijose, dirbo Kauno amatų mokyklos direktoriumi.
1932 m. Žalpių kapinėse pasistatė koplyčią, kurioje
palaidojo mamą ir pats joje atgulė 1943 m. birželio
10 d.
J. Garalevičiaus atminimas pagerbtas Žalpiuose
birželio 22 d. popietėje „Laiko, žmogaus ir muzikos
sąskambiai“ eilėmis, muzika ir prisiminimais apie
prasmingus šios asmenybės darbus.

rašytojų išleido daugybę romanų, apsakymų, apysakų knygų. Kūryba išversta į daugiau nei 20 užsienio kalbų, jo romanai plito po visą pasaulį. V. Bubnio kūryba buvo įvertinta – rašytojas apdovanotas
reikšmingomis literatūrinėmis premijomis, viena iš
jų – 1970 m. Žemaitės literatūrinė premija už apsakymų knygą „Gegužio nemiga“. Be kūrybinės veiklos
V. Bubnys buvo aktyvus visuomenės veikėjas, dalyvavo Sąjūdžio veikloje.

Netekome R. Biržinytės premijos
laureato Kazimiero Aleknos (1949–
2021). Kilęs iš Tytuvėnų, bet pastaruoju metu

Broniaus
Laucevičiaus-Vargšo
(1884–1916) 105-osios mirties metinės. 2021 m. minimos lietuvių prozininko, drama-

daugiau kaip porą dešimtmečių Vidsodyje gyvenęs
K. Alekna buvo produktyvus autorius. Tam, matyt,
pasitarnavo ir baigti žurnalistikos mokslai. Ne vienerius metus savo apsakymais, miniatiūromis ar eilėraščiais jis dalijosi su rajoninio laikraščio skaitytojais, kurį laiką buvo laikraščio „Bičiulis“ darbuotojas.
Jo kūryba spausdinta „Nemuno“ žurnale, „Valstiečių
laikraštyje“, „Ūkininko patarėjuje“ ir kitoje regioninėje spaudoje.
Dienos šviesą yra išvydusios dvi žurnalisto ir literato K. Aleknos knygos: „Širdies mauzoliejus“ (2001)
ir keletu metų anksčiau pasirodęs apsakymų rinkinys „Rudens žydėjimas“ (1998). Už pastarąją autorius pelnė R. Biržinytės literatūrinę premiją.

turgo Broniaus Laucevičiaus-Vargšo mirties metinės. B. Laucevičius-Vargšas gimė Kelmėje 1884 m.
Gyvendamas Šiauliuose įsitraukė į revoliucinę veiklą, dėl kurios vėliau emigravo į JAV. Gyvendamas
Čikagoje dirbo vaistinėse, spaustuvėje, publikavo
straipsnių lietuviškuose laikraščiuose, žurnaluose,
redagavo lietuviškus leidinius. Rašė apsakymus,
apysakas, pjesėse aktualizavo 1905–1907 revoliucijos įvykius Lietuvoje. Mirė Čikagoje 1916 m. kovo
16 d.
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Paminėtos Jono Garalevičiaus
(1871–1943) 150-osios gimimo metinės. 1871 m. vasario 21 d. Žalpių dvaro palivarke

93

Žurnalistė Ona Jautakienė – kalbos bičiulė. Lietuvių kalbos draugijos Kalbos

aktyvi literatūrinių renginių dalyvė bei Kelmės profesinio rengimo centro kūrėjų klubo „Be rėmų“ įkūrėja Dalia Griškevičienė išleido net dvi poezijos knygas. Pirmojoje, 2020 m. pabaigoje išleistoje knygoje
„Ne-/išėjusioji“ sugulė net 130 eilėraščių. Kiek vėliau D. Griškevičienė išleido šiek tiek kuklesnės apimties eilėraščių knygą „Tęsėja savo giminės“, kuri
yra kūrybinės spaustuvės „Ridsales“ leidinių serijos,
skirtos rašančiųjų kūrybai, dalis. D. Griškevičienės
knyga „Ne-/išėjusioji“ 2021 m. įvertinta R. Biržinytės
literatūrine premija.

tvarkytojų skyriaus iniciatyva 2021 m. pirmą kartą
surengti Žurnalisto – kalbos bičiulio – rinkimai.
Pasiūlymus dėl kalbos bičiulio nominacijos teikė Lietuvių kalbos draugijos nariai ir savivaldybių
kalbos tvarkytojai. Pateiktas kandidatūras vertino
komisija. 2021 m. gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – buvo paskelbti trys
šio konkurso nugalėtojai, tarp jų – Kelmės rajono
laikraščio „Bičiulis“ redaktorė, žurnalistė Ona Jautakienė. Jai padėkota už meninio žodžio sklaidą, nuolatinį dėmesį kalbos aktualijoms ir visa savo veikla
atliekamą šviečiamąją, ugdomąją, lavinamąją misiją.
Organizatorių padėką ir reljefinį grafikos paveikslą
žurnalistei – kalbos bičiulei O. Jautakienei įteikė Lietuvių kalbos draugijos tarybos pirmininkė dr. Ona
Laima Gudzinevičiūtė.

Paminėtos Užžalpių mūšio 70-osios metinės. Prieš
70 m. Užžalpiuose įvyko partizanų ir okupantų bei jų pasiuntinių susirėmimas. Ši sukaktis paminėta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną – gegužės 16-ąją. Susirinkusiesiems pagerbti
žuvusiuosius prie partizanų įamžinimo paminklo Užžalpių kaime apie to
meto įvykius pasakojo Kelmės krašto muziejaus muziejininkas Rimantas
Serva. Yra žinoma, kad susirėmime žuvo penki partizanai: Jadvyga Janušaitė, Juozas Milkintas, Petras Danusas, Steponas Šležas, Kazys Bakaitis.
Įvykis užfiksuotas Klaipėdos srities MGB valdybos pranešime, kuriame
minimi nukauti partizanai, aprašoma stribų ir šaulių operacija – iš partizanų atimti ginklai, dokumentai. Buvusi Birutės rinktinė po mūšio išskirstyta. Istorinių dokumentų, liudijančių apie Užžalpių mūšį, išliko nedaug,
todėl bene gausiausias šaltinis yra žmonių prisiminimai. E. Kvietkuvienė,
Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto pirmininko pavaduotoja, tardama baigiamąjį žodį kvietė išsaugoti
istorinę atmintį – rinkti atsiminimus apie partizanų gyvenimą, kovą, nes
tokios galimybės po keleto dešimtmečių nebebus.

Žurnalistė O. Jautakienė – kalbos bičiulė. Kelmės rajono savivaldybės nuotrauka.
Paminklas Užžalpiuose žuvusiems partizanams
atminti. Igno Vaičiulio nuotrauka, 2021.
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Dalia Griškevičienė išleido dvi
knygas. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,

95

Prieš 80 metų sudegė Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia Kražiuose. Šiemet
sueina 80 metų nuo visą Kražių miestelį apėmusio
gaisro, kurio metu sudegė ir Šv. Arkangelo Mykolo
bažnyčia, pastatyta ant šventu laikomo Vytauto kalno. 1416 m. kunigaikščio Vytauto Didžiojo paliepimu iškilo viena pirmųjų bažnyčių Žemaitijoje. Ji gavo
Šv. Mykolo vardą, XVI a. pradžioje buvo itin turtinga.
Bažnyčia taip pat buvo garsi klebonais, altaristais –
Valerijonu Protasevičiumi, Mikalojumi Daukša ir kitais žymiais žmonėmis. Bažnyčia buvo atstatoma 5
kartus, nes sudegdavo. Tarnavusių klebonų pastangomis buvo parengtas mūrinės bažnyčios projektas, tačiau jis liko neįgyvendintas. Lemtingas gaisras, po kurio bažnyčia nebebuvo atstatyta, įvyko
1941 m. Iš buvusių statinių išliko tik mūrinė varpinė.

Parodos „1831 m. sukilimo reliktai“ atidarymo akimirka. Kristinos Milašauskienės nuotrauka.

Parodos „1831 m. sukilimo reliktai“ eksponatai.
Kristinos Milašauskienės nuotrauka.
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paminėta šio istorinio įvykio sukaktis. Vienas Kelmės
dvaro savininkų – Julius Gruževskis – buvo tarp šio
sukilimo organizatorių. Gegužės 18-ąją, Tarptautinę
muziejų dieną Kelmės krašto muziejus atidarė šiam
sukilimui paminėti skirtą parodą „1831 m. sukilimo
reliktai“. Kartu su Vytauto Didžiojo karo muziejumi
parengtoje parodoje buvo eksponuojami XIX a. pirmosios pusės ginklai, dailės darbai ir spaudiniai.
Parodoje atskleista to meto pasipriešinimo dalyvių
ginkluotė, kuri buvo gana skurdoka, eksponuotas
vienas iš pigiausių ir populiariausių, bet labai pavojingų ginklų – tiesintas ūkinis dalgis. Kartu parodoje
buvo pateikti ir rečiau naudoti ginklai – pistoletai,
šautuvas, kardai, kalavijas, sviediniai bei kita amunicija. Tarp eksponatų buvo galima išvysti ir to meto
laikraštį, kitų leidinių, paveikslų, reprodukcijų ir kitų
sukilimo reliktų.

Netekome Žemaitės literatūrinės
premijos laureato Rimanto Šavelio
(1942–2021). R. Šavelis gimė Rokiškio rajone
1942 metais. Rašytoju svajojo tapti nuo mokyklos.
Pirmasis R. Šavelio kūrinys – apsakymų rinkinys
„Palei žalią krantą“ – išleistas 1970 m. Prozininkas
priklausė Lietuvos rašytojų sąjungai, išleido gerai žinomus kūrinius – romanus „Dievo avinėlis“, „Tadas
Blinda“, kitų kūrinių – apsakymų, apysakų, atsiminimų, rašė scenarijus kino juostoms. Pagal R. Šavelio
kurtą scenarijų 1974 m. pastatytas filmas „Tadas
Blinda“. Žemaitės literatūrinė premija R. Šaveliui
skirta 1975 m. už išleistus apsakymus „Paparčių
pavėsy“ ir „Kopėčios“.
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1831 m. sukilimui – 190. 2021 m. buvo
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Jaunųjų poetų kūrybos konkursas „Medeinei pašaukus“. Nuo 2002 m.

Užvenčio dvaro parke sukurta Šat
rijos Raganai skirta instaliacija. Šatri-

organizuojamu, Kražiuose prasidėjusiu konkursu
„Medeinei pašaukus“ siekiama paskatinti jaunimo saviraišką ir kūrybiškumą. Jame gali dalyvauti
15–30 metų jaunimas. Šiųmetis baigiamasis renginys buvo organizuojamas birželio pabaigoje Kražių
Žygimanto Liauksmino gimnazijos kiemelyje. Konkursui savo darbus pateikė 10 dalyvių, iš viso komisija vertino 78 eilėraščius. I-ąją vietą laimėjo Akvilė
Platakytė (Pakražančio gimnazija), II-ąją – Viktorija
Gelžinienė, III-ąją – Ugnė Garbenytė (Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija). Konkurso dalyviai
buvo gausiai apdovanoti ir rėmėjų. Rotary klubo
prezidento Alberto Brazo premijomis apdovanotos
Akvilė Petroševičiūtė ir Meida Gečaitė. „Bičiulio“ redakcija apdovanojo Gabiją Klimašauskaitę, Kražių
M. K. Sarbievijaus kultūros centras – Vestiną Žaludaitę, „Vieversio“ literatų klubas – Margaritą Gedvygaitę, Kražių seniūnija – Ugnę Kniūraitę, Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius – Juliją Erencaitę. Gausiausiai konkurse dalyvavo mokiniai iš Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos.

jos Raganos rašytų laiškų šiuolaikinė audiovizualinė
instaliacija „Toks jausmas, tartum važiuočiau namo“
įrengta buvusiame bitininko namelyje, Užvenčio
dvaro parke, pristatyta šių metų liepos mėnesį. Ją
kūrė menininkų grupė iš Vilniaus, prisidėjo Užvenčio gyventojai, o veikimą užtikrina dirbtinis intelektas. Įgarsinti Šatrijos Raganos laiškai, specialiai kurta muzika ir besikeičiantys grafikos vaizdai suteikia
unikalią patirtį. Joje susipina sena ir nauja – laikas
ir erdvė tampa bemačiai. Kiekvienas, besilankantis
Užvenčio kraštotyros muziejuje, gali tai patirti – tereikia pasiimti bitininko namelio raktą ir leistis į nepaprastą laiko ir erdvės kelionę.

Amelijai Vyšniauskienei-Miltenienei – 90.
Pedagogė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, poetė, publicistė A. Vyšniauskienė-Miltenienė liepos 11 d. šventė savo
90-ąjį gimtadienį. Keturiasdešimt metų dirbusi mokykloje ir dešimtmetį knygų draugijai skyrusi literatė savo gyvenimo patirtį,
jausmus ir išmintį sudėjo į dešimtį knygų: šešias suaugusiems
ir keturias vaikams. A. Vyšniauskienės-Miltenienės kūryba ir
gyvenimas neliko nepastebėti – už profesinę veiklą ir aktyvų
visuomeninį gyvenimą apdovanota garbės raštais, padėkomis.
1997 m. ji tapo pirmąja R. Biržinytės literatūrinės premijos
laureate. Tai pat yra „Varpo“, J. V. Kalvano literatūrinių premijų
laureatė. 2003 m. A. Vyšniauskienei-Miltenienei buvo suteiktas
Lietuvos kaimo šviesuolės vardas.

Ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ –
prof. dr. Volfgangui fon Štetenui.
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R. Biržinytės literatūrinės premijos laureatė A. Vyšniauskienė-Miltenienė. Kelmės rajono savivaldybės
Žemaitės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka.
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2021 m. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda apdovanojo Kelmės rajono garbės pilietį prof. dr. Volf
gangą fon Šteteną ordino „Už nuopelnus Lietuvai“
Komandoro didžiuoju kryžiumi. Profesorius, daktaras aktyviai rėmė Lietuvą jai siekiant tapti Europos
Sąjungos, NATO nare, yra Lietuvos Respublikos
garbės konsulas Badeno-Viurtembergo federalinėje žemėje, buvo Vokietijos Bundestago nariu, Lietuvos ir Vokietijos dvišalio bendradarbiavimo krašto
apsaugos, ekonomikos, žemės ūkio, kultūros bei
kitų sričių koordinatoriumi. Kelmės rajono garbės
piliečio vardas V. fon Štetenui suteiktas 2003 m. už
nuopelnus žemės ūkio, ekonominio bendradarbiavimo ir švietimo srityse.
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Įvyko pleneras „Užventis‘ MENE
XII“. Dvyliktasis pleneras liepos mėnesį į Užventį

Rugpjūtį įvyko festivalis „Vasaros
spalvos“. Kelmės kultūros centras 2021 m. va-

2021 metais paminėtas Tytuvėnų
725-asis jubiliejus. Nuo rugpjūčio 13 d., pa-

vienuolyno ansamblyje prasidėjo XVIII-asis Tytuvėnų festivalis. Atidarymo koncerte pasirodė „Oratio
Dominica“, vokalinis ansamblis „Jerycho“ (Lenkija),
sakralinės muzikos vokalinė grupė „GŠ Ansamblis“
(Lietuva) ir senosios muzikos ansamblis „Morgaine“
(Vokietija, Lietuva, Lenkija). Kūriniais aktualizuota muzikanto ir kompozitoriaus Kiprijono Baziliko
kūryba. Rugpjūtį renginio organizatoriai kvietė į
Algirdo Martinaičio kūrinio „Epitafija“ premjerą Tytuvėnuose – koncertą, skirtą kunigo Ričardo Mikutavičiaus atminimui. Kelmės Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčioje skambėjo romantinės
muzikos šedevrai, atliekami smuikininko Maksim
Fedotov kartu su Klaipėdos valstybinio muzikinio
teatro simfoniniu orkestru. Sakralinės muzikos vakaras su Kauno valstybiniu choru įvyko Šiluvos Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Patirti operos
kelionę nuo baroko iki romantizmo organizatoriai
kvietė Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje
vykusiame Onos Kolobovaitės (sopranas), Tomo
Pavilionio (tenoras) ir Kauno miesto simfoninio orkestro koncerte. Ten taip pat įvyko festivalio pabaigos renginys – tenoro iš Olandijos Marcelio Beek
mano ir pianisto Justo Šerveniko koncertas.

sukvietė kalvius, akvarelininkus ir keramikus. Šiemet menininkų darbai buvo susiję su vaistažolių
vaizdavimu. Kalviai šių metų plenero metu siekė
atkurti senoje nuotraukoje matytą vaizdą – šalia
Užvenčio dvaro stovėjusios kolonos su gėlių vazonu kompoziciją. Buvo nuspręsta vazone „susodinti“
kaltines vaistažoles, taip simbolizuojant dabartinę,
su pandemija susijusią situaciją. Vaistažolių idėją
perėmė ir akvarelininkai, darbuose vaizdavę ne tik
vaistažoles, bet ir Užvenčio dvaro, vandens, kryžių,
gamtos fragmentus, ir šamotinės keramikos meistrai. Plenero pabaigoje, laukiant, kol krosnyje išdegs
keramikos dirbiniai, spektaklį parodė šokio teatras
„Aura“.

sarą įvykdė naują projektą – profesionalaus meno
festivalį „Vasaros spalvos“. Visas festivalio dienas
simbolizavo tam tikros spalvos. Burgundiškasis vakaras kvietė į Šiaulių kamerinio orkestro „Camerata
Solaris“ ir solistės Vaidos Genytės koncertą, žydrasis – grupės „The Ditties“. Žalia spalva lydėjo poetinę muzikinę programą Kuršėnuose bei Tytuvėnuose, kur pasirodė Šiaulių valstybinio dramos teatro
aktoriai Monika Šaltytė ir Juozas Bindokas, žemaitiškas dainas atliko Austėjos Gendvilaitės ir Severino Norgailos duetas. Geltonosios spalvos diena
pažymėta Kelmės atviro jaunimo centro projektu.
Vario spalvos dieną pasirodė Panevėžio rajono
Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos vario
dūdų orkestras „Aukštyn“, solistai Ona Kolobovaitė
bei Egidijus Bavikinas.

minint Tytuvėnų miesto sukaktį, jo gyventojus ir
svečius džiugino gausi kultūrinė programa. Pirmąją
jubiliejinių renginių ciklo dieną buvo pristatyti rugpjūčio 9–13 d. vykusio floristų festivalio „Land art –
Tytuva‘21“ dalyvių kūriniai. Miesto viešosios erdvės
papuoštos šešiomis iš natūralių medžiagų sukurtomis skulptūromis. 725-ajai sukakčiai atminti atidengtas jubiliejinis skulptoriaus Valiaus Remeikos
akmuo, pastatytas Šv. Jurgio kalnelyje. Giliaus ežero vasaros estradoje organizuotas jaunimui skirtas
gyvo garso festivalis „Ciongas“. Rugpjūčio 14 d. įvyko iškilmingas šventės atidarymas, pasirodė vietiniai mėgėjų meno kolektyvai, pučiamųjų orkestras,
o vakare Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų
Karalienės bažnyčioje koncertinę programą atliko
Kauno miesto simfoninis orkestras. Tą pačią dieną
vyko tradicinė aktyvaus laisvalaikio šventė „Tytuvelo‘21“, kurioje organizuotos įvairios sportinės varžybos, koncertavo kapelos, muzikos grupės ir atlikėjai, dalyvius ir žiūrovus stebino misterija „Vandens
siuita“. Renginių ciklas baigėsi rugpjūčio 15 d. šv. vidudienio mišiomis Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos
Angelų Karalienės bažnyčioje, spalvotame šeimų
piknike Tytuvėnų vienuolyno rožyne, stebint žydų
dainų ir šokių ansamblio „Fajerlech“ pasirodymą.
Tytuvėnų 725-ųjų metų jubiliejaus proga vietinėje
spaudoje publikuota daug straipsnių, susijusių su
miesto istorija.

Užventyje – Pasaulio užventiškių
bendrijos narių steigiamoji sueiga.
Šių metų liepos 17 d. Užventyje įvykusios sueigos
tikslas – įkurti bendriją, kuri vienytų iš Užvenčio
krašto kilusius ir šiuo metu kitose Lietuvos ir pasaulio vietose gyvenančius kraštiečius. Sumanymas
tokiu būdu telkti buvusius ir esamus užventiškius
kilo užventiškiui, dabar JAV gyvenančiam, Edvinui
Giedrimui.
Steigiamojoje sueigoje dalyvavo daugybė iš Užvenčio kilusių žmonių, tarp kurių – buvęs baleto
šokėjas, profesorius Petras Skirmantas, neurochirurgas iš Šiaulių Antanas Mockus, ilgametis Užvenčio mokyklos matematikos mokytojas, jau 95-erių
sulaukęs Povilas Beržinis, jo sūnus, Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos narys Gediminas Beržinis, iš
Užvenčio kilęs parlamentaras Aurelijus Veryga ir
daugelis kitų.
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2021 metų vasarą įvyko XVIII-asis
Tytuvėnų festivalis. Koncertu Tytuvėnų

101

2021 m. Kražių festivalio organizatoriai tęsė tradicijas ir įpūtė naujų vėjų į festivalio programą. Kaip
ir kasmet vyko edukacinė vaikų ir jaunuolių vasaros
stovykla „Collegium“, ne pirmus metu vyko ir „Kitokie pasikalbėjimai“, kuriuose šiemet šnekučiavosi
Rytis Zemkauskas ir Giedrius Masalskis. Veikė Vytauto Moncevičiaus-Mončio paveikslų paroda. Festivalio dienomis vyko įvairių muzikos žanrų koncertai, Baltijos šalių galiūnų čempionatas.
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Kražių festivalio akimirka. Manto Bartaševičiaus nuotrauka.

Valerija
Legačinskaitė-Adomaitienė išleido naują knygą. R. Biržinytės literatūrinės premijos laureatė, dainų autorė
2021 m. išleido naują eilėraščių knygą „Leiski meilę ranka apkabinti“. Tai meile, šiluma ir dėkingumu
persmelktos eilės brangiems žmonėms, gimtinei,
supančiai aplinkai. V. Legačinskaitė-Adomaitienė
surinko ir savo sesers Onos Legačinskaitės-Stankienės eilėraščius, juos išspausdino knygoje kartu
su savaisiais.

Kelmėje pristatyta paroda „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje:
Kelmė“. Rugsėjo 8 d. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta rankraščių ir senųjų spaudinių paroda „Lietuva
Vilniaus universiteto bibliotekoje: Kelmė“. Renginio
metu buvo parodyti Lietuvos istorijai ir kultūrai
reikšmingi dokumentai, tarp kurių ir šaltiniai, susiję
su Kelmės miesto ir krašto praeitimi.
Svarbi ekspozicijos dalis buvo dokumentai, susiję
su dabartiniame Kelmės rajone veikusiomis vienuolijomis ir bažnyčiomis. Buvo eksponuojamas XVII a.
pradžios rankraštinis Žemaitijos bažnyčių fundacinių privilegijų rinkinys, kuriame yra ir 1512 m.
Kelmės bažnyčiai skirto fundacinio dokumento
nuorašas. Apie Kražių jėzuitų kolegiją priminė joje
XVIII a. antrojoje pusėje dirbusio vienuolio Stanislovo Pranciškaus Jurevičiaus rankraštinis algebros ir
geometrijos vadovėlis, iliustruotas spalvotais piešiniais ir XVII a. pirmosios pusės Vilniaus universiteto
profesoriaus jėzuito Andriaus Milevskio matematikos pagrindų vadovėlio rankraštis su jėzuitų ordino
kolegijų Lenkijos ir Lietuvos provincijose žemėlapiu,
kuriame pažymėti Kražiai. Apie Tytuvėnų vienuolyną XIX a. pradžioje žinių suteikė generalinės vizitacijos aktas, patvirtintas tuomečio Lietuvos Šv. Kazimiero bernardinų provincijolo Ciprijono Višnevskio
parašu ir antspaudu. Taip pat parodoje buvo eksponuojami su žymiais Kelmės krašto žmonėmis
susiję rankraščiai ir reti spaudiniai – visuomenės ir
kultūros veikėjo Povilo Višinskio, rašytojos Žemaitės
korespondencija, Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio laiškai P. Višinskiui, Kolainių gimnaziją baigusio Lauryno Ivinskio laiškas ir pirmųjų lietuviškų kalendorių egzemplioriai ir kiti dokumentai.
Ši paroda – tai Kelmei skirtas renginys – Vilniaus
universiteto bibliotekos nuo 2015 m. tęsiamo projekto „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“ dalis.

Rankraščių ir senųjų spaudinių paroda „Lietuva Vilniaus universiteto
bibliotekoje: Kelmė“. Rolando Kančausko nuotrauka.
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Paminėtos Holokausto Lietuvoje
pradžios 80-osios metinės. Rugsėjo 23 d.

Rugsėjo 22 d. Žalpių kraštotyros muziejuje prisimintas kunigas, visuomenės veikėjas Juozapas Razmantas. Popietėje ir jos metu pristatytoje nedidelėje ekspozicijoje buvo prisiminta šio kunigo veikla,
jo katalikiškos misijos Sibire, Karaliaučiaus srityje,
taip pat Baltarusijoje, kur jis teikė religinius patarnavimus ten gyvenusiems katalikams. J. Razmantas
buvo pogrindinės patriotinės organizacijos Lietuvos Laisvės Lygos narys, Šv. Pranciškaus tretininkų
kongregacijos ir Blaivybės draugijos narys, rėmė
katalikiškas organizacijas, rengė katalikiškas misijas
Sibire, Lietuvos atgimimo metais atsidavė Sąjūdžio
veiklai – dalyvavo Baltijos kelyje ir Sąjūdžio susirinkimuose, mitinguose ir piketuose. J. Razmantui už
nuopelnus Lietuvos išsilaisvinimo kovoje, atsidavusią sielovadinę veiklą ir Lietuvos tikinčiųjų teisių
gynimą sovietinės okupacijos metais 2017 m. buvo
suteiktas Kelmės rajono garbės piliečio vardas.
Žmonės vertino ir mylėjo 30 metų (1967–1997)
klebono pareigas Žalpiuose ėjusį J. Razmantą, prisimena jį kaip paprastą, labai gerą ir kartu itin stiprios
dvasios žmogų.

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras ir Kelmės krašto muziejus, prisijungdami prie akcijos Lietuvoje, surengė eiseną „Atminties kelias 1941–2021“, kuri prasidėjo rašytojo
Icchoko Mero vardo aikštėje. Akcijos dalyviai aplankė vietą Kelmės miesto centre, kurioje nuo 18 a. iki
1941 m. stovėjo žydų sinagogos. Pakeliui į Kelmės
žydų žudynių vietą Dirvoniukų kaime akcijos dalyviai stabtelėjo prie Kelmės dvaro svirno, kur buvo
laikyti žydai prieš sušaudymą. Kelmės žydų žudynių
vietoje Dirvoniukų kaime, pagerbdami žuvusiųjų atminimą, akcijos dalyviai taip pat padėjo po akmenėlį su užrašytais žuvusiųjų vardais. Istoriją, susijusią
su Kelmės žydų praeitimi, tragišku šios žydų bendruomenės sunaikinimu, akcijos dalyviams priminė
Kelmės krašto muziejaus muziejininkas Rimantas
Serva.
Kiek anksčiau ši tragiška sukaktis buvo paminėta
Užventyje, kur taip pat iki vokiečių okupacijos pradžios veikė Užvenčio žydų bendruomenės maldos
namai, stovėjo sinagogos. Čia pastatytas ženklas,
liudijantis apie vietos žydų indėlį į mūsų krašto ekonomiką bei kultūrą. Ženklo atidengimo renginyje
prisiminta Užvenčio žydų istorija, aplankytas Pašilvės miškas, kur buvo sušaudyti beveik visi Užvenčio
žydai, pagerbtas žuvusiųjų atminimas.
Rugsėjo mėnesį Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre visuomenei pristatyta paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“,
parengta Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus.
Skaudūs žydų istorijos įvykiai neaplenkė ir Kražių,
kur netoli Medžiokalnio 1941 m. buvo nužudyta
dauguma Kražių žydų.

Netekome Žemaitės literatūrinės
premijos laureato Leonardo Gutausko
(1938–2021). 1938 m. Kaune gimęs rašytojas ir
tapytojas L. Gutauskas literatūroje debiutavo 1961 m.
eilėraščių rinkiniu „Ištrūko mano žirgai“. Vėliau išleido
ne vieną romaną, poezijos knygų ir knygų vaikams, yra

parašęs tekstų muzikos kūriniams, buvo talentingas
dailininkas.
L. Gutauskas už romaną „Sapnų teologija“ 2007 m.
pelnė Žemaitės literatūrinę premiją. Buvo įvertintas kitais reikšmingais apdovanojimais, tarp kurių – ir Nacionaline kultūros ir meno premija.

Kelmėje paminėtas Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių atkūrimo
30-metis. Prieš 30 metų Kelmės rajonas buvo pirmasis, į kurį atvyko Vokietijos ambasadorius, Bundestago nariai, verslininkai ir kiti šios šalies atstovai. Glaudus bendradarbiavimas prasidėjo po 1991-ųjų sausio
įvykių Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo
deputatu Kelmėje išrinkus kelmiškį vokiečių kalbos
mokytoją Antaną Račą. Pastarojo dėka buvo užmegzti
glaudūs ryšiai su Bundestago nariu, profesoriumi Volfgangu fon Štetenu, kuris vėliau įkūrė Bundestago narių
grupę, palaikiusią ryšius su Baltijos šalimis. Abiejų politikų dėka Kelmės rajone įvykdyta daug projektų.
Sukaktis paminėta iškilmingu renginiu Kelmės kultūros centre. Jame skambėjo Kelmės Algirdo Lipeikos
menų mokyklos akordeonistų ansamblio atliekami kūriniai, parengta sukakčiai skirta Kelmės krašto muziejaus paroda, pagerbti rajono moksleiviai, išlaikę tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą.

Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių
atkūrimo 30-mečiui skirto renginio akimirka.
Vaidos Sutkienės nuotrauka.

Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių atkūrimo 30-mečiui skirto renginio akimirka.
Vaidos Sutkienės nuotrauka.
Ekspozicija Juozapui Razmantui Žalpių kraštotyros
muziejuje. Alinos Žalandauskienės nuotrauka.
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Paminėtos 115-osios Juozapo Razmanto (1906–2001) gimimo metinės.
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piuose spalio 19 d. įvykusio minėjimo metu buvo
prisiminta viena ryškiausių šio krašto asmenybių. Iš
Antkapinio kaimo kilęs J. Ralys pirmasis į lietuvių kalbą išvertė Homero „Odisėją“ ir „Iliados“ 15 giesmių
(likusias 9 išvertė kiti). Kartu su Jurgiu Šlapeliu iš lenkų kalbos jis išvertė Danielio Defo „Robinzono gyvenimą ir jo nelaimes“, H. Bičer-Stou „Dėdės Tomo
trobelę“. Baigęs Maskvos universitetą, tapo kvalifikuotu vaikų gydytoju, kuriuo dirbdamas pacientų
„nerūšiavo“ nei pagal tautybę, nei pagal kišenę.
1914–1918 m. J. Ralys dirbo karo gydytoju Caricyne,
Saratove. Jis ne tik gydė žmones, bet ir rūpinosi pastarųjų švietimu. Trūkstant lietuviškos spaudos rašė
korespondencijas į „Ūkininką“ ir „Varpą“. Spaudos
draudimo metais parašė apysaką „Rykštės“, pasirašydamas slapyvardžiu „Nežinomas“. Po karo J. Ralys
subūrė ir pirmininkavo komitetui vargšams šelpti.
Atminimo renginyje visas nueitas gyvenimo kelias prisimintas skaitant ištraukas iš K. Trečiakausko
dokumentinės apysakos „Jeronimas Ralys“. Renginys baigėsi neįprastai – uždegę atminties žvakutę, minėjimo dalyviai apžygiavo Žalpius bei gimtąjį
J. Ralio Antkapinio kaimą.

ĮVYKIŲ TĖKMĖJE

106

Pristatytas Lietuvos Šaulių sąjungos Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo išleistas leidinys „Garsiosios Lietuvos
moterys“. Leidinys išleistas paminint Emilijos
Putvinskienės – lietuvybės gynėjos, prisidėjusios
prie Šaulių sąjungos įkūrimo, 145-ąsias gimimo
metines. Šiai asmenybei pagerbti Kelmės krašto
muziejus 2020 m. buvo numatęs organizuoti konferenciją „Garsiosios Lietuvos moterys“, tačiau dėl
COVID-19 pandemijos konferencijai neįvykus, jai
parengti pranešimai sugulė į minėtą knygą.
Pranešimai skirti Emilijos Pliaterytės, Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės, Marcelės Kubiliūtės bei paskutinės Lietuvos šaulių moterų vadės Sofijos Putvinskaitės-Mantautienės indėliui Lietuvos istorijoje apžvelgti.

Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus (1595–
1640) atminimas. Šiais metais minimos M. K. Sarbievijaus
425-osios gimimo ir 380-osios mirties metinės. M. K. Sarbievijaus kultūros centras, minėdamas šias sukaktis, įgyvendino tarptautinį projektą „Motiejus Kazimieras Sarbievijus – Sarmatų horacijus“. Buvo surinkta aktuali informacija apie M. K. Sarbievijų ir
išleisti lankstinukai lietuvių, lenkų kalbomis. Spalio mėnesį vyko
tarptautinė konferencija, kurioje dalyvavo svečiai iš užsienio ir
Lietuvos. Buvo pristatyta edukacinė programa „Motiejus Kazimieras Sarbievijus ir Kražiai“, aptartas M. K. Sarbievijaus gyvenimas, kūryba, to laikotarpio gastronominė kultūra, Jono Karolio
Chodkevičiaus indėlis į jėzuitų kūrimąsi Kražiuose. Eksponuota
Vilniaus universiteto bibliotekos fonduose saugomų neįkainojamų vertybių paroda, atidengta M. K. Sarbievijui skirta atminimo
lenta.

Bronislovui Klimašauskui – 80.
Lapkričio 9 d. jubiliejų švenčiantis literatas B. Klimašauskas yra kilęs iš Orkių kaimo, Kelmės rajono. Jo
eilės spausdintos rajono laikraštyje, respublikiniuose leidiniuose, almanache „Jaunieji“. Ilgą laiką B. Klimašauskas dirbo žurnalistu, nuo mokyklos laikų
domisi kraštotyra. 2011 m. už rinkinį „Toks gaivus
vieversėlių lietus“ B. Klimašauskui skirta R. Biržinytės literatūrinė premija.

B. Klimašauskas. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios
bibliotekos archyvo nuotrauka.

Konferencijos svečiai apžiūri Vilniaus universiteto bibliotekos fonduose saugomų neįkainojamų
vertybių parodą M. K. Sarbievijaus kultūros centre. Simonos Šarauskienės nuotrauka.
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Kelmėje įvyko regioninis chorų festivalis „Iš dainos akių“. Chorui „Cantio“ – 50. Kelmės kultūros centro

Veiklos 50-metį švenčiantis choras „Cantio“. Gvidonės Miklovaitės nuotrauka.

Pasirodo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro jaunimo mišrus choras „Melomanai“.
Gvidonės Miklovaitės nuotrauka.

ĮVYKIŲ TĖKMĖJE

ĮVYKIŲ TĖKMĖJE

108

organizuojamas chorinės muzikos festivalis vyksta nuo 1996 m.
Festivalio programoje nuo pat pirmųjų koncertų skambėjo respublikinių dainų švenčių dainos, religinės giesmės, lietuvių kompozitorių
originalūs choriniai kūriniai. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare,
chorai į festivalio programas pradėjo įtraukti ir užsienio kompozitorių
kūrinius.
Lapkričio 12 d. festivalio programą, kurią sudarė kūriniai iš aukso ir
dainų švenčių fondų, savo 50-mečio paminėjimo renginiu pradėjo Kelmės kultūros centro choras „Cantio (vadovė Dalia Miklovienė, koncertmeisteris Algimantas Šurna, šį kartą pavaduotas Dovilės Stosiutės).
Koncerto metu buvo pristatytas leidinys „Žodis muzikai. Laikas...“ – tai
D. Miklovienės užsienio kūrinių vertimai į lietuvių kalbą, iliustruoti Gvidonės Miklovaitės. Savo atliekamomis dainomis programą papuošė
taip pat D. Miklovienės vadovaujamas Kelmės kultūros centro mišrus
vokalinis ansamblis.
Lapkričio 13 d. festivalio renginiai toliau vyko Kelmės Švč. Mergelės
Marijos ėmimo dangun bažnyčioje. Šįkart, be kelmiškių choro, su savo
programomis pasirodė Radviliškio rajono Baisogalos kultūros centro
(vadovė Neringa Bernadickienė, koncertmeisterė Rasa Vaigauskaitė),
Radviliškio miesto kultūros centro (vadovas Kęstutis Pakštas, koncertmeisterė Vera Silickaja) chorai, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros
centro Ginkūnų filialo mišrus choras „Šaltinis“ (vadovė Birutė Andriukaitienė, koncertmeisterė Jūratė Narvilienė), Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras „Gija“ (vadovė Jovita Bražukienė,
koncertmeisterė Danutė Streckienė), Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro jaunimo mišrus choras „Melomanai“ (vadovės Jovita Bražukienė, Nerilė Bernotienė, koncertmeisterė Danutė Streckienė).
Choras „Cantio“, įkurtas 1970 metais, yra aktyvus įvairių renginių,
dainų švenčių, minėjimų dalyvis. 2015 m. yra laimėjęs Šiaulių apskrities geriausio rajono kolektyvo ŠAMA apdovanojimą, 2016 m. įvertintas II vieta chorų konkurse „Mūsų dainos“ Vievyje, 2017 m. – II laipsnio diplomu respublikos suaugusiųjų chorų konkurse, 2018 m. pelnė
teisę dalyvauti Lietuvos valstybės šimtmečio dainų šventėje „Vardan
tos...“ Vilniuje ir daug kitų. Per paskutinį dešimtmetį choras parengė
septynias programas valstybinėms ir kalendorinėms šventėms ne tik
Lietuvos, bet ir užsienio šalių scenoms.
Dar iki festivalio pradžios choras „Cantio“ kiekvieno mėnesio pas
kutinę repeticiją buvo atviras visiems kažkada chore dainavusiems atlikėjams, draugijos „Mūza“ ir senjorų bendrijos „Artimi“ nariams, taip
sudarydamas galimybę dalyvauti repeticijose, kartu padainuoti, susipažinti su naujais kolektyvo repetuojamais choriniais kūriniais.
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2021 m. Kelmės mažasis teatras mini veiklos sukaktis. Kelmės mažasis teatras įkurtas 1991 m. iki šiol
teatrui vadovaujančio Algimanto Armono pastangomis. Pirmasis
parodytas spektaklis, kuriuo atidarytas Kelmės mažasis teatras –
K. Inčiūros „Painiava“, režisuotas paties A. Armono, scenografė –
Sofija Kanaverskytė. 2006 metais teatrui suteiktas profesionalaus teatro statusas, tad šie metai ypatingi ne tik 30-uoju įkūrimo
jubiliejumi, bet ir 15-os profesionalaus teatro veiklos metų sukaktimi.
Per veiklos trisdešimtmetį pelnyta nemažai garbingų apdovanojimų. B. Dauguviečio premija skirta už du spektaklius – „Trys
mylimos“ (1993 m.) bei „Pabališkių karčemoje“ (1996 m.). „Auksinio amūro“ apdovanojimui nominuoti spektakliai – 1996 m.
„Pabališkių karčemoje“ (rež. A. Armonas), 2000 m. „Drakoniuko
Povilo ieškojimai“ (rež. Dalia Stirbytė), 1998 m. „Chirurgija“ (rež.
Gediminas Trijonis). Teatro aktorės nominuotos konkurso „Atspindžiai“ geriausio moters vaidmens nominacijoms.
Kelmės mažasis teatras siekia nustebinti įdomiais spektakliais vaikus ir suaugusiuosius, bet kurį laiką kultūrinį gyvenimą
kaustanti pandemija veiklos planus koregavo. Štai 2020 m. pagal
Oną Jautakę pastatytas spektaklis vaikams „Prunelijaus sapnas“
žiūrovams gyvai buvo pristatytas tik 2021 metais. Šių metų pabaigoje teatro gerbėjus džiugino dar viena premjera – tai Eugene Ionesco komedija „Plikagalviai“, režisuota G. Trijonio.

30 metų Kelmės mažąjį teatrą kuria ir jam vadovauja A. Armonas.
Juozo Budraičio nuotrauka.

Išleista nauja J. Tautkevičiūtės-Šimkienės
knyga – „Pokario bajorė“. Knygoje, tarsi dienoraščio
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puslapiuose, atskleidžiamas sunkus pokario metų našlės gyvenimas – skurdas, nerimas dėl kiekvienos dienos, baimė dėl vaikų
ateities. Knyga paremta autentiškais J. Tautkevičiūtės-Šimkienės
prisiminimais bei jos motinos pasakojimais. Tai tarsi bandymas
sodria, nuoširdžia literatūrine kalba kiek galima autentiškiau atkurti aprašomo laikmečio įvykius.

Spektaklio „Prunelijaus sapnas“ akimirka. Kelmės mažojo teatro archyvo nuotrauka.
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upės vingio fragmentas
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