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Vladas Putvinskis gimė 1873 m. spalio 10 d. Rygoje. Tai žymus publicistas, 

lietuvių tautinio atgimimo žadintojas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Šiaulių ir Mintau-

jos gimnazijose, studijavo Halės (Vokietija) universitete agronomiją. Nuo 1896 m. šei-

mininkavo Šilo Pavėžupio dvare, steigė slaptas lietuviškas mokyklas, globojo knygne-

šius. Jo dvaras buvo nelegalios lietuviškos spaudos transportavimo, paskirstymo ir per-

siuntimo centras. Čia nuolat vykdavo slapti susirinkimai, kuriuose dalyvaudavo P. Vi-

šinskis, Žemaitė, Jovaras, G. Petkevičaitė-Bitė, Lazdynų Pelėda ir kiti. Grįždami namo 

iš čia parsiveždavo draudžiamos literatūros. Mirus V. Kudirkai, P. Višinskis Šilo Pa-

vėžupyje redagavo „Varpą”. V. Putvinskis bendradarbiavo su demokratinės pakraipos 

inteligentais. Be jau minėtų, jo dvare lenkėsi Jonas Biliūnas, Augustinas Jonulaitis, 

Šatrijos Ragana. 1900-ųjų vasarą V. Putvinskio dvaruose vasarojo J. Jablonskis, A. 

Smetona, P. Avižonis. Čia tą vasarą buvo parašyta J. Jablonskio „Lietuviškos kalbos 

gramatika”. 

Vladas Putvinskis buvo nepaprastai gabus ir sumanus ūkininkas. Paveldėjęs iš 

tėvo labai apleistus dvarus ir pradėjęs savarankiškai šeimininkauti, jis iš karto pakeitė 

senovišką ūkio tvarkymą. Jo dvaruose buvo gerinamas žemės įdirbimas, bandomos 

naujos ūkio šakos bei ūkininkavimo būdai. Anais laikais tai sukėlė visoje apylinkėje 

daug nusistebėjimo ir pajuokos. Ilgainiui V. Putvinskio ūkiai visoje apylinkėje pasidarė 

pavyzdingiausi, o tokiomis šakomis, kaip žuvininkystė, Šilo Pavėžupis buvo vienas 

pirmųjų Lietuvoje. 

V. Putvinskis rūpinosi ir savo dvarų darbininkais: didino jiems atlyginimus, 

rengė geresnius butus, sodino jiems sodus. Rūpinosi švietimu. Šilo Pavėžupio ir  Grau-

žikų dvaruose buvo organizuojamos slaptos lietuviškos mokyklos, kuriose dirbo atsi-

davusi savo pašaukimui mokytoja Ona Pledžinskaitė. 
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Ypatingai jaudino V. Putvinskį socialinės nelygybės klausimai, jis stengėsi su-

artėti su savo darbininkais, valgė su jais prie bendro stalo, o Graužikuose net buvo 

suorganizavęs su kumečiais bendrą dvaro valdymą. 

Vladas Putvinskis buvo vienas tų retų veikėjų,  kuris savo paskelbtas idėjas 

vykdė ir savo paties gyvenime. Buvo pavyzdingas šeimoje, visai negėrė svaiginamųjų 

gėrimų, gerbė patį juodžiausią darbą, mylėjo vaikus ir jaunimą. Graužikuose gyvenda-

mas net buvo įvedęs rudenį obuolių dalinimo šventę apylinkės vaikams. 

1906 m. sausio 12 d. V. Putvinskis  su reikalais nuvyko į Kelmę. Iškvietus ka-

reivius iš Kražių, buvo areštuotas ir išvežtas į Šiaulius. Paskui ištremtas į Jaltą, kurioje 

išgyveno iki 1914 m. Grįžęs į Lietuvą, tęsė tautinį darbą, tik dar platesniu mastu. 

Nuo žandarų nuolatinio persekiojimo jį saugojo kaimo žmonės, dvaro kume-

čiai. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui V. Putvinskis vėl buvo ištremtas į Rusijos 

gilumą – Nižnij Novgorodo guberniją. Iš šio ištrėmimo grįžo tik 1918 m. kuriant Ne-

priklausomą Lietuvą V. Putvinskis pradėjo organizuoti kariuomenės pagalbininkę Šau-

lių sąjungą. 1919 m. rugsėjo 20 d. V. Putvinskis buvo išrinktas Šaulių sąjungos centro 

valdybos pirmininku. 

Mirė Vladas Pūtvis-Putvinskis Kaune 1929 m. kovo 5 d., palaidotas Kelmės 

kapinėse. 1966 m. dailininko A. Žmuidzinavičiaus ir jo žmonos (Vlado Putvinskio se-

sers) rūpesčiu pastatytas antkapinis paminklas. 
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Šimalis Kazys, Antano g. 1913 m. Palšių kaime, 4 km. Nuo Graužikų 

GRAUŽIKŲ KALNUI 

 

Graužikų kalne, tu girdėjai. 

Kaip Vladas Putvinskis, čia audė planus. 

Tik tu kurčias nebylus tada betylėjai, 

 O Vladas mintimis čia steigė pulkus. 

 

Čia gamtos gražumas ir medžių kalba 

Išugdė galiūną mums vadą. 

Čia lietuvių tautos nuoširdi malda, 

Šioj vietoj sulaukėme Vlado. 

 

Mintimis Putvys mus rikiavo. 

Mintimis mus kvietė prie ginklo. 

Mintimis su jaunimo pulkais jis žygiavo 

Statyti nuo priešo bespendžiamo tinklo. 

Šiame aplanke sudėti atsiminimai apie Vladą Put-

vinskį, gyvenimą jo dvaruose, veiklą, kuriuos surinko ir 

užrašė jaunas kraštotyrininkas Vidmantas Lopeta. V. Lo-

peta ne istorikas, ne etnografas, paprasčiausiai kraštoty-

rininkas entuziastas, atgimstančios Lietuvos patriotas, 

savo jaunatvišką energiją nukreipęs kilniam tikslui – ką 

dar įmanoma išgelbėti nuo praeities apnašų, neleisti nu-

sėsti užmaršties dulkėms ant nusipelniusiųjų Nepriklau-

somai Lietuvai žmonių vardų. 

Idalija Stankienė 
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Čia giesmės lakštučių jam virkdė krūtinę 

Kaip audė jaunystės sapnus, 

Čia jautė, suprato, kad kenčia Tėvynė. 

Kad Rusijos aras kankina nuožmus. 

 

Čia Putvys šiam kalne po darbo dienos 

Atklysdavo dirbti dar darbą minties. 

Čia jėgas aukojo dėl savo tautos, 

Čia liūdesio ašara jam vilgė akis. 

 

 

II 

 

Bet aušo jau laisvės saulutė 

Sutirpo šešėliai nakties 

Kėlės iš vergijos tauta mūs senutė, 

Priduodama Pūtviui vilties. 

 

Suklumpa šiam kalne, šventai pasiryžta 

Įkurti jis šaulių pulkus, 

Sušunka drąsiai: te priešas nedrįsta 

Rankos pakelti prieš mus. 

 

Ir eina mūs vadas per kaimus ir miestus, 

Ranka grūmodamas ragina pabusti, 

Jo planas jaunatvės svajonių nutiestas, 

Atgimti!. Gyventi!. Sukrusti. 
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Išgirsta, supranta jo balsą mūs sūnūs, 

Ir dygsta pulkai prie pulkų, 

Atstato karštąsias krūtines prieš kūnus, 

Ir Putvys jų tarpe kartu. 

 

Pranyko mūs vadas, kaip nyksta ant svieto 

Galiūnai karaliai, kariai 

Užleido sūneliams garbingą šią vietą, 

Kad tęsiami būtų praminti keliai. 

 

Putvys štai išvargęs pailsęs, 

Jis  miega Vilbėno smėlėtam krante, 

Po sunkiojo darbo tėvynėje ilsis, 

Tik vardams jo minimų širdžių granite. 

 

– Ei, Putvy... Mūs, Vade, mes šaukiam visi, 

Ateik tu iš kapo prie mūs –  

Dar Vilnius – sostinė, Gedimino pilis 

Suspausta erelio naguos. 

 

Palšiai – Graužikų kalnas 

1937-05-02 
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Kasys Šimulis 

ANT VLADO PUTVINSKIO KAPO 

 

Šiandieną moraliai nuvargęs ir pailsęs 

Svyravau ant Putvio žaliuojančio kapo  

Ėjau atsiklausti, ar ramus jis ilsi, 

Ar tauta galiūnui jau nieko nesako? 

 

Pasviręs ant kelių slapčia aš svajojau  

Apie laiminguosius vaikystės metus.  

Atsiminimai teikia vaizdus, kad bėgiojau 

Su putviu po kalno šlaitus. 

 

Žaidėm lyg drugeliai mes pievų platybės  

Šio kapo didvyrio laukuos, 

Su juo mes giedojom „Lietuva, Tėvyne“  

Ant kalno po darbo dienos. 

 

Jis mokė Vaikus mylėti Tėvynę 

Kas savaitė kartų per dienų 

Jis sakė, kad reikia aukoti, kentėti  

Dėl gero Tėvynėj kiekvieno. 

 

Bet štai jis šiandienų ant amžių nutilęs , išvargęs  

Paliko tik gyvi mintyse jo darbai. 

Mąstau aš prie kapo, kad aš nepavargęs, 

Nors kankina sunkūs bemokslio vargai. 
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Štai grįžus nuo kapo ugninga dvasia,  

Pasėmęs iš vado stiprybės šventos, 

Nors bemokslis, beturtis, galvoju slapčia  

Paaukoti jėgas dėl tautos. 

1937-05-23 

 

 

 

 

 

ATSIMINIMAI APIE ŠILO – PAVĖŽUPIO DVARĄ 
Pasakojo Abromavičiūtė Kazė, Jono, gim. 1911 m. Kelmės raj. Pašiaušiuko 

kaimo 

 

 

Tarnauti dvare pradėjau du metus ankščiau už kambarinę Žukauskienę. Tarna-

vau beveik iki karo, kol Putvinskį išvežė. Paskutiniais metais, Putvinskiams išsikėlus į 

Bubių dvarą, ji (Kazė) ten nesikėlė, nors jai ir siūlė kartu važiuoti. Jai labai patiko Šilo-

Pavėžupio miškai, gamta. Tada buvo viskas gražiai sutvarkyta, gyveno daug žmonių. 

Putvinskiai išsikėlė į Bubius, ten iškėlė dideles vaišes ir visus aplinkinius sukvietė su-

sipažinti. 

Darbai. Dvare dirbo melžėja, kartu ji buvo ir kambarinė. Dvare būdavo iki 40 

ir daugiau karvių. Keturios melžėjos buvo pasiskirstę po 11 ar mažiau. Dvi melžėjos 

veršiukus girdė. Melžė tris kartus dienoje. Ryte keldavosi puse keturių. Šeimininkė 

Kučinskienė Julė iš Vidsodžio žiūrėdavo, kad nepramigtų. Pieną sustatydavo kamaroje 

į cementinę skrynią į kurią iš ledainės nuo svirno turėdavo prinešti ledų. Pieną kasdien 

veždavo į Šaukėnus 20–30 litrų talpos bidonuose. Karves šerdavo burokais, dobilais, 

miltais. Karvės blizgėdavo, buvo švarios, nes jas gerai kreikdavo. Mėšlą rudenį, vasarą 
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išveža, aparia ir sėja. Kiaulinykai stovėjo atskirai, netoli svirno. Pirmus metus mokėjo 

po 300 litų, vėliau 350 litų.  Darbo buvo daug. Kol pamelži karves praeina pusantros 

valandos. Po to prisineši malkų, pieno, prisineši ledų. Pieno vieną dieną primelždavo 

gal 12 bidonų. Pieno truputį duodavo biednoms moterims, kurios neturėjo vyrų, netu-

rėjo karvių. Darbininkėms duodavo šviežio ir seperuoto. Laisvu laiku eidavo į sodą 

padėti šeimininkei ravėti daržą. Turėdavo šeimynai skalbti belyzną, prosavoti. Imdavo 

muilą, sodos, užmerkdavo kelis kubilus. Virindavo, šutindavo. Apskalbdavo ponų šei-

myną, darbininkus, furmaną. Skalbdavo kokias dvi dienas. Lygindavo dviem angliniais 

lygintuvais, mogliais – trobikėje prie rūmo. Kubilus su belizna nuveždavo arkliais bri-

koje prie eketės, ten išskalaudavo ir parveždavo atgal. Skalaudavo šaltam vandenyje, 

nušaldavo rankas. Paskui ponas Stasys Putvinkis pasigailėjo ir pastatė pirtį. Joje buvo 

cementinė vonia, šiltas vanduo, galėjo ir žmogus maudytis. Dirbdavo daug, gulti ei-

davo apie 24 val. Dieną nebūdavo kada pagulėti. Kas antrą sekmadienį dvaro moterys 

būdavo laisvos, galėdavo nueiti į bažnyčią. 

Skerdžius su buliu veždavo pašarus, padėdavo arklininkui nugriebti žalią žolę 

arklių pašarui, nukrauti vežimą. Melžėja – kambarinė prie šienapjūtės mažai tedirbo (ir 

rūme darbo užteko) tik kartais gaspadorius paprašydavo šeimininkės, kad išleistų jos 

žinioje esančią kambarinę. Šieną pjaudavo daugiausiai dalgiais. Net ir žiemą nešiojo 

klumpes – viršus odinis, apačia medinė. Būdavo basnyčia įsispiri ir bėgi tekinas iki 

tvarto, kad kojų nenušaltum. Turėjau ir išeiginius batus, bet juos audavausi tik eidama 

į bažnyčią. 

Visur buvo gera tvarka ir drausmė, niekas girtas nepasirodydavo. Vagysčių ne-

buvo. Puvinskis nebuvo blogas. Kiek Kazei teko tarnauti, čia mokėjo didžiausias ordi-

narijas kumečiams. Melžėjos turėjo chalatus, tešmenis nuplaudavo šiltu vandeniu ir 

nušluostydavo rankšluosčiu. Vienas buvo švarus. Visas telyčias auginosi sau – bandai. 

Rūmas. Viename gale rūmų buvo mergų kambarys, kitame – vyrų. Buvo juose 

po tris žmones – vyrai – arklininkas Ignas Jakutis (už jo ištekėjo šeimininkė), furmanas 
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Ežerskis (už jo ištekėjo virėja) ir Jakutis Stasys – mokėjo groti smuiku. Jakutis grodavo 

pradžioje savo kambaryje, vėliau išeidavo į lauką. Virėja buvo kažkokia Zosė. Po jos 

atėjo Plunksnytė. 

Prieš merginų kambarius kasė ravus vandeniui nubėgti. Bekasdami vyrai rado 

žmonių kaulų ir kaukolių. Juos sudėjo į dėžę ir manė, kad tas rūmas pastatytas ant senų 

kapinių. Tie kaulai su dėže buvo padėti ant aukšto. 

Putvinskis dažnai išvažiuodavo į Kauną (jis buvo ministras). Su juo važiuodavo 

ir žmona, tada ūkį tvarkydavo ūkvedys Pluščiauskas Jurgis ir šeimininkė, kuri išduo-

davo maisto produktus. 

Medžioklė. Rudenį būdavo ančių, o žiemą zuikių medžioklės. Zuikius dažnai 

kepdavo, vaišindavo ir šeimyną. Nušaudavo ir vieną kitą stirną. Vieną kartą ponas par-

nešė didžiausią stirną, vilką – net paveikslavo. Netoli kiaulininko buvo šunų namelis. 

Virėja jiems virdavo bendroje virtuvėje. Šunys buvo urviniai – lapes iš urvų varydavo. 

Šventės. Per Užgavėnes žydams liepdavo prikepti blynų. Velykoms šeimininkė 

darydavo giros iš duonos plutų. Kartą gaspadorius Pluščiauskas keturias moteris nu-

vežė į Graužikų Joninių šventę. Ten degė ant kuolų smaluotos bačkos. Šventėje jos 

buvo iki paryčių ir sugrįžo tik kada reikėjo melžti karves. Didelė šventė būdavo darbų 

pabaigtuvės. Kartą moteriškės kaišė „bromus“ – vartus, nes turėjo atvažiuoti preziden-

tas Smetona, bet jo nesulaukė. Į pabaigtuves atvažiuodavo svečių iš Kauno, Bubių, 

susirinkdavo aplinkiniai žmonės. Būdavo alaus, šokdavo. Per Kalėdas, Kūčias šeimyna 

valgė kartu su ponais jų valgomajame. Šokiai būdavo Vėžežerio mokykloje. Dūdos 

negrojo. Muzikantai buvo: Joškus, Adomavičius, Urbonas (Majoti), kuris grodavo ban-

donija. 

Valgymas. Augino daug daržovių – ridikiukų, salotų. Pomidorų nebuvo. Sode 

buvo obelų, slyvų. Valgomajam kambaryje buvo didelis stalas. Šeimynai virdavo pa-

našią sriubą kaip ir ponams. Mėsai kasmet papjaudavo po 10 kiaulių. Kartą, kai gerai 
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maitinusi šeimininkė susirgo, valgyti kurį laiko virė Emilija Putvienė iš Graužikų. Šei-

myna keikdavo, kad ji iš maslionkų padarydavo padažą.  Maistui augino bulves. Ponia 

nevalgė mėsiškų produktų (sveikata neleido). Mėgo bulves su rūgštu pienu. 

Karas.  Už kapukų link Šaukėnų stovėjo rusai, o ant karšinės kalno – vokiečiai. 

Vokiečiai kasėsi apkasus. Tam darbui paėmė Žičkų, Černeckį Bronių. Kai Putvinskius 

išvežė, rūmų turtą visą išsinešiojo, nes ponai ne visiems galėjo atiduoti priklausiusią 

pinigų sumą, todėl šis manė turi teisę už tai ką nors pasiimti. Visi baldai buvo paprasti. 

Sode buvo gėlynai, klombos, sutvarkyti takiukai. 

Palendriuose – tarnavo pas kunigą Ambrozaitį, matė kaip šventino bažnyčią, 

sustatė altorius. Prieš rusų atėjimą, kunigas jau buvo labai senas, nebegalėjo mišių lai-

kyti, todėl bažnyčia buvusi nenaudojama. Pati buvo lauko darbininkė ir viena melždavo 

karves. Buvo didelis piemuo ir du nusamdyti bernai. Dar ir virėja. Kunigas Ambrozaitis 

nematė viena akimi, neprigirdėjo. 

Laikšės – tose vietose buvo pelkės. Šieną išvilkdavo arkliais uždėję šieną ant 

ilgų karčių. 

Atgal į Pavėžupį grįžo vokiečių laikais, kai dvare ūkininkavo Alūzas Kazys. 17 

metų dirbo mokykloje sargu. Mokinių buvo nedaug, ateidavo iš Laikšių, Galvydiškių. 

Mokykloje buvo šalta, pati skaldė malkas, kūreno. Vandens nešdavo iš šulinio. Nebuvo  

nė kibiro, nei skuduro. Viską savo turėjo. Mokytojas nieko nežiūrėjo, tik pinigus 

glemžė. Į langus sudėdavo šukes, o stiklą pasiimdavo sau. Daug direktorių pasikeitė. 

Pocius direktorius buvo gal penkis metus. Valytoja – sargė algos gaudavo 60 rb. Viena 

klasės siena buvo išimama. Ji susidarydavo iš šešių durų. Neretai ruošdavo vaidinimus, 

atvažiuodavo „artistų“ ir iš kitų mokyklų. Sargei po to reikėdavo išnešti ir sunešti suo-

lus, sustatyti sieną (iš durų). Vaidindami mokiniai pasidarydavo ir sceną. Dukart savai-

tėje buvo rodomi filmai. 

Vlado Putvinskio motina Idalija Platerytė aktyviai dalyvavo 1863 m. sukilime, 

o pats Vladas Putvinkis, bendradarbiavo su Jeronimu Baliu ir Vincu Kalniečiu, kuris 
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mokė vaikus pas Janavičių. Paskui su Augustinu Janulaičiu 1899 metų vasarą Put-

vinskis aplankė P. Višinskį, Šatrijos Raganą su seserimi. 1900 m. Jablonskiai vasarojo 

Graužikų dvare. Čia jis parašė „Lietuviškos kalbos gramatiką“. 1900 metų vasarą pas 

Jablonskius Graužikuose vasarojo Avižonis ir Antanas Smetona. 1900 m. rudenį pas 

Putvinskius Pavėžupyje literatūriniame susirinkime dalyvavo Žemaitė, Janulaitis, Jo-

varas ir kt. Vėliau ir Putvinskių šeimos mokytoja Jadvyga Juškytė. Jie rūpinosi „Varpo“ 

leidimu. Iš čia gabeno literatūrą, kurios kontrabandą organizavo Putvinskis ir palaikė 

savo lėšomis. Per 1905 m. revoliuciją prižadėjo darbo sąlygas pagerinti, jei darbininkai 

sustreikuos. Jie sustreikavo ir jiems davė ką žadėjo. Tai įkvėpė streikuoti ir kitų dvarų 

darbininkus. Dvarininkai už tai širdo ant Putvinskio. 1905 m. dvaro kumečiams įvedė 

šaudymo iš pistoletų ir bombų mėtymo pratybas, kurias vedė Konstantinas Jasiukaitis. 

Jasiukaitis kartu su Šepečiu vaikščiojo po Kelmės, Kražių apylinkę su agitacinėmis 

prakalbomis ir monopolius daužydami. Šilo-Pavėžupis tapo tvirtove, aprūpinta gink-

lais ir bombomis. Reakcijos metais, Putvinskis daugelį išsiuntė kontrabandas toliau į 

užsienį. Dragūnai lankėsi Graužikuose, bet į Pavėžupį bijojo vykti. 1906 m. jį areštavo 

Kelmėje. Buržuazijos metais jis pats atidavė dalį naštos valstybei. 

Avižonis P. Keletas atsiminimų iš Šaulių sąjungos kūrėjo V. Putvinskio gyve-

nimo//Lietuvos aidas. – 1939, balandžio 28. 

 

*** 

Putvytė Emilija (g. 1910-04-05 Šilo-Pavėžupyje). Nuo 1938 m. mokytojavo 

Kaune, nuo 1940 iki 1942 m. Vilniuje, 1942–43 m. Kelmės gimnazijoje, 1946 m. 

Miunchene, 1948 m. JAV. 

(„LE“ Bostonas, t. 24.–P.28 5) 

 

*** 
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Prasidėjus 1905 metų revoliucijai, agitacijos reikalais išvažiavau į miestelius ir 

kaimus. Surengiau keletą mitingų. Nemakščiuose nepasisekė. Sumušė juodašimtinin-

kai. Pasisamdęs arklius, atvykau į Graužikus. Porą dienų gulėjau lovoje. Žemaitė turėjo 

daug nemalonumų. 

1899 m. J. Jablonskis ruošė spaudai pirmąją didelę lietuvių kalbos gramatiką. 

Jis su šeima gyveno Putvinskių Pavėžupio dvare, kur atsikvietė geriausius savo padė-

jėjus: Antaną Smetoną ir Petrą Avižonį, tuomet Dorpato universiteto studentą. Buvo 

su jais ir rašytoja Žemaitė. Vėliau visi parsikėlė į Graužikų dvarą, nes ten mažiau 

trukdė. Netrukus visa tai buvo išspausdinta. Ši Jablonskio su talkininkais parašyta gra-

matika padarė pagundą lietuvių rašto kalbai. 

(Binkis K. „Antanas Smetona“, Kaunas, 1934 p. 36.) 

 

*** 

1899 m. Šilo-Pavėžupyje pas Putvinskius vykdavo Višinskio, Žemaitės ir kitų 

organizuojami slapti literatūriniai vakarai, kuriuose dalyvaudavo pažangūs literatai, 

studentai ir šiaip besimokantys lietuvių literatūros. Šiuose pobūviuose buvo nagrinė-

jami ir kritikuojami įvairūs raštai, atrenkami rankraščiai periodinei spaudai, skaitoma 

rašančiųjų literatūra. Be Žemaitės, Vaižganto ir kitų, savo kūrybos bandymus skaity-

davo Jovaras. Kai Jovaras ateidavo į tuos susirinkimus, Žemaitė visada klausdavo: „Ar 

atsinešei pasą?”(atseit eilėraštį). Iš Šilo-Pavėžupio pareidamas Jovaras parsinešdavo 

gerą nešulį draudžiamos literatūros. 

Šaulys. V. – Artojas, knygnešys, poetas. //Kultūros barai. 1970. – Nr. I. – P. 

60–61 
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*** 

1914 m. išleistuose proletariniuose leidiniuose „Giedra” ir „Nauju taku” buvo 

išspausdinta keletas V. Putvinskio vaizdelių..., bet netrukus V. Putvinskis bemaž visai 

nutolo nuo literatūros. 

 Pranskus. B. Proletarinė lietuvių literatūra,Vilnius,1964.–P. 97–98 

 

*** 

Žmuidzinavičienė-Putvinskytė Marija (1877 Šilo-Pavėžupyje –1959-05-12 

Kaune) – dantų gydytoja, visuomenės veikėja. Mokėsi Mintaujoje ir Vilniuje, odanto-

logiją studijavo Varšuvoje ir Paryžiaus aukštojoje dantų gydymo mokykloje. Nuo 1907 

m.  turėjo dantų gydymo kabinetą Vilniuje. Po Pirmojo pasaulinio karo iki mirties gy-

veno Kaune, 1909-10-10 ištekėjo už dailininko Žmuidzinavičiaus. Kurį laiką dirbo 

Kauno universiteto medicinos fakulteto odontologijos klinikoje. Cariniais metais tal-

kininkavo broliui V. Putvinskiui, gabenant slaptą literatūrišką spaudą. 1905 m. Pary-

žiuje išrinkta lietuvių studentų draugijos „LITHUANIA“ pirmininke. Dalyvavo dailės 

parodų rengime. 

 

*** 

1921 m. rugpjūčio pabaiga. Žemaitė Kaune susitiko V. Putvinskį – nė lašelio 

demokratijos nelikę. Grubumas, statumas, atvirai siekė primesti naują tvarką prasčio-

kams. Šit ko siekė ir kaip pasikeitęs, išsprogusios didelės akys, ūsai virpa. Tas, o iš 

teisybės nebe tas. „Putvinskis visiškai atsimainęs – nebeiškentė nepabrėžusi A. Bulo-

tienei, – kai pirma pažinau, nebe tas žmogus. Su savo šauliais baisiai sužvėrėjęs, sako, 

tūkstančiais reikia sušaudyti“. Pasibaisėjusi atsitraukė atatupsčia. 

Sprindis. A. Žemaitė,–Vilnius, 1988.– P. 380. 

 

*** 
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V. Putvinskis anais laikais buvo didelis demokratas, kuo ne specialistas. Tai, 

žinoma, nekliudė bjauriai išnaudoti savo darbininkus.  

Kapsukas V. Raštai. – V. 1975. – t. II. – P. 459. 

 

*** 

Naujųjų 1906 m. išvakarėse buvo suimtas V. Putvinskis, nutykojo pasimaišiusį 

Kelmėje ir tiesiai įgrūdo į šaltąją, kol išgabeno kaip nusikaltėlį į Šiaulius. Žmona E. 

Putvinskienė kraustėsi iš galvos. Ašaras braukdama, lakstė dėl vyro, ieškojo protekcijų 

(V. Putvinskis buvo paleistas 1905 m. vasarą ir toliau savo veiklą pakreipė buržuazine 

nacionalistine linkme). Namai pasinėrė liūdesyje. Meldė jos, Julijos (Žemaitės) likti 

Šilo-Pavėžupyje prie ūkės, nors kiek žiūrėti tvarkos kaip Graužikuose. 

Sprindis. A. Žemaitė, Vilnius,1988.–P. 241. 

 

*** 

Gyvendama Graužikuose, bendraudama su inteligentais, demokratais, Žemaitė 

labai įsitraukė ir į nelegalų darbą. Per Graužikus buvo persekiojama literatūriška 

spauda, kurią čia atgabendavo ryšuliais knygnešys Penikas. Čia buvo laikinas slaptas 

sandėlis – tarpinis punktas. Ir jis talkino. Kaip didžiausią brangenybę naršė naują ry-

šulį, vartė knygeles, padėjo slėpti, kol Putvinskis ar P. Višinskis išveždavo toliau. 

Skaitė pati, ne sykį nešė į kumetyną, vežė į Ušnėnus dukrai Elei, Janušauskienei, Jan-

kams. Nacionalinis pakilimas, neapykanta priespaudai žadino aktyvumą, stūmė prie 

konkrečios veiklos. Juk matė ir kitus pasiaukojimo tėvynei pavyzdžius. Kiek rizikavo 

knygnešiai, nešdami lietuvišką žodį! Ir Penikas slinkdavo išvargęs naktimis miškais, 

žandarų gaudomas, bet išsisukdavo kaip žaltys. 

Sprindis. A. Žemaitė. – Vilnius. 1988. –P. 247. 

 

 



 

 

 

 

16 I š  č i a  s k l i d o  k n y g ų  š v i e s a  

*** 

Pedagogė Ona Putvinskaitė-Tercijonienė gimė 1899 m. spalio 9 d. Šilo-Pavė-

župyje. Baigusi Liepojos komercinės mokyklos 4 klases nuo 1915 m. mokėsi Maskvos 

komercinėje mokykloje. Grįžusi į Lietuvą 1919 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Dabar gy-

vena JAV. 

(„Lietuvių enciklopedija“, Bostonas. – 1964. – t. 37.–P. 75) 

 

*** 

Putvinskienė -Gruzdytė Emilija (g. 1875 m. Suvartuvos dvare – 1943 m. Si-

bire). Mokėsi Suvartuvos dvaro mokykloje. 1879 m. ištekėjo už Putvinskio. Slėpė 

draudžiamą spaudą. 1915 m. atgaivino ir išlaikė Gaugarių pradinę mokyklą. 

(„LE“, Bostonas, 1961. T. 24. – P. 282) 

 

*** 

Pas Putvinskius kurį laiką gyveno Žemaitė. 1900 m. kitame jo dvare Šilo-Pa-

vėžupyje su šeima viešėjo ir dirbo Jonas Jablonskis. Čia svečiuodavosi (ir slėpdavosi) 

P. Višinskis, A. Janulaitis, P. Avižonis, Kapsukas, J. Šlapelis, P. Rimša ir kiti. Čia bū-

davo planuojama „Varpo“ ir „Ūkininko“ medžiaga. Pas Putvinskius eidavo lietuvių 

draudžiamos spaudos kontrabanda, o iš čia buvo išskirstoma kitur. 

Petkevičaitė – Bitė, G. Krislai, 1966. – P. 763. 

Dagys J. M. Lietuvoje pražydusi agava. // Gamta. –1939.Nr. 4. 

 

Amerikinė agava (Agava americana) yra Lietuvoje neretas vazonuose augina-

mas dekoratyvinis augalas iš amarilinių (Amarylidaciai) šeimos. Ji turi storus, sultin-

gus, visada žaliuojančius lapus, aštriais dantytais pakraščiais sudarančiais pamatinę 

rozetę. Lapai kiek panašūs į alijošiaus lapus, todėl kai kur agava vadinama šimtamečiu 

alijošiumi. O šimtametės garbingą vardą ji yra gavus todėl, kad žydi labai retai tik 20-

30, kartais net 100 metų amžiaus sulaukusi. Kadangi tiek metų geroj priežiūroj išlaikyti 
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dekoratyvinį augalą, retai kam pavyksta, tai mūsų krašto agavos žydėjimas yra rete-

nybė. VDU Botanikos sodo asistentė M. Lukoševičienė dekoratyvinių augalų tyrimo 

reikalais apžiūrėjusi daugelį dvarų ir parkų, niekur nėra pastebėjusi žydinčios agavos. 

VDU botanikas rodo šiltnamiuose esančios agavos taip pat nėra žydėjusios. Todėl man 

buvo maloni staigmena gavus iš Šaukėnų klebono kun. J. Staševičiaus žinią su nuot-

raukomis, kad jų kaimyno (ir Lietuvos Gamtininkų draugijos nario) St. Putvio-Put-

vinskio ūkyje, Šilo-Pavėžupyje šiemet pražydusi agava. „Gamtos“ redaktoriui A. Žvi-

ronui paprašius, p. D. Putvinskienė ir p. St. Putvinskis maloniai suteikė smulkesnių 

žinių apie augalą. 

Prieš 30 metų iš Šiaulių į Šilo-Pavėžupį atgabentoji agava šiuo metu esanti apie 

75 metų amžiaus. St. Putvinskis savo laiku norėjęs ją padovanoti VD Botanikos sodui, 

bet profesorius K. Regelis dėl vietos stokos šiltnamiuose negalėjęs jos priimti. Agavos 

būta tikrai milžiniškos. Jos pamatinė rozetė prieš žydėjimą 1938 m. buvo 3 metrų aukš-

čio nuo vazono apačios iki aukščiausių lapų viršūnės ir apie tiek skersmens. 

1938 m. pabaigoje agavos lapai pradėjo liesėti ir raukšlėtis: manyta, kad pase-

nusi agava jau miršta. 1939 m. pavasarį lapų liesėjimas ėjo toliau. Bet birželio mėn. 

pradžioje iš lapų rozetės vidurio nelauktai pasirodė užsimezgusio žiedyno galvutė. Žie-

dyno kotas (stiebas) sparčiai augo, iki rudens išaugo 6,60 m. aukštumo, jo diametras 

prie pamato buvo 11,5 cm., ties viduriu 8 cm. Kernes Marilaun nurodymu, savo tėvy-

nėje Agava amercana išaugina 5-12 cm diametro ir 5-8 m aukščio stiebą. Iš palyginimo 

matysi, kad Putvinskių ūkyje išaugusioji buvo viena iš didžiųjų. Žiedyno kiekis forma-

vosi ir žiedus skleidė palaipsniui iš apačios aukštyn. Iš viso susiformavo 6 kekės, bet 

viršutinės nespėjo galutinai išsivystyti, buvo šalčių pakąstos. Žiedas citrinos geltonumo 

spalvos – geltonais kuokeliais ir geltonu apyžiedžio lapelių vidiniu paviršiumi: išorinis 

jų paviršius žalsvai geltonas. Kelios žydėjo apie savaitę laiko, paskui žiedai juodavo ir 

nyko. Žiedynui formuojantis, pamatinės rozetės lapai palaipsniui menkėjo ir nyko. 
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Savo puošniu žydėjimu, kurio pažiūrėti buvo apsilankę daug ekskursantų, agava, at-

rodo, baigs savo gyvenimą. 

Agavų tėvynė yra tropikų ir subtropikų Amerika. Daugelis agavų rūšių, tarp jų 

ir Agava americana, auginama Meksikoje pluoštui gauti ir tam tikram alkoholiniam 

gėrimui iš jų sulčių gaminti. Kaip pluoštinis augalas amerikinė agava pradėta auginti 

ir pietinėje Europoje – Kaukaze, Italijoje, Ispanijoje. Čia ji puikiausiai klimatizavosi ir 

net sulaukėjo. Lietuvoje ji tik vasaros metu gali būti lauke laikoma. 

 

 

 

 

 

ATSIMINIMAI APIE ŠAULIŲ VEIKLĄ 
Dambrauskienė Jadvyga, Juozo gim. 1914 m. Kelmės dvare 

 

 

Buvo pavasarininkė. Kelmės senelių prieglaudoje gyveno gal 30–40 senelių. 

Pavasarininkai švenčių proga surengė jiems keletą vaidmenų. 

 Šauliai. Maždaug  nuo 18-os metų tapo šaulė. Šauliai taip pat ruošdavo vaidi-

nimus. Kelmės progimnazijos direktorius poetas Graičiūnas buvo režisieriumi. Vai-

dino keletą spektaklių. Jadvyga vaidino senąją motiną spektaklyje „Pinigėliai“. Tame 

spektaklyje vaidino teismo sekretorius Mardosa. Vaidino „Tris mylimas“. Nuo 1926 -

ųjų metų prasidėjo Graužikų gegužinės. Joninės maždaug nuo 1930-ųjų metų tapo tra-

dicinėm. Vaidindavo Graužikų kalne. Kartą atliko raganos vaidmenį. Kelmės šaulių 

namuose šaulės užsiiminėdavo rankdarbiais, siuvinėdavo, iš popieriaus darydavo gė-

les, popierines puošnias kepures – ruošdavosi, puošdavosi šokiams. Šokiams grodavo 

šaulių orkestras. Jie grodavo ir mirus kokiam šauliui. Per šokius grodavo valsus, pol-

kas, klumpakojus. Vyrai šauliai sportuodavo, turėjo futbolo komandą, išvažiuodavo 
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toliau į Skaudvilę ar kitur. Mašiną dažnai duodavo žydas. Keltas – ugniagesių viršinin-

kas. Išvažiuodavo į šaulių šventes Kaune (ir Vytautas Putvinskis), į ekskursiją Klaipė-

don, Palangon. Buvo šaulių choras. Šauliai negalėjo būti jaunalietuviai. 

Į šaulių susirinkimus atvažiuodavo senoji Putvienė Emilija. Šauliai pažymė-

davo Vlado Putvio-Putvinskio mirimo metines, nueidavo su vėliavom prie kapo. Kar-

tais šaulių namuose Emilija suruošdavo ta proga arbatėlę, buterbrodus pasistiprinti. Kai 

būdavo jos vardadienis, Kelmės šaulės moterys (kelios) važiuodavo į Graužikų dvarą 

pasveikinti ponią. Tada viešnias ji pavaišindavo. 

Kelmės šaulių būryje buvo virš 100 šaulių. Šauliu buvo jos vyras Dambrauskas. 

Jis, dar toks Armonavičius buvo dūdoriai. Prieš pat karą buvo atskiras Šaltenių šaulių 

skyrius (gal grandis?). 

Apie Pašilę, link Karklėnų buvo plėšikas Rickus. Būrys Kelmės šaulių lėkė jį 

gaudyti. 

Kartą (iš dabar mirusio šaulio Atkočaičio pasakojimo), apie 1937 metus už Šau-

kėnų, prie Judlės buvo šaulių manevrai. Turėjo savo patvaras – gurguoles. Jojo raiti, 

imitavo apsupimą, turėjo slauges – šaules moteris. Buvo pasiskirstę į 3 būrius. Po to 

pietavo Šilo-Pavėžupio dvare, nes dalyvavo Stasys Putvinskis. 

Šauliai pažymėdavo vasario 16-ąją. Pirmiausia  nešini vėliava eidavo į bažny-

čią. Paskui eisena eidavo per miestą į šaulių namus. Salėje vyko minėjimas. Kai vietos 

buvo visai maža, apie 1924 metus, toks minėjimas vyko aikštėje. Klebonas vaikus pa-

ėmė iš mokyklos ir susodino į 2 vežimus, vežė į minėjimą aplink miestą. Vienas veži-

mas buvo didelis, gražus, jis turėjo būti „blaivininkų vežimu“, o sulūžęs – „girtuoklių  

vežimu“. Toks buvo klebono sumanymas. Buvo labai šaltas oras, bevažiuodami vaikai 

nušalo kojų pirštus. Šventėje juos pasiėmė tėvai. 

Mirus Vladui Putvinskiui, 1929-03-05 nebuvo pamokų. Iš Kauno į Šiaulius 

karstą vežė traukiniu. Paskui nuo Šiaulių į Kelmę atvežė. Karstą nešė į bažnyčią. Buvo 

labai daug žmonių. Vaikai turėjo nešti vainikus – organizavo mokytojai. Laidojant 
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buvo labai šaltas oras, sniego nebuvo. Berods pirma diena Velykų. Kelmės šaulių būrys 

prie kapo triskart iššovė – taip pagerbė savo vadą. 

 

 

 

 

 

ATSIMINIMAI APIE ŠILO-PAVĖŽUPIO DVARĄ   
Pasakojo Ežerskienė-Plunksnytė Zosė, gim. 1916 m. 

 

 

Dvare maždaug 1935 metais pradėjo dirbti virėja. Kartu dirbo ir šeimininkė, 

kuri Kaune žemės ūkio mokykloje buvo baigus specialius mokslus, mokėjo visokius 

valgius kepti ir virti. Dvare reikėdavo daug vargti su vandeniu, nes jį nešdavo iš šulinio. 

Žemės ūkio mokykloje mokėsi gal 2 metus. Į metus virėja gaudavo 300-400 litų. Šei-

mininkė dvare dirbdavo, kol ištekėdavo. Kai ištekėdavo, dirbti neleisdavo, mat, tada 

turėdama šeimą, galėtų pavogti: jos žinioje buvo visi raktai ir produktai. Šeimininkė 

Jarušauskaitė Julė dirbo, kol ištekėjo. Virdavo atskirai ponams ir šeimynai, nors mais-

tas mažai skyrėsi. Buvo įvairių įvairiausių produktų ir prieskonių. 

Pusryčius valgydavo anksti, nes 8-ą valandą jau turėjo būti darbe. Pietums iš-

virdavo barščių iš burokėlių. Pietūs būdavo 12-ą valandą. 

Stasys Putvinskis buvo didelis medžiotojas. Zuikių ir ančių prišaudydavo be 

skaičiaus. Nusibosdavo lupti ir kepti. Zuikius išskrosdavo, į pilvą prikimšdavo laši-

nukų. Po to duchovkėje kepamą zuikį apipildavo burokėlių padažu. Stirnų išsivirdavo. 

Stirninų kaukoles nuvirdavo, ragus pakėlę, pririšę virš puodo. Į vandenį įdėdavo sodos, 

kad mėsa geriau nuvirtų. Nušaudavo tetervinų. Jų daug buvo Laikšių pelkėse, apie 

Škulskio sodybą, eglynuose. Nušautus veždavo į Šiaulius – ten darė iškamšas. Salone 

buvo daug stirninų, briedžių ragų. Šernų tada nedaug buvo – juos drausdavo šaudyti. 



 

 

 

 

21 I š  č i a  s k l i d o  k n y g ų  š v i e s a  

Tačiau Putvinskių salone buvo keli šerno kailiai. Šernus šaudydavo bokšteliuose prie 

bulvių lauko. Metuose būdavo dvi generalinės medžioklės: rudenį ir žiemą. Žiemą šau-

dydavo vilkus, lapes, nes jų kailiai tada geri buvo. 

Kūčių stalas buvo bendras su šeimyna. Vieną metą šeimyna Kūčių vakarą ilgai 

nesulaukė šeimininko. Tik staiga atsidaro durys ir įeina Stasys, nešinas dviem didžiu-

liais vilkais, kuriuos pats nušovė. 

Medžioklei laikė šunis. Jų buvo labai daug – be skaičiaus. Daugiausia mažų 

taksiukų. Jiems buvo specialus namelis su vonia. Virėjos pareiga buvo šunis prausti, 

šukuoti. Už tai jai, nors ir retai, šeimininkas „išmesdavo“ kokia 10 litų. Šunų reikalais 

Putvinskis turėjo reikalų su vokiečiais – jie net iš ten kartais  atvažiuodavo jo šuniukų 

pirkti. 

Būdavo, kad kartais šunys vienas kitą pasipjaudavo. Buvo dideli, ilgakojai, 

nudribusiom ausim, negražus šuo „Vižlas“, kuris gerai gaudė antis. 

Kada vykdavo žvejyba, ant stalo patiekdavo ir žuvies. Dažniausiai lydekų, ku-

rios atsirasdavo neauginamos, o karpių būdavo tik tada, jeigu jie susižeisdavo. 

Dvare turėjo daug uogienių. Uogų pririnkdavo ruskės iš  Lykšelio ir Pakupel-

kio. Už uogas dvare jos gaudavo lašinių. 

Per žiemą vyrai veždavo malkas, o pavasarį, jų kokia 10 pjaudavo rankomis ir 

kapodavo. 

Dvare buvo ir gražių indų: lėkščių, sidabrinių šaukštų. Tačiau juos ant stalo 

padėdavo tik tada, kai atvykdavo kokie nors garbingi svečiai. 

Po to, kai Stasį Putvinskį išvežė saugumiečiai, dvaro administratorius buvo  

Alūzas, kuris ir pasiėmė visą turtą – ką norėjo. 

Prieš tai, ūkvedžiui Pluščiauskui mirus, ūkvedžiu dirbo tikras vokietys. 

Šokiai būdavo mokykloje – Keršinėje ant kalno. Kai kas dvare susirgdavo, at-

veždavo daktarą Gruzdį. 
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Iš Sendvario dvaro, už Šaukėnų, atsiveždavo daktarą Girdvainį. Gydytojui už-

mokėdavo ponas Stasys Putvinskis. 

Keli metai prieš suėmimą Stasys Putvinskis nusipirko Bubių dvaro polivarką. 

Tada jis daugiau gyveno Kaune, nes buvo žemės ūkio ministeris. Zosė dvare buvo vi-

rėja. Dvare buvo vandentiekis – vandenį ėmė iš Dubysos. Būdamas ministru, jis nuša-

lino kažkokį tai pavaldinį, už ką jis atkeršijo vėliau –įskundė: Stasį Putvinskį suėmė 

1940 metų birželio 14-ą dieną. 

Stasys Putvinskis iš to pavaldinio būk tai buvo atėmęs visą turtą ir išvarąs „kaip 

stovi“. 

Prieš Putvinskį dvarą valdė Zubovaitės vyras Ropas. Zubovaitei mirus, Ropas 

dvarą perleido Putvinskiui. 

Putvinskis ryte keldavo anksti ir eidavo medžioti. 

Per metus dvare papjaudavo maistui po 10 paršų. 

Putvinskis buvo griežtas, darbe reikalavo drausmės ir tvarkos, nepakentė tingi-

nių. Ūkyje ėmė pavyzdį iš vokiečių, studijavo vokišką literatūrą. 

 

 

 

 

 

ATSIMINIMAI APIE ŠILO PAVĖŽUPIO DVARĄ,  

KITUS DVARUS 
Pasakojo Ivanauskienė-Šarauskaitė, Kazimiero, g. 1904 m. Šonos kaimo, apie 

2 km. nuo Pavėžupio. 

 

 

Mokykla. 2 mėnesius mokykloje mokėsi. Mokytoju dirbo Konstantinas Miko-

lanas. Mokykla buvo Vėžežeryje, ilgame mediniame pastate. Sąsiuvinių neturėjo, rašė 



 

 

 

 

23 I š  č i a  s k l i d o  k n y g ų  š v i e s a  

ant pilkų lentelių  grifeliu-baltai. Galėjo raides nutrinti. Turėjo elementorius. Čia buvo 

4 skyrių mokykla. Vaikai buvo įvairaus amžiaus. Mokėsi, kas norėjo, mokslas nebuvo 

privalomas. Kartais į mokyklą  ateidavo Vladas Putvinskis, paglostydavo galvas, pak-

lausdavo: 

– Vaikai, kaip einas? 

Biedniems vaikams duodavo sąsiuvinių, knygų. 

Vladas Putvinskis. Kartą mama nusiuntė  Kūčioms žuvies parnešti. Nuėjo prie 

pono. Ponas turėjo gražią išskleidžiamą lazdą. Buvo pasirėmęs ant lazdos. Mergaitė 

pasakė kelis žodžius ir pradėjo ranką bučiuoti. Ponas supyko, rankas už nugaros nu-

suko: 

– Ne, nedūsiu, nori man ranką sukandžioti, – nemėgo kad kas rankas bučiuotų. 

Mergaitė paleido dūdas. Ponas atlyžo: 

– Na, neverk – pasakė. 

Liepė Račkauskui žuvies mergaitei atnešti, o pinigų už tai  neėmė. Kelis kart 

žuvies yra davęs. 

Darbas. Prie senojo pono darbą pradėdavo dar prieš pusryčius. Dvare skardėjo 

skardinė blėka. Kai pagamindavo pusryčius, dvaro šeimininkė („kucharka“) – virėja 

išeidavo ir su kūju į blėką suduodavo. Kviesdavo pusryčių. Pietūs būdavo 12-ą valandą. 

Arkliai iš tolo skambes nugirsdavo ir pradėdavo žvengti. Tačiau prie Vlado tvarka buvo 

griežta: jis buvo griežtas, bet teisingas. Kitą syk su Adomavičiu šiek tiek pasikrovę 

rugių važiavo jau namo pietų. Ties kapukais sutiko poną. 

– Nu ką, Antanai, a paskutinius rugius sukrovei? 

– Ne, ne paskutinius. 

– Važiuok, pasikrausi, ta pietų valanda bus nepražuvusi. 

Turėjo sukti atgal ir prisikrauti pilną vežimą, kad arkliai vos patempė. 

Pietaudavo iki 14-os valandos. 
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Popiet dirbdavo ilgai, beveik, kol matyti. Žiemą kuldavo, užsidegę liktarną. 

Turėjo žibalu kūrenamą pečių prie kuliamosios mašinos. Tačiau dirbo smagūs. Kul-

davo lauke, šiaudus kraudavo į krūvas, po to veždavo į daržines „balatavanais“ (šlajo-

mis). Buvo gal 10 porų arklių. Karvių mažiau nei 50. Arkliai žemaitukai, ardėnų. 

Vladas Putvinskis po laukus jodinėdavo su ilgakojais trakėnų veislės arkliais. 

Su dviračiu nevažinėdavo. Furmanų per daugelį metų turėjo įvairių. Vieną turėjo pa-

našų į save. Jodinėdavo apie prūdus pats furmanas. Būdavo, kai niekas nemato, tėvo 

karves parvarydavo pasiganyti į dvaro pievas –  ten buvo gera žolė. Būdavo užsimanys 

furmanukas, kad duos su nagaika per kuprą. Be furmano Vladas nevažiuodavo, nebent 

tik su lineika. Į bažnyčią kartais nuvažiuodavo ant prisikėlimo. Augino karves, avis, 

sėjo linų. Kas mėnesį dvaro kumetis gaudavo 15 litų algos. Bernams mokėjo po 300–

400 litų. Kas mėnesį duodavo gūdų. Prie Valdo Putvinskio nuosavus ūkius nusipirko 

Anglickis, Adomavičius Antanas. Viena moteriškė tarnavo prie jų, jai sutaupė 10 000 

litų. Vėliau kai ištekėjo, jau Stasys Putvinskis jai nupirko sklypą su pastatais (iš nauja-

kurio). Prie Vlado Putvinskio kumetis turėjo turėti ir antrininką, kad eitų dirbti visus 

metus. Arba turėjo būti koks nors vaikinukas. Pati Ona dirbo padiene darbininke – jai 

mokėjo caro rubliais. Būdavo, kai rudenį bulves kasdavo, Vladas liepdavo po darbo: 

– „Nenulėkit vaikai, neišeikit su krepšiukais pas mane“. Kai būdavo blogas 

oras, lietus, šeimininkei liepdavo visus pavalgydinti dvare, kad nereiktų gaišti einant 2 

kilometrus į namus. Valgė visų dvaro darbininkų virtuvėje. Darbininkai laistė daržus, 

juos sodino, prieš tai „mytais dūbes“ iškasdami. Vieną kartą darže rado cukrinį runkelį 

– tai buvo didelė naujiena. Niekas nevokdavo. Išgerdavo, bet ne daug. Būdavo sueis 

vyrai vakare grajyti, atsineš nediduką pusbonkį, visam vakarui keliems jo užteks. Su-

sirinkdavo šeštadieniais dvaro jaunimas. Užsirišę akis „gaudė pušį“. Būdavo muzi-

kantų: armonika, barabanas, bosas. Grojo Bezaras, Šiautkulis. Šienaudami, ar rugius 

pjaudami pradalgę išvaro ir dainuoja. Augino mėlynuosius ir geltonuosius (kvepian-

čius) lubinus. 
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Ruošdavo darbų pabaigtuves. Sukviesdavo visus kumečius, darbininkus su 

žmonom, vaikais. Alaus padarydavo. Būdavo mėsos, pyragų. Geriausias darbininkes 

ponia apdovanodavo už savo lėšas, pirkta skarele ar palaidinuke. Ir jaunoji ponia Darija 

buvo gera. Žiūrėdavo, kas suserga. Iš Gilvyčių parveždavo daktarą Girdvainį, jei dvare 

kas apsirgdavo. Iš Suvartuvos pargabendavo daktarą Gruzdį. Bravore gimdė Jankaus 

sesuo (netekėjusi mergikė),  parvežė Girdvainį, o vaiko neleidžia čia auginti, atidavė į 

gerus namus. Tik suminėjo kodėl: 

– Jūs esat visi tamsuoliai. 

Stasys Putvinskis nebuvo per daug išdidus, leisdavosi į kalbas. Ir jo žmona Da-

rija nestovėdavo dyka, nebijodavo buroką išrauti. Stasys buvo šaulys. Per šventes šau-

liškai apsirengdavo. Per Velykas jo šaulių orkestras (dūdų) grodavo. Senasis Putvinskis 

iš miško atneštas uogas supirkdavo. 

Kalėdos. Vėžežerio mokykloj prie Vlado būdavo Kalėdinė eglutė. Ponas pri-

pirkdavo žaisliukų. Vlado vaikus augino ir mokė senelytė–auklė. Jankaus motina tar-

navo Pavėžupyje, o Jankus dirbo furmanu. 

Dvare augino mišinius, žirnius, vikius, avižas. Arkliams – seradėlę. Miškuose 

buvo vilkų. Juos gaudė veliavėlėm. Ponas Stasys Putvinskis turėjo kelis kilometrus 

šniūrų su vėliavėlėm – apjuosdavo kelis ha. Vienu tarpu apylinkėse buvo pasirodę 3 

vagys: Rickus, Kazlauskis, Balsys. Kazlauskį suėmė, Balsį nušovė. 

Eigulys Juškus prie namų naktį matė blyksint švieselę. Kasė ir iškasė aukas su 

katiliuku. Šiautkulis pranešė savo draugams plėšikams Mikšui ir Smailiui, su kuriais 

susipažino kalėjime (vienas jų buvo iš Vilniaus). Šie pasigavo Juškų, pakabino ant me-

džio, kojas apdegino. Juškaus duktė pabėgo, nulėkė į Stasio Putvinskio dvarą, pranešė. 

Šis atlėkė su šauliais, bet pavėlavo. Paskui visi užspeitė Šiautkulį, kad išduotų plėšikus, 

nes kitaip jį patį nužudys. 

Plėšikai turėjo žiūronus, buvo patyrę. Nuo kalniukų dairydavosi. Laikydavosi 

papelkėj (pelkėj prie Galdvydiškių). 
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Šiautkulys nusipirko šnapso, nugirdė plėšikus. Šie išgirdo varnas krankiant. – 

Kas čia, svetimas žmogus matyt kažkur yra, įtarė šie. 

O tuo tarpu 10 policininkų jau šliaužė pilvu prie jų. Šiautkulys pasitraukė į šoną, 

o plėšikus nušovė. Iškasė pelkėje duobę, susodino vieną šalia kito. Į duobę įmetė 2 

butelius šnapso, šukas. Lavonus nuo kelio į duobę nuvilko Šimkus. Mergos kryžiuką 

padarė. 

Būdavo kartais Šiautkulys terorizuodavo plėšikais: 

– Ateis, kaip rupkes prie sienos prikalinės. 

O dabar jų nebeliko... 

Kiti ponai. Janavičiai buvo neblogi žmonės – Gaugariuose. Tik ponia buvo iš-

didi, užvydi (pavydi) lenkė. Kartą vaikas obuolį pasiėmė, tai su lazda jį vaikėsi. Stasys 

Janavičius buvo Putvinskio Stasio draugas. Labai didelis plepys. Vyrai kartais tyčia 

užkalbindavo, tai valandą praplepėdavo. Velykoms senoji Janavičienė visiems kume-

čiams ir vaikams duodavo po 2 kiaušinius, po bulkutę su lašinukais, po sausą bulkutę. 

Putvinskiai to nedalydavo. Apie 1920 metus per Velykas, Kalėdas senoji Janavičienė į 

kapukus vyro kapan nešdavo maisto – palikdavo inde rūsyje. Tiesa, nešė jos šeimi-

ninkė. Kartais ši kur nors supykusi patvoryje išpildavo, bet kartais ponia patikrindavo, 

pati nueidavo pažiūrėti. Darbas pas Gaugarių, Janavičių trukdavo iki saulės laidos. 

Buvo dvare didelis gėlynas, darbininkams už pririnktą gorčių agrastų ar mažų obuo-

liukų mokėjo po 5 centus (per dieną užsidirbdavo po 1–2 litus). Per Velykas Janavičiai 

duodavo ir saldainių vaikams. Augino ir žuvį. Tvenkiniai  buvo Gelučių link Targaus-

kių. Kumečiai laikė „šimtadynę“. Janavičiaus kumečiai buvo gerai apsirengę. Už 100 

dienų (kol išbūni) mokėdavo po 0,5 lito už dieną. Po to jau po 2 litus į dieną. Šimta-

dynei pasėdavo po 3 pūrus (pūras virš centnerio) bulvių, duodavo grūdų. Laikė karvių, 

kiaulių. Gaugarių dvare buvo urėdas. Labai sunkiai dirbo, perdien karves milžo, veži-

mus mindavo, o dar ir savo šeimą reikėjo apžiūrėti. Janavičienė iš vaikų uogas supirk-

davo – užmokėdavo.  
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Buvo ir labai gerų ponų. Toks Šliogeris už Kelmės. Jo darbininkai su naginėmis 

nevaikščiojo. Vienam darbininkui  net karvę nupirko, tik paskui po truputį užsimokėjo. 

Jaunuvėnuose ponai labai gerai užlaikė, mylėjo biednus žmones. Tokių ponų nelies-

davo „svieto lygintojai“, o kitą, ten kur ponai buvo blogi paimdavo gyvulius, išsivary-

davo. Buvo toks gudrus „lygintojas“ Marcinkus, kurį niekaip nepagaudavo. Pats jis 

dažnai kuo nors, pavyzdžiui kunigu, persirengdavo. Tai buvo daug apie 1920-uosius 

metus. Ginkluoti „svieto lygintojai“ Kipgiryje išsivarė jautį, patys darbininkai jį turėjo 

papjauti ir suvynioję mėsą atiduoti. Užvažiavo į Jaunuvėnus, darbininkų paklausinėjo. 

Šie gyrė ponus, todėl jiems nieko nedarė. 

 

 

 

 

 

APIE MEDŽIOKLĘ 
Pasakojo Jocas, Stasys g. 1920 m. Šiaulių apskrityje, Padubysio vlsč.  

Kurtuvėnuose. 

 

 

Būdamas vaikinu, tarnavo Pliotario dvare, Kurtuvėnuose. Stasys Plioteris or-

ganizuodavo medžiokles, į kurias atvažiuodavo ir Stasys Putvinskis. Kartą Plioteriui 

paskambino eigulys iš Vanagų miško (6 km. Nuo Kurtuvėnų), kad radęs vilko pėdas, 

įeita į raistą ir neišeita. Plioteris tuoj pranešęs Putvinskiui, šis pribuvęs. Apsupę tą 

miško plotą veliavėlėmis. Buvo tai prieš karą, per pačius naujus metus. Vilkas išbėgęs 

tiesiai prieš Putvinskį, kuris ir nušovęs. Iš Kurtuvėnų buvę dvi furmankos (vežimai) – 

virš 10 vyrų. Buvo gal 4 eiguliai. Putvinskis atsilyginimui kiekvienam varovui davęs 

po 5 litus, eiguliams – po 10 litų, o eiguliui užtikusiam pėdas –25 litus. 
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Vilkas buvęs iš didžiausių – su karčiais, kuriuos vadindavę „arklinčiais“ – būk 

tai tokie pjaudavę arklius. 

 

*** 

Pasakojo Urbonavičienė – Eitmantytė Stefa, Stasio. g. 1916 m. Kelmės raj. 

Butkiškės km. 

 

Graužikų dvaro savininkas Vytautas Putvinskis buvo Kelmės Šaulių vadas, da-

lyvaudavo iškilmėse. Buvo aukštas, sportininkas: su mašina ar traukiniu bėgdamas 

lenktyniaudavo. Žmona Elena Urbonavičiūtė buvo su juo giminaitė – II eilės pusseserė. 

Ji buvo kilusi iš gausios šeimos: 6 seserys ir 3 broliai. Dabar gyvos 3 seserys ir brolis. 

Buvo baigus, berods gimnaziją. Urbonavičiukai buvę juodukai, o Elena – šviesiap-

laukė, tamsiais juodais antakiais – buvusi graži. Brolis ir sesuo Manė buvo agronomai, 

o sesuo Lionė, gyvenusi JAV – mokytoja. Urbonavičiai Ganypravos dvare turėjo 120 

ha žemės. Vėliau rusų laikais dalį pardavė, sumažino iki 70. 40 hektarų, bet vis tiek 

išvežė į Sibirą. Ganypravos dvaro vietą vėliau pavadino Žibuoklių kaimu. Ten buvo 

žiemos žemės ūkio mokykla. Ji ten mokėsi daržininkystę, agronomiją, buhalteriją. Vy-

ras buvo dėstytojas. Jų ūkyje buvo sėjami selekciniai javai. Iš Dotnuvos atvažiuodavo 

tikrinti specialistai. Vyrui už juos daugiau mokėjo parduodant, nes buvo grynaveislė 

sėkla. 

Elena Putvinskienė buvusi lėta, švelni, gera.  Graužikų kalne būdavo gegužinė. 

Per Joninių gegužines uždegdavo Elena Putvinskienė. Į gegužines atvažiuodavo Žmui-

dzinavičiai, Smetona. Juodu su vyru, kartą, buvo nuvažiavę į svečius pas Žmuidzina-

vičius. 

Vytauto Putvinskio motina Emilija Putvienė rūpindavosi Kelmės seneliais. Prie 

bažnyčios buvo prieglauda. Ten buvo blaivybės arbatinė, kurioje suorganizuodavo lo-

teriją, o surinktas lėšas skirdavo seneliams. 
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ATSIMINIMAI APIE ŠILO-PAVĖŽUPIO DVARĄ 
Pasakojo Juškys Petras, Juozo, g. 1907 m. Eržvilke, Jurbarko raj. 

 

 

Palendrių bažnyčia. Prieš tai tarnavo pas kunigą Ambrozevičių. Jo ūkyje buvo 

laikina bažnytėlė. Nusprendė statyti naują mūrinę. Statė 14 darbininkų vienus metus. 

Statė iš cemento ir gelžbetonio. Nešė neštuvais, sunkiai lipdami laiptais nuo aušros iki 

sutemos. Mokėjo į dieną po 5 litus. Pagrindiniai įrankiai buvo lopeta, arkliai ir neštuvai. 

Pastačius bažnyčią kitais metais ją puošė, išpiešė Statkus Juozas, turbūt kunigo gimi-

naitis iš Eržvilko – dailininkas. Vėliau, rusams užėjus, jis žuvo Rusijoje – kažkas už-

mušė. 

Bažnyčią Ambrozevičius statė iš savo Amerikoje surinktų lėšų. Tuo metu Pa-

lendrėse buvo tik 3 ūkininkai. Bažnyčią  pastatė gal 1933 metais. Ji turėjo būti skirta 

vienuoliams ir  pranciškonams. Kunigas jau buvo senas. Užėjo karas ir bažnyčia buvo 

paversta sandėliu. 

Kunigas turėjo 80 ha žemės. Iš jos – 20 ha pievų Laikšėse. Ten ir  Juškys šie-

naudavo. Jo švogeris buvo Kleiva. Kitoj pusėj kelio – priešais gyveno Višomirskienė. 

 

*** 

1934 m. žiemą atsikėlė į Šilo-Pavėžupio dvarą. Įsidarbino arkliniu. Įsidarbin-

davo paprastai nuo Šv. Kalėdų ar Naujų metų. Galėjo tuo laiku išeiti atostogų – pora 

savaičių. Atostogų išeidavo, jei atskirai turėjo tėvus. Dirbo jau tuo metu – tik vienus 

metus, kai Stasys Putvinskis dirbo žemės ūkio ministeriu. 

Arkliai. „Kūtėje“ laikė 32 arklius. Buvo du žemaitukai – kumelė ir eržiliukas, 

3 staininiai – 3 trakėnų veislės arkliai pavažiavimui, 1 stambus ardėnų veislės eržilas, 

su kuriuo kryžmindavo darbinių arklių kumeles. Todėl darbiniai arkliai buvo stambūs 

ir stiprūs. Ponams važiuoti furmanas kinkydavo po 2 arklius. Kartais, kai furmano ne-
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būdavo, kinkydavo ir arklinis. Laukus dirbdavo su žemaitukais arkliais. Žemaitukų ku-

meliukus parduodavo žmonėms. Paprastai darbinis arklys kainavo 300 litų, kumeliukas 

– 120–150 litų. Paskutiniais nepriklausomos Lietuvos metais arkliai buvo supigę. 

Už metus arkliniui mokėjo 400 litų. Kiekvieno mėnesio pabaigoje Stasys par-

važiuodavo iš Kauno ir parveždavo pinigus: kas norėjo, galėjo atsiimti kas mėnesį. 

Kai pradėjo dirbti arkliniu, Stasys jau buvo ministru. Jeigu kas dirbdamas už-

tikdavo vietą ūkiui nusipirkti, pasitardavo su ponu ir gaudavo pinigų skolon – paskui 

turėjo atidirbti. Buvo tokių. Buvo 8 poros darbinių arklių. Juos prižiūrėdavo priskirti 

kumečiai ar dvaro darbininkai. Kiekvienas turėjo savo brikas. Prieš darbą kiekvienas 

po 15 minučių valydavo arklius, prisukdavo grifus pasagose, išvalydavo iš pasagų pri-

džiūvusį mėšlą, kad žiemą neslidinėtų. Kūtėje atskirai stovėjo: darbiniai ir staininiai 

arkliai. Krėsdavo šiaudais – jų daug buvo. Darbiniams mėšlą valė, kai daug susikaup-

davo – pavasarį, žiemą ar rudenį, o staininiams – kasdien, nes jie turėjo būti gražūs. 

Stovėjo ant  lentinių „padlagų“ – grindų. 

Arklinis keldavo ryte anksti – 5 valandą. Turėjo žadintuvą. Šerdavo arklius – 

dobilais, šienu, į dieną arkliui duodavo po 5 kilogramus avižų miltų. Uždaryti arkliai 

būdavo žiemą–vasarą. Kai girdydavo, nugindavo prie prūdo – buvo užtverta iki pat jo. 

Žiemą prisemdavo vandens iš eketės. Arklių aptvarą vadino laidaru. Arkliai buvo bėri, 

šviesrudžiai, kaštoniniai. Gerai nupenėti – blizgėdavo. Buvo stiprūs. Būdavo, iš Šiaulių 

(„Lietūkio“) ordinarčikai su pora arklių parveždavo po 2,5 lubinų sėklų žuviai šerti. 

Veždavo prie Šaukėnų į Kartuoklę, ten maldavo. Buvo Gorskio malūnas. Malūnas tu-

rėjo dyzelinį variklį. Staininius  arklius šerdavo gausiau. Vakare 18 valandą darbininkai 

pareidavo iš darbo, parvesdavo arklius. Tuo metu jiems jau turėjo būti pripilta pašaro į 

ėdžias. 

Darbas. Pietūs būdavo 12 valandą. Vakarienė apie 19-ą valandą. Vasarą darbo 

diena dvare trukdavo 10 valandų. Žiemą dirbdavo nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Va-

sarą arklius labai puldavo gyliai. Ponas, tada liepdavo darbą pradėti ankščiau ryte, o 
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pietų ilsėtis kokias 3 valandas, vakare vėl ilgiau padirbėti. Taip išvengdavo gylių. Kas 

neturėjo arklių, pietavo 1 valandą, kas turėjo arklius – 1,5 valandos. Pavėžupyje pus-

vakario nebuvo. Gaugariuose skambindavo pusvakarį, o Šilo-Pavėžupyje jau eidavo 

namo, nes darbas baigdavosi anksčiau. 

Būdavo, kad išeis pjauti su dalgiais kokie 8 vyrai, kad ims dainuoti, net žemė 

linksta. Turėjo arklines pjaunamąsias. Pievas pjaudavo dalgiais, nes ten būdavo visokių 

kupstų, kemsynų. Šienavo birželio mėnesį. 

Turėjo arklines griebiamąsias. Su arklinėm mašinom pjaudavo rugius ir dobi-

lus. Dobilus augino sėklai. Mėlynus dobilus augindavo smėlynuose ir žydint apardavo, 

kad žemė būtų derlingesnė. Ardavo su dviem ar trim arkliais, priklausomai, kokį plūgą 

naudojo. Dirbdami dviragiu plūgu, kinkė 3 arklius. Prie plūgo buvo pritaisytas skutikas 

ražienom nuskusti. 

Grūdus pildavo svirne. Sumaldavo, kiaulėm, karvėm duodavo miltus. Nedaug 

parduodavo grūdų. Ponas nemėgo tinginių, reikalavo drausmės ir tvarkos. Jei nedirbi, 

eik iš dvaro. 

Žuvį darbininkai veždavo į Raseinius, į Šiaulius, sudarydavo sutartis. Į Rasei-

nius važiuodami sugaišdavo kartais net 3 paras. Už kilogramą karpių mokėjo, berods 

2,5 lito. Išvažiuojant pietums – maistui ponas duodavo darbininkams pinigų. Vežė žuvį 

ir į Tauragę. Vežė žuvį bačkose. 

Buities sąlygos. Ponai valgė atskirai. Darbininkų maistas  buvo geras. Mėsos 

galėjai valgyti, kiek nori, jei išalkai – pats virtuvėje atsipjovei. Sau augino kiaulių, 

pjaudavo veršelių. Kartais kokia karvė susižalodavo. Tada ją parduodavo žydui, nes 

žydai mokėjo gerai gyvulius prižiūrėti. Nedraudė iš sodo obuolių pasiimti. 

Už dvaro stalo valgė furmanas, arklinis ir 3 mergos. Buvo virėja ir 2 tarnaitės 

– lauko darbininkės. Jos šėrė kiaules, tvarkė rūmą, milžo karves. Karvės buvo pienin-

gos, o  pienas riebus. Pieno riebumą mokėjo nustatyti šeimininkė. Per parą primilždavo 
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25 bitonus po 25-35 litrus. Po to pieną sustatydavo į vandenį su ledais, veždavo į Šau-

kėnų pieninę, separuodavo. Buvo padaryta ledaunė prie svirno, ledai užžerti durpėm ir 

pjuvenom. Liesą pieną šerdavo kiaulėm, girdydavo veršiam. Kažin ar kas taip rūpinosi 

kumečiais, sutvarkė kumetyną: sudėjo grindis, langus, kaip Šilo-Pavėžupyje Put-

vinskis. Žuvininku dirbo, berods, Pluščiauskas Rapolas. Buvo priverstinis taupymas. 

Savo žemės nusipirko Venckus, Adomaitis Antanas, Pluščiauskas. Stasys sakydavo: 

Noriu, kad kai iš manęs išeisi, neitum dirbti už ordinarijas, kad savo ūkį turė-

tum. Kas trečią sekmadienį arkliniui būdavo išeiginė. Tik rytą pašerdavo, o jį pakeis-

davo koks darbininkas. Paprastai po rytinio šėrimo iki pietų arklinis galėdavo truputį 

nusnūsti. Jis visą laiką budėjo prie arklių, nes ne visi arkliai išeidavo į darbą: likdavo 

kumelių, kumeliukų. Sekmadienis daliai darbininkų dvare buvo poilsio diena. Važiuo-

davo į bažnyčią Šaukėnuose. Su dviračiais ar arkliais. Geras dviratis tada kainavo 300 

litų, prastesnis 120-200 litų. Stasys iš Kauno į Šiaulius parvažiuodavo kartais traukiniu. 

Kursavo autobusas Šiauliai – Tauragė. Jį paleisdavo pakeliui, o sutartoj vietoj paim-

davo furmanas. Kartais parveždavo iš Kauno koks nors ministerijos vairuotojas su au-

tomašina. Parvažiuodavo šeštadienį mėnesio gale. Jo furmanas buvo Ežerskis Stanis-

lovas, tada nevedęs vyras. 

Niekur aplink (kituose dvaruose) nebuvo tokios geros tvarkos. Kituose dva-

ruose kūrendavo žalias eglių šakas. Šilo-Pavėžupyje dvi medarnės. Turėdavo nuolat 

jose būti malkų: Vienoje buvo visai išdžiūvusios, kitoje šviežiai sukirstos. Ponai malkų 

pirkdavo iš valdiško miško. Kumetis, išeidamas iš dvaro /arba darbininkas/ po savęs 

turėjo palikti malkų priskirtą malkinę, kad kitas atėjęs turėtų kuo kūrenti. 

Gerti Stasys labai nedrausdavo. Karčiama buvo Šaukėnuose. Eidami, važiuo-

dami į bažnyčią užeidavo. Gerdami nubausdavo save, nes pusbonkis kainavo net 2 li-

tus. 
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Ūkvedžiu dirbo, darbams komandavo Pluščiauskas Jurgis. Kambarinė Marcin-

kikė išvažiavo į Argentiną pas brolį. Dvare gyveno 3 broliai Tolvaišai. Skerdžiavo. Po 

to pradėjo skirstytis. Vienas dirbo Šaukėnuose krautuvėje. 

Kalvis Stungurys Aleksas, buvo geras vyras. Sueidavo ordinarčikai kartais ir 

pradėdavo pyktis, kai trūkdavo kokių nors valdžių ar pakinktų. Niekas nevogdavo, 

paprasčiausiai susidėvėdavo, o jie pergyvendavo: 

– Vadžių nėra, o čia mona buvo... 

Stungurys atkirsdavo: 

– Čia ne tavo buvo, o pono, – nueidavo į sandėlį ir atnešdavo naujas va-

džias ar kokį kitą inventorių. 

Arklinis be arklių priežiūros kito darbo beveik nedirbo, nebent kas paprašy-

davo. Kartą ponia Darija paprašė arklinio nupjauti klombas. Už tai užmokėjo 5 litus. 

Buvo takai, gėlių prisodinta. 

Šauliai. Į darbą priimdavo ir ne šaulius. Kas norėjo rašėsi į juos, kas nenorėjo 

– nesirašė. Pavėžupio šauliai priklausė Kelmės Šaulių namų būriui. Šauliai buvo           

Alūzai, Tolvaišai, Streckis. Važiuodavo susėdę į vežimą. Dvaro sodo kampe buvo          

įrengta šaudykla. 

Dūdoriai. Dvare buvo dūdų orkestras. Susirinkdavo po darbo žmonės padū-

duoti. Jiems vadovavo Stasys Putvinskis. Iš Šaukėnų dūdoriai mokytis buvo sukviesti. 

Dūdoriai važiuodavo groti į laidotuves, į gegužines, vakariukus. Prie dvaro buvo aikštė, 

ten grodavo šokiams, paskui šokius tęsdavo rūme, šeimynos kambaryje. 

Medžioklė. Dvare buvo 30 šunų. Buvo geri taksiukai, kurie gaudė lapes. Veislei 

pirko iš Vokietijos. Mokėjo po 350 litų. Po to pardavinėjo ponams, kurie pageidavo. Iš 

Kauno atvažiuodavo pirkti ministrai ir pareigūnai. Tarnaitė juos plaudavo, prižiūrė-

davo. 

Ponas buvo didelis medžiotojas. Be žvėrių šaudydavo ir paukščius – vanagus, 

šarkas. Tada šernų nebuvo. 
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Šventės. Per didžiąsias metines šventes: Velykas, Kalėdas ponas parvažiuo-

davo iš Kauno. Susikviesdavo dvaro šeimyną, ordinarčikus su vaikais. Būdavo visokių 

valgių, vaišių. Susirinkdavo valgomajam kambary. Vaikai žaisdavo žaidimus. Per Ka-

lėdas puošdavo eglutę. Koks nors senas žmogus pasirėdydavo Kalėdų seniu. Atneš-

davo saldainių dovanų. Apsirėdydavo skranda, prisiklijuodavo barzdą iš arklio uode-

gos. Žaisdavo vaikai valgykloje. Per Užgavėnes darbininkus nuo pietų paleisdavo iš 

darbo namo. Ruošdavosi vaikštynėm. Daugiausiai eidavo žydai. Įeidavo pas poną į 

kambarį, į salę. 

*** 

Dvaro sodas buvo nedidelis, – tik kelios obelys. 

 

*** 

Daktaras Girdvainis. Kurį laiką dirbo Šaukėnuose. Gorskio dvaro patalpoje 

buvo įsteigęs ligoninę – rusų užėjimo laikais. Išbuvo 2–3 metus. Po to išvažiavo į Len-

kiją. Gyrėsi, kad yra iš Nemakščių. 

 

*** 

Kaušienė-Giedrimaitė Adolfina, g. 1909 m. Gineikių kaime. 

 

Vladas Putvinskis. Labai mylėjo vaikus. Pas jį vaikai net iš Verpenos ateidavo. 

Ponas atsiguldavo ant pievos. Vaikai, kurie norėjo dovanėlių, turėdavo per jį peršokti. 

Peršokus apdovanodavo peiliukais, šukutėm, saldainiais. 

Vytautas Putvinskis. Mėgo medžioti. Kaušiui net šautuvą buvo davęs ir šovi-

nių. Medžioti kviesdavo. Buvo geras. Graužikų apylinkėje javus dažniau kuldavo Šim-

kus nuo Šaukėnų. Prie kuliamosios būdavo pečius. Jam parvežti reikėdavo 6 arklių. 

Kaušius važiuodamas pro mišką sutiko Vytautą. Pasiskundė, kad reikia arklių pečiui 

parsivežti – teturėjo tik 2 arklius. 
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Vytautas ir sako: 

– Ateik su Mickum susitarsi – parsivešim. 

Atėjo. Dvaro darbininkai nujojo su 4 arkliais ir pargabeno pečių Kaušiui. Vė-

liau, tarybiniais laikais, išvežus Vytauto šeimą, kūlimui motoru varomą kuliamąją duo-

davo Mūta (Emilija), Putvytė. Ji linksma buvo. Vaikščiodavo užsidėjus vosilkų vai-

niką. 

Dvare, prie dabartinės mokyklos, buvo medinė pieninė. Pieną separuodavo, 

grietinę parduodavo Kelmėje, o liesą pieną atiduodavo ūkininkui. Sviestą imdavo iš 

ūkininkų, taip pat iš Kaušių. 

Kartą užtrūko visos 3 Kaušių karvės. Vaikai maži buvo. Nuėjo Vytas į dvarą ir 

prašo parduoti pieno. 

Parduoti negaliu, paskolinsiu. Taip ir padarė. Per kelis kartus paskolino apie 40 

litrų. Vėliau pieną sugrąžino. 

Putvinskis davė kambarį matininkui. Šis matavo kaimo žemes. Kožnas ūkinin-

kas dieną ar dvi ėjo jam už tai atidirbti (Putvinskiui). Matininkas valgė Gineikiuose. 

Traktorių neturėjo. Turėjo fukterių grūdams valyti. Sėdavo dobilus. Užėjus ru-

sams Kaušiui nepagailėjo 8 vežimų dobilų šienui. 

Per javapjūtę ar šienapjūtę samdydavo darbininkų ir iš dvaro aplinkos. Per mėš-

lavežį išsiversdavo su savo darbininkais. Mašinos neturėjo. Dviračiais važiuodavo. 

Vladas jau nejodinėjo. Ne visi darbininkai juos mėgo. Kiti ponų nekentė, neklausė. 

Būdavo, kad net kenkė. Ardydami maišus, juos visai užsiūdavo, kad negalima buvo 

nieko įpilti, burokus pasodindavo šaknimis į viršų (tais laikais burokų nedėdavo, bet 

augindavo iš „rasodos“). Arba vakare kluono durų neuždarydavo. Vytautas pergyven-

davo dėl to. 

Dvare buvo Šaulių: Gliuodžiai, Baltrušaitis. Jie negrojo orkestre. 

Emilija Putvinskienė pamokindavo Kaušienės mergaites palaidinukes su virba-

lais nerti. 
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Išvežimas į Sibirą. Užėjus rusams, Vytautą nuėmė nuo dvaro šeimininko pa-

reigų. Paskyrė ūkvedžiu, bet laikinai. Išvežus į Sibirą, Vytautą pakeitė senas ūkvedys. 

Išvežimą visa šeima jautė iš anksto. Iš vakaro Vytautas slėpėsi tvenkinyje, o 

rytą buvo įlindęs į nedidelę sofą – ten buvo pakankamai vietos žmogui išvežti. Tuo 

tarpu šeimą jau surinko ir sodino į sunkvežimį. Žmona su mažais vaikais įėjo į tą kam-

barį, kur sofoje slėpėsi vyras, žiūrėjo ir verkė (visa tai matė Kaušienė, atnešusi į dvarą 

sviestą). 

–  Emilija Putvienė klausė: 

–  Ar į Lietuvą mus veš, ar į Rusiją? 

Anie nežinojo. Šeimininkė vyresniajam anūkui padavė termosą arbatai. Išvežus 

šeimą, Vytautas išlindo iš slėptuvės – nenorėjo likti vienas, be šeimos. Pasidavė. Jį 

paėmė su lengvąja mašina, kuri ties Kelmės kapais privažiavo prie sunkvežimio ir ten 

Putvinskis nors ir laikinai buvo patalpintas su šeima. 

Prieš pat suėmimą, naujas ūkvedys sakė apie Vytautą: 

– Vis tik ligi galo pasiutimo nemeta. 

Mat kambaryje buvo didelis stovinčios Šv. Marijos paveikslas. Ūkvedis liepė 

klauptis prieš paveikslą, bet Putvinskis nesiklaupė. 

Vytautas turėjo vieną priešą, dvaro darbininką. Prie jo bandą ganė Karčiauskas. 

Suėmus Vytautą Karčiauskas jam ir sako: 

– A, žinai, pone, dabar mes susilyginom. 

Vytautas atšovė: 

– Nevisai. Tu pas mane karves ganei, o aš pas tave neganiau. 

 

*** 

Vladas Putvinskis nešiojo geros odos čeverykus. Pančekas iki kelių. Kelnes ga-

lafe. 
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*** 

Putvinskiai turėjo vieną gaspadinę. Sugalvojo ponai kartu su darbininkais val-

gyti. Darbininkai nesutiko, nes ponai susėda, užvalgo kiek nestipriai ir lekia. O darbi-

ninkai negali greitai lėkti – jiems reikia stipriai pavalgyti, nes darbas sunkus. 

 

*** 

Užgavėnės Gineikiuose. Pasirėdydavo paprastai jaunuoliai vyrukai. Ateidavo 

iš Palšių gervė, arklys, „ dūną“ sumirkydavo vandenyje ir sakydavo: 

– Čia mūsų kugelis. 

Vanduo bėgdavo. Pridurdavo: 

– Žiūrėkit, koks riebus – taukai bėga. 

Kiti eidavo apsimovę įdomiom kelnėm: viena koja juoda, kita balta. 

 

*** 

Prie Vytauto ordinarčikai žemės nusipirko. Dvare dirbo. Bagvilai – Kazys 

ir Juozas. 

 

 

 

 

 

IŠ ATSIMINIMŲ APIE DVARININKUS JANAVIČIUS 

(PALYGINIMUI SU PUTVINSKIAIS) 
Klimaitis Juozas, Jono, g. 1908 m. Šakių rajone, Sintautų valsčiuje. Starkų 

kaime, pradinis. 

1933 m. Gelučių mokyklos, o nuo 1936 m. pirmas Šilo Pavėžupio  

Vlado Putvinskio pradinės mokyklos mokytojas. 
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15 km. nuo Kelmės buvo Noreikiškių dvaras, priklausąs Janavičiui, Galučių 

dvaro savininkui. Keliukas link dvaro miškų kryptimi ėjo iš Kelmės – Šiaulių plento. 

Janavičiai buvo nusigyvenę dvarininkai. Ponia Janavičienė buvo sulenkėjus. 

Apsilankius J. Klimaičiui ji kalbėjo: 

– Tai aš taip ir maniau, kad Jūs neaukštos kilmės, panitego, aš labai greit 

žmones pažįstu. Jūs, tikriausiai, ir lenkiškai nemokate.  

Klimaitis patvirtino nemokąs. 

– Na, žinoma, dabar jaunimas panitego, nieko gero tose mokslinyčiose ir 

neišmoksta, tik Lietuva, tik savas kraštas, tik ta mužikiška kalba ir daugiau nieko. 

– Jos sūnus Steponas Janavičius buvo kitoks – prasilavinęs, ne konserva-

torius. 

Gelučių pradinė mokykla. Įsteigta prieš pirmąjį pasaulinį karą, 1933 m. vadi-

nama Gelučių pradine mokykla, ankščiau – Vėžežerio. Ji buvo prie Vėžežerio ežero. 

Žemės sklypą mokyklai davė Marcijonas Janavičius. Ji buvo įkurta trobelėje 

(Vlado Putvinskio kumetyne), kuri buvo truputį paremontuota. Trobelė buvo pasislė-

pusi tankiam eglyne. Mokykloje dirbo mokytojas Mihelanas, gyvenęs Putvinskio 

dvare. 

Netoli mokyklos stovėjo kumečio Petrausko trobelė – skurdi, su dviem ar trim 

mažučiais langeliais, o žemė – 2–3 ha nešiojama smėlio. 

 

*** 

Mokykla daugiau panaši į seną, kapuose berymančią koplyčią. Stogas smailiai 

kyla į aukštą padangę, uždengtas lentelėmis, priekyje žemesniu stogu iš lentų pristaty-

tas bobinčius, namo langai nedidučiai, arti pamato šešių stiklų, pro kuriuos gali ir vilkas 

ant užpakalinių kojų pasistojęs, lengvai pasižiūrėti kas viduje darosi. Viduje sienos ir 

lubos truputį kalkėmis pabaltintos, grindyse nemažai plyšiai, o pačios taip išdilusios, 
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ypač prie įėjimo į klasę, kad vietomis geroki įdubimai, o ties šakomis, išsišovę iškili-

mai. 

Savo tikrų miškų Stasys neturėjo. Didelius jų plotus buvo išsinuomavęs iš giri-

ninkijos. Jie tęsėsi beveik iki Šaukėnų ir iki Kurtuvėnų. 

1934 m. važiavo pro Gelučių mokyklą. Vežimas (patvada) vežė grobį. Ant 

smaigų prie vežimo buvo pritvirtinti sumedžioti zuikiai, lapės. Turėjo savo trimiti-

ninką, kuris užtrimitavo. 

Stasys Putvinkis buvo išdidus ir tuo skyrėsi nuo tėvo Vlado, kuris buvo papras-

tesnis. 

*** 

 Mokiniai į Gelučių (Vėžežerio) pradinę mokyklą atvykdavo iš Šilo Pavėžu-

pio dvaro kumetynų, kurie buvo išmėtyti įvairiose dvaro žemės vietose, tai prie eže-

riukų, tai prie žuvų tvenkinių, tai prie nedidelių upelių. Tie kumetynai turėjo ir var-

dus: Moliniai, Keršinė, Mergežeris, Vėžežeris ir kt. Pluščiauskas Rapolas buvo tėvų 

komiteto pirmininkas.  

Mokyklos jaunųjų ūkininkų ratelis augino pomidorus, pupeles, burokėlius, 

morkas, lekordų veislės vištas, triušius, antis, žąsis, net veršelius. 

Sunkiausiai gyveno Gelučių dvaro kumečiai. Janavičienė buvo labai šykšti, 

javų ir bulvių kumečiams už darbą duodavo labai nedaug, tad gausesnė šeima sunkiai 

beišsimaitindavo iš gautos ordinarijos. Kumetynų trobesiai buvo apleisti, neremontuo-

jami, pro stogus tekėjo vanduo, kumečiai dažnai keisdavosi. Prie kumetynų daržai bū-

davo labai maži ir juos įdirbti reikėdavo savo jėgomis. Tačiau tie, kurie mokėjo lenkiš-

kai, kaip Mikolskis, Vaitkus, gaudavo didesnę ordinariją, geresnius butus kumety-

nuose, dėl to Gelučiuose gyveno pastoviai. Pati Janavičienė su savo darbininkais, daž-

niausiai kalbėdavo lenkiškai. 

Ne geresnė gyvenimo būklė buvo ir Targauskiuose, Gaugariuose, Kerėžiuose. 
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Šilo Pavėžupio dvaras, kurį valdė Stasys Putvinskis, kumečių darbo ir gyve-

nimo sąlygas buvo sutvarkęs daug geriau. Ten buvo paskirtas ūkvedis, iš tų pačių ku-

mečių dvaro šeimininkė, gyvulių prižiūrėtojas, žuvininkas. Jie visi ir tvarkė ūkio rei-

kalus, gaudavo atlyginimą pinigais. Kumečiai gaudavo už darbą javų ir pinigų. Buvo 

įvestas privalomas taupymas. Būtent, dalis atlyginimo buvo dedama į taupomąją kasą, 

ir vėliau, darbininkui paprašius, santaupos su užaugusiais procentais jam būdavo išmo-

kamos. Kai kurie kumečiai, padirbėję ilgesnį laiką, susitaupydavo didesnę sumą ir įsi-

gydavo savo ūkelį. Kumetynai nors nebuvo nauji, tačiau dažnai remontuojami ir juose 

buvo galima pakenčiamai gyventi. Tačiau tokie nedideli pagerinimai darbininkų gyve-

nimo būklėje, be abejo, neišsprendė tų klausimų, kurie liečia socialinį aprūpinimą. 

Gaugarių dvaro savininkas Janavičius buvo Turgauskų ir Gelučių Janavičių 

pusbrolis. Buvo gyvo būdo, išsilavinęs, mokėjo neblogai ūkininkauti. Save laikė grynu 

lenku. Savo kumečių būkle visai nesirūpino: beveik visi kumetynai buvo apgriuvę, 

daug blogesnė už jo kiaulides. 

Kerėžių dvaras buvo daugiau į Kelmės pusę. Tai jau Šaukėnų valsčiaus ribos 

žemė, kaip ir Gaugarių dvaro, vakaruose rėmėsi į didžiules Laikšių pelkes. Žemės buvo 

apie 80 ha. Visi dvaro kambariai tamsūs, niūrūs. Namas, kaip ir visi apylinkės dvarų 

pastatai, medinis. Apačioje buvo išmūrytas nemažas rūsys, kurio viršuje buvo įmūrytas 

geležinės kilpos. Prie jų, baudžiavos laikais rakindavo į rūsį įmestus baudžiauninkus. 

Graužikuose netoli Kelmės, buvo dar vienas Vlado Putvinskio dvaras, kurį 

tuomet, tėvui mirus, valdė kitas jo sūnus Vytautas. 

Vladas Putvinskis dar caro laikais buvo pažangiųjų pažiūrų, to meto visuome-

nės ir kultūros veikėjas, jis ne tik rašė į tuomet Prūsuose ėjusius laikraščius, bet ir glo-

bojo pažangiausius rašytojus bei knygnešius. Jo Šilo-Pavėžupio dvare kurį laiką gy-

veno liaudies rašytoja Žemaitė. Čia, gražioje gamtos aplinkoje, ji kūrė savo nemirtin-

gus apsakymus apie išnaudojamus paprastus žmones. Ji rašė apie netoli esantį Lykšelių 
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dvarą, kur dar tebebuvo baudžiauninkų kankinimo įrankiai. Čia Žemaitė ėjo dvaro šei-

mininkės pareigas, tačiau ir kūrybai likdavo daug laiko. Knygnešiai, kaip to dvaro ku-

metis ir žuvininkas K. Račkauskas ir dar keletas kitų, iš Tilžės nuolat pargabendavo 

uždraustų leidinių. Tame dvare buvo įrengtas slaptas knygų sandėlis. Iš čia kartais ir 

pati Žemaitė, užsisėdusi ant knygų maišų, apsigobusi kaimietiška skara, kartu su K. 

Račkausku važiuodavo į Šiaulius tarsi į turgų. Šiauliuose, kartais ir Bubiuose, knygas 

palikdavo pas žinomus patikimus asmenis. 

Vl. Putvinskis buvo įsteigęs pradines mokyklas Graužikuose ir Golučiuose 

(Vėžežerio kumetyne). Buvo nupirkęs dūdas ir sudaręs dūdų orkestrą. Repeticijas da-

rydavo Galučių pradinėje mokykloje. Tuomet dar buvo keletas orkestrantų. (Pluščiaus-

kas Jurgis grojo Vlado Putvinsko orkestre fleita). Sakydavo, kad orkestras gerai para-

šytas ir grodavo suruoštuose vakaruose, koncertuose ir minėjimuose. 

Vl. Putvinskis aktyviai dalyvavo ir 1905 m. revoliuciniame judėjime. Jis glo-

bojo revoliucionierius, pas jį dažnai lankėsi. V. Kapsukas. Tų įvykių paskatintas, savo 

dvarą Graužikuose buvo atidavęs tvarkytis patiems darbininkams ir kumečiams. Ta-

čiau, kaip papasakodavo atminę tuos laikus, taip patys ūkininkavo neilgai, prasidėjo 

barniai, nesantaikos, dalinanti metų darbus. Mat nebuvo patyrimo, nebuvo parodymų, 

kaip ekonomiškai šeimininkauti. Dvaras pradėjo smukti ir kumečiai vėl prašė, kad jį 

tvarkytų Vl. Putvinskis. 

Vladas Putvinskis bendradarbiavo su „Varpo“, „Darbininkų balse“, „Vilniaus 

žioniose“. 

Šilo-Pavėžupio dvare jau ir senesniais laikais buvo įrengti tvenkiniai, kuriuose 

augindavo karpius. Upeliai, kurie įtekėjo į upeliukus arba juos jungdavo, buvo už-

tvenkti ir taip sudarytos dirbtinės kūdros. Į tas kūdras ir ežeriukus iš neršyklų būdavo 

suleidžiami jauni karpiai. Juos ten maitindavo paberdami lubinų ir kitokio maisto, ant 
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vandenyje esančių lentų. Karpiai greitai užaugdavo. Kai reikėdavo juos gaudyti, atida-

rydavo tvenkinių užsklandas, vanduo nubėgdavo ir karpius be jokio vargo sugaudavo. 

Ežeriukuose dažniausia žvejodavo tinklais. 

Stasys Putvinskis buvo baigęs Vilniaus gimnaziją ir studijavęs agronomiją Ha-

lės universitete Vokietijoje. Jis buvo vedęs Bubių dvaro savininko Zubovo dukterį Da-

riją. Jie turėjo dvi dukteris: Sandrą ir Juliją, sūnų Rimantą. Kadangi mokykla buvo 

sename pastate, vaikus į ją neleido (dėl blogų higieniškų sąlygų), todėl manęs prašy-

davo jaunesniąsias Julijoną ir Rimą mokyti namuose. Vyresnioji Sandra jau lankė gim-

naziją. Vėliau jiems buvo pasamdyta nuolatinė namų mokytoja Kučer–Kudla Kučeren-

kaitė (rodos, totorių kilmės), ji vaikus ir mokindavo. Be to kai kuriuos dalykus mokin-

davo ir pati Putvinskienė. 

Vaikai buvo labai gabūs, ypač Rimantas. Duotus aritmetikos uždavinius jis vi-

sada gerai išspręsdavo, labai domėjosi ir fizikos klusimais. Julija buvo labai jautri ir be 

galo sielodavosi, jei ko iš aritmetikos nesuprasdavo. Per tą jautrumą ji kalbėdama daž-

nokai imdavo mikčioti, užsikirsdavo kalba. Reikėdavo labai švelniu tonu klausinėti, 

kad toji yda toliau nesivystytų. Visi vaikai, buvo labai mandagūs, nesididžiuodavo savo 

padėtimi, artimai draugavo su kumečių ir darbininkų vaikais. 

Šilo-Pavėžupio gyvenamasis namas buvo jau gana senas, iš medžio statytas. 

Priekyje, aukštai ties salkomis, buvo padarytas gana didelis balkonas, įdomiai orna-

mentuotu būdu. Langų viršus išvestas apvaliai, visur pjaustyto medžio papuošimais. 

Priekyje balkoną remia keletas kolonų. Matyt, šis pastatas statytas labai gabaus meistro 

ar kelių meistrų – jis visas puikiai priderintas prie aplinkos. 

Tuo laiku 1936 m. pradėjau varstyti Šiaulių apskrities savivaldybės duris dėl 

naujos mokyklos statybos. Susikviečiau mokyklos tėvų komitetą, paruošėme graudų 

raštą ir žodžiu aiškino, kokia dabartinė mokyklos būklė. Tuo laiku apskrities deputatu 

buvo taip pat ir St. Putvinskis. Taigi, pakalbėjus su juo, gavome mokyklos statybos 

reikale visapusišką paramą. 
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Atvyko kartą pamokų laike  St. Putvinskis ir apskrities viršininkas K. Kalendra 

apžiūrėti savosios mokyklos. Įėję į klasę pasidairė, nuo lubų atšokęs kalkių gniužulas 

taip ir pataikė tiesiai ant uniforminės viršininko kepurės. Paskui apžiūrėjo rūbinę, mano 

kambariuką. Putvinskis dar įvedė ir į sargų kambarį, kur prietemoje (langiukai labai 

maži) viršininkas vos neišsitiesė ant bulvių pintinės. Jis gūščiojo pečiais, kad nežinojęs, 

jog yra tokių blogų mokyklų ir pažadėjęs viską padaryti, kad būtų statoma nauja mo-

kykla. Putvinskis pažadėjo duoti žemės sklypą mokyklai prie kelio Kelmė – Šaukėnai. 

Vieta graži ant kalnelio, vadinama Keršine. Statybai St. Putvinskis pažadėjo dovanoti 

1000 litų. 

Taip buvo išspręsta mokyklos statyba. Kitais metais buvo atvežta plytų, smėlio, 

žvyro, kalkių, rąstų. Iš rąstų, rankiniu būdu, užsikėlę ant aukštų „ožių“ pradėjo pjauti 

lentas, gegnes, lotas. Dirbo pasamdyti iš Lykšilio kaimo „pilsčokai“ rusai. Pradėjo mū-

ryti pamatus ir sienas. Projektą paruošė apskrities inžinierius Gergelis, o statybos dar-

bus vykdė Šiaulių rangovas – Žydas. 

Taip mokyklos pastatas per vieną vasarą ir išaugo. Kitais metais buvo vykdomi 

įrengimo darbai. 

Mokiniai bijojo į naująją mokyklą įeiti. Nes jie gražesniame name iš viso nėra 

buvę. Nuo pat mažens gyveno ankštose kumetynuose, kur langai kaip vilko akys, iš-

trūkinėjusiais ir balanomis sutvirtintais stiklais, kur sienos apjuodusios nuo sodžių, kur 

asla plūktinė, prisigėrus įvairiom pamazgom, kur kėdžių vietoj – kaladės ar ožiukai, o 

sienų pakraščiais, skudurais apkrauti aplūžę suolai. O dabar čia, staiga raudonas mūras. 

Cementiniai laiptai, poliruotas turėklas, dažyti langai ir durys. Juk tai dvaro rūmai, kur 

kumečių vaikams nė per slenkstį neperžengti! 

Pradėjau ruoštis mokyklos įkurtuvėms. Užėjau pas Putvinskį pasitarti, kaip visą 

tą ceremoniją pravesti, bet jis man nieko gero nepatarė, nepasiūlė net bent kiek litelių 

numatomoms išlaidoms padengti. Tik pažadėjo pakalbėti su švietimo ministru J. 

Tonkūnu. Jei, sako, aš jam duosiu kokį stirniuką nusišauti, tai gal ir atvyktų, bet šiaip 
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jis esąs labai užimtas. Į iškilmes automobiliu atvyko tuometinis žemės ūkio ministras 

St. Putvinkis, jo motina E. Putvinskienė, Šaukėnų kanauninkas Staševičius. 

Trumpa kalba kreipėsi į susirinkusius E. Putvinskienė, kuri perkirpo juostelę 

prie durų. Prezidiume buvo apskrities viršininkas, inspektorius, apskrities inžinierius, 

St. Putvinskis, kanauninkas Staškevičius, E. Putvinskienė ir tėvų komiteto pirmininkas 

knygnešys K. Račkauskas. 

Apie Stasio Putvinskio nuopelnus, statant šią mokyklą paminėjo tai, kas iš tik-

rųjų buvo padaryta. Kalbėjo dar apskrities viršininkas, mokyklų inspektorius, o paskiau 

Putvinskis. Pastarasis daugiau palietė mokyklos kūrimosi laikus, naujosios mokyklos 

statybos rūpesčius ir dabartines darbo sąlygas. 

Po to perskaičiau mokytojo Lukausko parašytą ir apiformintą tam tikrą aktą 

apie naujosios mokyklos statybą. Jame nedaug tebuvo paminėta apie Putvinskio nuo-

pelnus šiuo atžvilgiu. Todėl, kai pasiūliau pasirašyti šį aktą, tai visi prezidiume esantys 

tą aktą pasirašė, o Putvinskis pastūmė jį į šoną ir inspektoriui pusbalsiu pasakė, kad 

tokį aktą nėra ko pasirašinėti. Vėliau apskrities valdyboj jis buvo perrašytas, visų pasi-

rašytas ir įrėmintas, o pakabinti mokykloj ant sienos taip ir neteko. 

Akte buvo parašyta maždaug taip: „Esant respublikos prezidentui A. Smeto-

nai, ministrui pirmininkui Juozui Tūbeliui, švietimo ministrui Juozui Tomkūnui, buvo 

pastatyta Šilo-Pavėžupio Vl. Putvinskio vardo mokykla. 

Prie mokyklos statymo dar prisidėjo St. Putvinskis. (St. Putvinskis įsižeidė, kad 

nebuvo pabrėžta, jog jis buvo irgi žemės ūkio ministras). 

Iš mokinių tarpo buvau įsteigęs jaunųjų ūkininkų ratelį (JŪR). Tam rateliui 

priklausė apie 20 narių. Iš Šiaulių apskrities agronomo gaudavome daržovių, lubinų, 

seradelių, esparcetų, dobilų, įvairių mineralinių trąšų, iš Panevėžio paukštyno parsi-

siųsdavome lekornos veislės viščiukų, įsigydavome šinšilų veislės triušių jauniklių ir, 

pasiskirstę grupėmis, visa tai sugindavome. Maloniausias buvo tų auginamų gėrybių 

lankymas. Lankydavome ne pavieniui, bet grupėmis. Kiekvienas labai stengdavomės 
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susitvarkyti, išsiravėti savo daržiuką, padaryti tikslius įrašus savo dienoraštyje. Kasmet 

buvo rengiamas JŪR gaminių parodėlės Gordų, Šaukėnų ar Šilo-Pavėžupio mokykloje. 

Mokiniai gaudavo ne tik daiktines, bet ir pinigines premijas. Tai juos labai skatindavo 

gerai dirbti ir įsigyti naujų žinių. 

Iš jaunųjų ūkininkų, ypač savo veikla, pasižymėjo Jonas ir Kazys Račkauskai 

iš Gaugarių kaimo, Stankienė – iš Gelučių, Butkienė – iš Laikšių kaimo. Jie už išau-

gintas daržoves gaudavo įvairias premijas. Gerai darbavosi ir mokiniai: Kančelskis, 

Šiautkulys, Pluščiauskaitė, Dzindzalėtaitė. 

Negaliu užmiršti ekskursijų ir išvykų, kurias rengdavome po apylinkes, turė-

dami tikslą pažinti miškus, kalnus, upelius (Šoną, Vėžupį, Lendrę). 

Su mokiniais keletą kartų lankėmės Šilo-Pavėžupio pavyzdiniame ūkyje. (Pa-

vyzdinis ūkis turėdavo virš 80 ha žemės). Liko mokytojo Gegecho iš Pakopės darytos 

nuotraukos (vėliau jis dirbo agronomu). 

Buvo atvykę mokiniai, jaunieji ūkininkai – iš Bazilionų pradinės mokyklos. 

Kartu su jais nuvykome į dvarą. Mus sutiko patas šeimininkas Putvinskis. Parodė geras 

danų žalmargių veislės karves, išvedė iš tvarto didžiulį bulių, kuriam į šnerves buvo 

įverta grandinė, o jį vedė su ilga lazda, pritvirtinta prie tos grandinės. Matyt bulius buvo 

labai piktas ir žmonėms pavojingas. Apžiūrėjome šunų fermas. Šunų buvo gal 20 įvai-

rių veislių, bet daugiausia medžioklinių, nes Putvinskis buvo aistringas medžiotojas. 

Šunims prižiūrėti buvo paskirtas vienas iš darbininkų, kuris daugiau nieko ir neveikė: 

gamino jiems ėdalą, valė jų patalpas ir juos pačius jauniklius apmokydavo medžioklės 

gudrybių. 

Paskui visi išėjome į laukus. Čia visi labai domėjosi dirbtiniais tvenkiniais ir 

juose auginamais karpiais. Tų tvenkinių čia buvo labai daug ir visi jie buvo sujungti 

grioviais ir upeliukais, tarp savęs atskirti užsklandomis. Daugiausia pajamų tas ūkis 

turėdavo iš tų auginamų karpių. 
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Grįždami į sodybą, apžiūrėjome ir pievoje besiganančius arklius, jų buvo viso-

kių veislių: iš didžiulių ardėnų, ir lengvučių, ilgais liesais kaklais trakėnų ir nedidelių 

tankiais sartais plaukais žemaitukų ir pagaliau vietinių, mišrios veislės. Kai kurie iš 

arklių buvo pripratę prie žmonių ir vienas iš atvykusių mokinių vis užšokdavo tai ant 

vieno, tai ant kito arklio pajodinėti. Arkliai nesibaidė ir tokios naštos nenumetė. Put-

vinskis labai susidomėjo tuo berniuku, pagyrė jį, kad būsiąs geras raitelis ir savo ūkve-

džiui (gaspadorius paliepė atnešti iš svirno ir jį tam berniukui padovanoti. Tai atrodė 

tuo laiku labai didelė dovana. Ta proga prie namo fasado, papuošto aukštomis kolono-

mis, vietos meistrų išmargintomis pjaustytų lentelių sienomis, nusifotografavome. 

Priešais namą, vasarą buvo išaugęs agavos didžiulis stiebas ir ant jo kerojo gels-

vos žiedų kekės. Tai retas atvejis, kada pražysta agavos. Sako, kad tai būna tik kartą 

per šimtą metų. Šito reto augalo pražydimo atvykdavo pasižiūrėti mokiniai ir mokyto-

jai iš Šaukėnų ir kitų mokyklų.  

Dažnai pas mus lankydavosi Putvinskio namų mokytoja Kučer–Kudla 

Kučerenkaitė. Ji atvykdavo su savo mokiniais, Julija, Sandra ir Rimante Putvinskiais. 

Žiemą jie atšliauždavo slidėmis, atsiveždavo rogučių. Kadangi prie mokyklos buvo 

gražių nuolaidžių kalnelių, čia su slidėmis smagiai pasivažinėdavom. Kartais Put-

vinskis duodavo roges pasivažinėti, arba nuvažiuoti į kokį minėjimą ar vakarą. 

Senoje mokykloje, žmonėms pageidaujant, suorganizavome suaugusiųjų kur-

sus. Iš visų mokyklos apylinkių juos lankydavo apie 30 žmonių. Jie rinkdavosi vaka-

rais, po darbo, du kartus per savaitę. Atvykdavo ne tik jaunų, bet ir pagyvenusių žmo-

nių. Jie mokėsi: beraščiai skaityti ir rašyti, visi kiti lietuvių kalbos ir rašybos, literatū-

ros, istorijos, geografijos, aritmetikos. Iš Gelučių dvaro pasiskolindavome lentų, susis-

tatydavome sceną, suolą atsisėsti, išmokindavau vaidinti, kartais ir dainuoti, dekla-

muoti eilėraščius. Tokius vakarus surengdavome ne taip jau retai. Ir visada prigužė-

davo pilna klasė, o ir rūbinėje dar užtekdavo stovinčių. 
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 Graužikų ir Vėžežerio mokyklose buvo pastatyti Vl. Putvinskio kūrinėliai 

„Nežudyk“, „Giedrė“, „Girnų karalius“, „Aklatamsių nuotykis“. 

Stasio Putvinskio dvare būdavo ruošiamos darbų pabaigtuvės. Kartą teko būti 

tokiose pabaigtuvėse. Svečiai ministrai buvo medžioklėje. Atvyko ministras pirminin-

kas Tūbelis, finansų ministras Indrišiūnas. Grįžę iš medžioklės visi sėdėjo salone. Prie 

apvalaus stalo, šnekėjo apie medžioklę. O Tūbelis, būdamas senas, nesikišo, snaudė 

prie stalo. 

 Vaišės buvo svirne. Iškraustė vieną jo galą. Kartu su ministrais prie stalų su-

sodino ir darbininkus. Ir kumečius susodino. Indrišiūnas klausė apie Stasį Putvinskį. 

– Mes jį ministru paskyrėm. Kokia jūsų nuomonė? 

Darbininkai  pasakė gerbią, pasidžiaugė jo įvestu privalomu taupymu. 

Po to sekė kalbos. Tūbelis išgėręs stipraus alaus, atkuto. Gyrė dvaro šeimi-

ninką. 

Ir šeimininkę paminėjo: 

– Jis nebūtų geras šeimininkas, jei neturėtų geros šeimininkės. Po kalbų, 

vaišių – šokiai. Smuikais griežė muzikantai iš Šaukėnų. Buvo šokamas kažkoks dvari-

ninkų šokis, kurio dalys skambėjo taip: „pasivaikščiojimas“, „atsisveikinimas“. Kume-

čiai taip pat mokėjo šokio figūras. Šokiams komandavo Rapolas Pluščiauskis. 

Putvinskis ir kiti svečiai (ne visi) degtinės nemėgo. Naminiu alumi buvo vaiši-

nami visi tos šventės dalyviai. 

Kasmet pabaigtuvių šventės būdavo spalyje, kai oras atšaldavo. 

Putvinskiui priklausė Mergežeris, o Vėžežeris buvo riba tarp Šilo-Pavėžupio ir 

Gelučių. Ežeruose gaudydavo ir žiemos laike, išsikirsdavo eketes. 

Prie Stasio Putvinskio buvo Šaulių. Beveik visi dvaro kumečiai ir darbininkai 

būdavo Šauliais. 

Daugiau veikė kaimyninio Graužikų dvaro šaulių būrys. 
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Šilo-Pavėžupio Šaulių rikiuotės pratimams vadovavo, kariuomenėje tarnavęs, 

Aleksas Alūras. Juos atliko mokyklos kieme. O šaudymo pratimai vykdavo Šaukė-

nuose, kartu su šaukėniškiais. 

 

Stasys Putvinskis įvedė naują sėjomainą, gerino žemės dirbimą, stengėsi gauti 

reikalų, tinkančių lengvom ir sunkesnėm žemėm. 

Buvo užtvenktos upės: Šona, Vėžupis, Lendrė. Vl. Putvinskis vadovavo labda-

ros draugijai Šaukėnuose, rašė straipsnius į „Vilniaus žinias“. Kartu su P. Višinskiu 

dalyvavo Vilniuje, įkuriant „Šviesos“ leidimo bendrovę. Joje buvo išleistos knygos: K. 

Grinius  „Šveicarija ir jos kalnai“, K. Jasiukaitis „Duona“, P. Višinskis „Elementorius“. 

Laikšių kaime buvo didelės pelkės. Žmonės jas sausino. Vienkiemiuose gyve-

nantieji turėjo po 8–10 ha žemės. Iš Laikšių buvo nemaža mokinių. 

 

 

 

 

 

APIE GRAUŽIKŲ DVARĄ 
Pasakojo Meškauskis Antanas, gim. 1919 m. ir Grišiūtė – Leikienė Zosė, gim. 

1921 m. 

 

 

Vladas Putvinskis. Kartą pas Vladą Putvinskį atvažiavo pavargėlis ar žydas. Jis 

norėjo poną pagarbiai pakalbinti lenkiškai, manydamas tuo suteikti malonę. 

– Kalbėk lietuviškai, aš kiaulės kalbos nesuprantu, – supykęs Putvinskis. 

Pavargėlis ar elgeta palikęs nei šioks, nei toks. To jis tikrai nesitikėjęs.  
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Sakydavo, jei nebuvai šaulys, Graužikuose negyvenai. Vladas, nuvertus social-

demokratus, gavo pasėdėti sklepe. Užėmė atsakingas pareigas partijoje prie prezidento 

Griniaus. 

 Kumečiams leido laikyti po 2 karves. Per Kalėdas, Velykas kumečiams abiem 

su žmona duodavo šventpinigių, suvalcuotų miltų. 

Žuvininkystė. Tvenkinių vardai: Gražuolė, Bausgirė, Vidurinis, Radžiaus, 

Dankšių, dar du – Laukinukas ir kt. Už daržinės labai gilus. Žiemai žuvį žiemoti vež-

davo į Šilo-Pavėžupį, ant bėgančio vandens. Sode buvo 3 tvenkiniai. Čia laikė motini-

nes žuvis. Sode buvo lentinis sandėlis. Tvenkinius sode maitino vanduo, iš kalno esan-

čio šaltinio. Pirmiau susikaupdavo vienam baseinėlyje, o iš jo jau bėgo į tvenkinį su 

žuvimis. Vytautas sudarydavo žuvų pirkimo sutartį su žydais – šis atvažiuodavo, su-

tardavo kokį žuvies kiekį išvežti parduoti, kiek pinigų sugrąžinti ponui. Kiek gaudavo 

viršaus, tai buvo žydų pelnas. Žuvis buvo brangi ir paprastai žmogus jos nepirko. Žydai 

atvažiuodavo iš Kelmės, ypač Mendėlis. Dvaro darbininkai kartais žuvį veždavo į Kur-

tuvėnus. Vokiečių laikais žuvies mažiau sugindavo. Ją parduoti arkliais vežė į Kelmę, 

Raseinius. Truputį žuvies pirkdavo vokiečiai, mokėdami račchsmarkėm. Ir pats Meš-

kauskis eidavo prie žvejybos, nors buvo kumečius. Žiemą Graužikuose žuvį laikyti 

buvo sunku, nes nebuvo krintančio vandens.  

Vytautas Putvinskis. Iš kumečių reikalavo tvarkos. Prie kumetynų būdavo me-

darnės malkoms sudėti. Vytautas duodavo po 2 dienas, kurioms nereikdavo eiti į dvarą 

–  kumečiaus turėdavo malkas sutvarkyti. Už netvarką bardavo. Buvo valsčiaus agro-

nomas. Dvare augino rapsą, ričiną, garstyčias, cukrinių burokų. Sėklojus, 3 km rate 

nuo dvaro, Vytautas draudė sodinti daržoves iš savo sėklų – šių duodavo jis pats, kad 

būtų grynaveislės. Duodavo pinigų sėklai nusipirkti. Pašarinių žolių ir cukrinių runke-

lių sėklas statydavo į bazę. Iš džiovintų sėklojų stiebus kuldavo mašina. Norėjo išlai-

kyti gryną veislę. Pirmus metus išaugindavo runkelių sėklojus. Žiemą apkasdavo smė-

lyje. Antrais metais sėklojus sodindavo liepos mėnesį, kad neišaugtų dideli gumbai. 
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Sodindavo kvadratiniu principu. Eraičiną augino ir valdant dvarą Emilijai (Mūtai). Vy-

rai pjaudavo dalgiais, moterys eraičiną rišdavo, kaip rugius. Sėklas parduodavo. Dobilų 

sėklai neaugino, jų sėklą pirko. Rapsų, garstyčių sėklų primaišydavo į avižas. 

Lipinas pasakojo tokį atsitikimą. Kartą vyrai sėja rapsą. Pro šalį eina bobulytė 

ir klausia: 

– Ką jūs sėjas? 

– Ropes, bobuliuk. 

– Pasemkit ir man tų sėklų. 

Vyrai jai pasėmė rapso sėklų, o paskui juokėsi. Rapso anksčių dėdavo į pašarus, 

maišė į miltus – tai buvo baltyminis priedas.   

Visiems kumečiams Vytautas prie namų buvo pasodinęs po dvi obelis, kad vai-

kai be reikalo po dvaro sodą nelandžiotų. 

Per vieną iš tvenkinių – Karvinio kampą, Vytautas buvo nutiesęs  lieptą. Jis 

pats pirmas per gegužinę tuo lieptu važiuodavo, prieš tai treniruodavosi, dažnai išsi-

maudydavo, kol įprasdavo. Kitiems pervažiavus duodavo premijas: laikrodžius, pisto-

letus. Kartą radęs Lipiną išgėrus, Vytautas jį barė. JŪR. „Rūme“ buvo jaunųjų ūkininkų 

bibliotekėlė. Spintelėse, dar vokiečių laikais gulėjo sukrauti jaunųjų ūkininkų daryti 

šepečiai, marginti kiaušiniai iš parodų. Vytautas jauniesiems ūkininkams vėl turi duoti 

sėklų, trąšų, vaikai augindavo veršiukus. Vieną Emilijos (Mūtos) dovanotą šepetį su 

užrašu, Liekienė išsaugojusi iki šių dienų (1991m.).  

Sodas. Sode buvo mėlynų, geltonų slyvų. Ten buvo ir trys prūdukai. Vienas 

nedidelis, palei stainę. Kitas mažiukas už kalvės. Prūdžiuke, prie pat rūmo, žuvų ne-

laikė. Takiukas nuo rūmo į prūdą buvo apsodintas pinavijom. Augo akacijų krūmai. 

Sode buvo medinė troba, kurioj sargas saugojo sodą. Sodas iš šiaurės ir rytų pusių buvo 

apsodintas didelėm eglėm, kad vėjas neužpūstų. 
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Graužikų kalne per Jonines būdavo čiuožykla. Ten vykdavo gegužinės. Di-

džioji – „generalinė gegužinė“. Visur buvo švaru, takai išgraduoti. Ant kalno akmeni-

nis aukuras. Kiekvienas užlipęs į kalną turėdavo atnešti po akmenį. 

Vlado Pūtvio mirtis. Kai laidojo Pūtvį Kelmėje, vaikus iš mokyklų siuntė jį 

pagerbti. Karstą iš Šiaulių pusės parvežė 6 ar 8 arkliais, pakinkytais į vieną briką (be-

rods ratinę). Į Sibirą 1940 metų birželio 14-tą Vytauto šeimą su vaikais išvežė rusai. 

Vytauto tada nebuvo – buvo išėjęs. 

Vaikų paklausė, kur jis: 

– Nežinom, dažnai pareidavo. Tačiau Vytautas ilgai nesislapstė, sugrįžo ir 

pasidavė. Vokiečių laikais (iš vėliau) Meškauskis Antanas čia gyveno 1943–1951 me-

tais. Tarybiniais laikas buvo Kelmės  tarybinis ūkis, Graužikų skyrius. Vyr. žuvininku 

dirbo Gliaudys Steponas. 

Vokiečių laikais dvare ūkvedžiu dirbo Malakauskis Jonas. Emilija Pūtvytė 

dvare dirbo žuvininke – tarnautoja. Ūkvedis gyveno tam pačia rūme. Su vokiečių val-

džia panelė gerai sutarė, berods mokėjo vokiškai, todėl netrukus dvarą perleido jai. 

Motina Grišienė, vyrui mirus, kartu su vaikais išėjo gyventi į dvarą, virė valgyti Emi-

lijai Pūtvytei. Kalbėjo su Emilija, kaip su sau lygia. Kartą atsitiko nelaimė – šuo moti-

nai sudraskė šoną (dvare vokiečių laikais šunų nelaikė). Motiną išvežė į Kauną ir ten 

gal savaitę gydėsi pas Sofiją Mantautienę. Ir Sofija ir Emilija buvo aukštos, Mūta – 

liekna. Motinai leido vaistų prieš pasiutligę. Grįžusi ji su vaikais kaip ir ankščiau turėjo 

kambariuką dvaro „rūme“. Jau tada, kai valdė dvarą, Emilija važiuodavo į Kelmės gim-

naziją – ten dėstė anglų kalbą. Liepdavo pakinkyti arklį, sėsdavo į lineiką (apsižerg-

davo) ir išvažiuodavo. Mėgo jodinėti po dvarą. Buvo apsirengus kaip vyras: nešiojo 

gražius batus, odinį švarką, kelnes, kepurę. Kartais išeidavo su mažąja Grišiūte: Emilija 

apžiūrinėdavo prūdus, o mergaitė per tą laiką grybaudavo. 
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Emilija buvo nusistačiusi prieš vedybas. Vis kritikuodavo vyrus, vardindama 

jų trūkumus. Nors ir draugavo su Šilo-Pavėžupio ūkio administratorium, ten nuvažiuo-

davo. Turėjo keistą įprotį: susigaudavo ir kepdavo žalias varles. 

Vasarą į dvarą privažiuodavo daug draugų, jaunimo iš miesto: advokato Švais-

čio dukterys, Marcinkiukės. Visi kartu eidavo maudytis. Emilija Putvytė Grišiūtę iš-

mokė plaukti. Visi buvo studentai. Kartą pats Meškauskis važiavo į Kelmę atvežti 

Švaistikės. Dvare buvo ir globotinių našlaičių, kurie, matyt, buvo paimti iš Kauno. 

Buvo du: Birutė ir Jurgis. Birutę iš Kauno atvežė Sofija. Dvare ji dirbdavo prie karvių. 

Moterys pradėjo jos nekęsti, dainuškas išraitė. Tylėdavo mergiščia. Jaunimas nesi-

linksmindavo, nes buvo sunkūs laikai. Tik kartą, esant ūkvedžiui Malakauskiui, buvo 

jaunimo pasilinksminimas Graužikų kalne. Jaunimas žaidė žaidimus: 

– Joneli Joneli, kiauras pūdas 

– Tai užkišk. 

– Su kuo? 

– Su šiaudais. 

Arba dar kitą, kurio žodžių nuotrupas prisimena: 

– Kur buvai Pilypai, lypai, lypai lypaipai? 

Tačiau, kai vokiečių laikais ūkvedžiu dirbti pradėjo Dūdėnas, visų nuotaika 

prapuolė. Dūdėnas buvo raišas. Griebė, kaip replėm. Priėmė į darbą savo švogerį. Visi 

daug dirbo. Moterys verpdavo linus, mama (Grišienė) ausdavo maišus, kiti darė paval-

kus. Dvare buvo kokios 8 poros arklių, iš viso ne mažiau kaip 20 (16 darbinių). Arklinis 

buvo samdytas, mokėjo gal 350 litų (ankščiau nei vokiečių laikais). Melžėja turėdavo 

būti iš to paties kambario, kur skerdžius. Dar milždavo dvaro tarnaitė ir kumečka. 

Dvare buvo pieninė, pieną suvoždavo apylinkės ūkininkai. Skerdžius turėdavo rankiniu 

seperatorium „išmašinavoti“ pieną ir nuvežti grietinę į Kelmės pieninę. Vokiečių lai-

kais kalvis (Rimkus) ateidavo iš kaimo, nors dvare buvo kalvė. Dvare buvo ir pirtis, 

stovėjusi sode ant šaltinio tėkmės. Malkas parsiveždavo iš Pavėžupio, arba iš Kūprės 
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miško ant Kražių arba iš Raudonsparnės miškų. Pirtyje buvo ir baseinas atsigulti. Vo-

kiečių laiku veikė ir pradinė mokykla. Mokytoja buvo Ribinskienė, be to dar kažkokia 

žemaitukė mergina. Vokiečių laike, Meškauskis negalėjo dirbti nuolatiniu darbininku. 

Jo žmona šėrė kiaules.  

Ūkis Emilijai valdant. Laikė žalas karves, kurios duodavo mažiau, bet riebesnio 

pieno. Laikė kalakutus, žąsis, vištas. Grišienė šėrė kalakutus. Buvo du dideli buliai su 

kuriais skerdžius veždavo žolę. Vienas iš jų labai badės, prie kaktos buvo pritaisyta 

lenta. Tai buvo „Bijūnėlis“. 

Vokiečių laike būdavo pyliavos. Dirbo kumečiu toks Maurags, kuris Emilijos 

Putvytės kumečiams dovanotas karves padėjo vokiečiams atimti. Žmonės skundė vieni 

kitus ir dovanotas karves (iš dvaro bandos) buvo vokiečių atimtos.  

Išvažiavimas į užsienį. 1944 metais į užsienį susiruošė 7–8 patvados žmonių: 

Mantautų šeima, Tercionų šeima, Emilija Putvytė, advokatas Švaistys iš Kelmės,        

Pavėžupio administratorius Valaitis. Dvare buvo dirbęs Alekna, kuris turėjo tris vai-

kus: Vytą, Joną ir Aldoną. Vokiečių laike Vytas gyveno rūme, su ginklu saugojo panelę 

Emiliją. Nes buvo pradėję lankytis partizanai (rusų). Vytas po to išvažiavo į užsienį, 

išvyko ir siračiukai Birutė ir Jurgis. Išvažiuojant buvo pietų metas – visi susirinko iš 

darbo. Emilija susikvietė, pasakė kalbą: kai ką pagyrė, atidavė skolas, o kurių negalėjo 

pati grąžinti, liepė grąžinti kumečiui Apučiui, kurį paliko vyriausiu. Tiems, kad netu-

rėjo savo karvių, davė dvaro karves. 

– Kai aš grįšiu, jūs man karves ir grąžinsit. 

Liepė išsirinkti iš bandos patinkamas. Surašė visas skolas knygelėje. Ji tikino, 

kad sugrįš, bet nesugrįžo... 

Išvažiuojant pasikinkė geriausius arklius, liepė kalviui pakaustyti. Kol pasi-

krovė, vyrai: Jurgis, Vytas, Jonas pasislėpė malkų krūvose: su automatais ėjo sargybą. 
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Bevažiuojant pro Lašinskius, lūžo vežimo tekinis. Grįžo į dvarą, kito tekinio 

pasiimti. Dvaro darbininkai buvo labai nuliūdę: ponus išvežė, tai dabar jau viskas 

baigta.  

Vokiečiai. Kai visi išvažiavo ūkvedžiu dirbo Strazdas. Vokiečių Ostlando ko-

manda, visus gyvulius, karves susirašė. Žmonės dirbo „po šautuvu“: derlių nuėmė iš-

kūlė, pripylė į mokyklą grūdų. Vėliau kai rusai užėjo, kilo betvarkė, grūdus kažkas 

įsigudrino pardavinėti už degtinę. Vokiečių laikais vakare negalėjo šviesos uždegti. 

buvo karas, galėjo užskristi rusų lėktuvai ir subombarduoti namą, kurio langai švenčia. 

„Rūmo sudeginimas“. Vokiečiai rūme rūkė dešras. Stovėjo jų čia didelis dali-

nys, buvo tarp jų ir siuvėjų ir batsiuvių. Karves pjovė, vežė. Rūkant mėsą, plėnys lėkė 

ir užsidegė namas. Puolė rūmą gesinti dvaro darbininkai. Ant aukšto buvo daug pat-

ronų, net granatų, pradėjo šaudyt, sproginėt, net vokiečiai išsigando, nesuprasdami, kas 

čia daros. Todėl užgesinti nepavyko. Rūme buvo Vlado Putvinskio kambarys, kuriame 

kabojo įdomi išsiskleidžianti lazda, iš kurios pasidarydavo kėdę. Kai rūmas baigė degti, 

Jonas Alekna pasakė: 

– „Čia vienam kampe yra didelis knygų sandėlis. Atidavė. Knygos buvo ma-

žai tenukentėję. Tarp jų buvo labai senų, storų, vertingų leidinių. Nes sklepe ir laikė 

pačias vertingiausias knygas. Vyrai jas nešė į patvadą ir krovė kieme. Pilną porinį veži-

mą prikrovė ir nuvežė pas Valčiuką Juozą. Kitas nereikalingas sunaikino. 

 

*** 

Norkus Mykolas, Felikso, g. 1897 m. Kelmės valsčiuje, Verpenos kaime. 

 

Vl. Putvinskio dvare buvo tvenkiniai: Varžuma, Liknalė, Mateikliknė – 15 ha 

tvenkinys (užlieta pieva). Prūdukų buvo prie malūno. Buvo tvenkinys Palverke prie 

bravoro. Žuvį parduodami sverdavo ne kilogramais, o svoriais. 
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Kumečiam leido laikyti karves. Paprastai laikė po 2. Jei antros nelaikė, ponas  

kompensacijai už tai apmokėdavo po 500 rublių. Keršinėje žydas turėjo karčiamą. Ten 

buvo galima ne tik išgerti, bet ir panakvoti. Arkliams buvo įrengta pastogė. Per pabaig-

tuves dvare būdavo ir alaus, ir šnapso, o kitu laiku gerti nebuvo galima. Vladas pypkės 

nerūkė. Su Stasiu Putvinskiu eidavo gužučių šaudyti. Matydavo, kad vis kažką lesa. 

Stasys nutarė: 

– Varlių negali būti. 

Nušovė gužutį, perpjovė pilvą, pažiūrėjo ir rado net 18 karpinių. Kitą nušovė, 

ten buvo net 20. Labai supyko Putvinskis ant gužučių. Būdavo atlekia ir vadina šaudyti. 

Per žvejybą žvejams duodavo žuvies. 

Stasys tarnavo kariuomenėje. Buvo baigęs karo mokyklą – husarų raitelių va-

das. Visi ginklai buvo prie Vlado Putvinskio. O šaulišką aprangą kiekvienas turėjo prie 

savęs. Ir kas dieną būdavo gražiai apsirengę jo darbininkai, baltais kalnieriukais, fren-

čiukai, šauliški diržai. Kai susitepdavo, dažnai plaudavo drabužius. Arė daugiausia dvi-

ragiais plūgais, su trim ardenų veislės arkliais. Tuos sunkiuosius arklius gerbė. Vlado 

miške nieko nebuvo galima liesti. Kartą Pluščiauskiukas Stasiukas, su įskelta jo miške 

šaka sugavo gyvatę ir parsinešė į dvarą. Ponas paklausė, kur ją radęs. 

– Ant vieškelio radau, atsakė. 

– Kam tu mūčiji gyveli, kam ją suslėgei – paleisk! 

Ir gavo paleisti. 

Su dvarininkais reikalo neturėjo, sakydavo. 

– Man truputį Gurskis giminaitis, bet aš jo nemėgstu, su juo kalbėtis ne-

noriu. 

Būdavo, Gaugarių Janavičius paleisdavo į Vlado mišką šunį medžioklei, tada 

šis pykdavo: 

– Dvarą turi, o mėsos neturi. 
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Kitame Putvinskių dvare, Graužikuose, vienas skerdžius pašarus veždavo su 

jaučiu. 

Savo ir kumečių vaikus Vladas mokė prie savęs. Būdavo nusamdęs jauną mo-

kytoją. Vl. Putvinskis užsienyje rinko pinigus. Tuo metu buvo statoma dabartinė Kel-

mės bažnyčia. Senoji buvo medinėje daržinėje. 

Poną suėmė. Žmona Emilija atėjo pas dėdę Juškų paprašyti pinigų (šis neseniai 

buvo radęs lobį). Dėdė  pinigų davė dukart – 500 ir 1500 rublių. Po to ponas grįžo prieš 

visų šventę. Tada Mateikliknės tvenkiniui pylė pylimą. Grįžęs ponas pinigus grąžino. 

Pašarui gyvuliams naudojo lubinus, saldžiųjų lubinų grūdais šėrė arklius, lubinus apar-

davo. Svarais pardavinėdavo ir sviestą. Juškus sviestą veždavo parduoti į Šaukėnus. 

Ponas iš Šiaulių jau parvežė centrifūgą. Sviestą veždavo kožną trečiadienį. Svaras kai-

navo apie 20 kapeikų. Pieninė buvo Gaugariuose. Buvo 100 karvių. Rybchoze buvo 

malūnas. Malūnininku dirbo Anglickis. Jo tekinį varė vanduo. 

Dvarų plėšikai. Stasio Putvinskio valdymo laikais Karalmiškyje gyveno 2 plė-

šikai. Dėdei Juškai Šiautkulis buvo nušovęs arklį. Už tai 6 mėnesius sėdėjo kalėjime. 

Ten susipažino, kartu sėdėjo su plėšikais, kurie pasiėmė Šiautkulio adresą ir išėję iš 

kalėjimo įsitaisė (laikėsi) prie jo. Dėdė prie namų buvo radęs lobį – auksinių pinigų 

katiliuką. Šiautkulis pranešė plėšikams, tie jį namuose užpuolė, koją, ranką išmušė ir 

atėmė 30 000 caro rublių. Mergaitė šaukdama atbėgo, iššokusi pro langą. Kol susirinko 

šautuvų, nujojo, plėšikai spėjo pasislėpti miške. Kitą kartą užpuolė kaimyną Janavičių. 

Vienas buvo apsirėdęs milicijos nuovados viršininku, o kitas – leitenantu. Pakojavoji 

ir bernai, nieko blogo nemanydami parodė, kur ponas. Janavičių užpuolė ginklu ir pa-

reikalavo 60 000 caro rublių. Turėjo iš kasos paimti. Šiems užėjus, labai supykęs ponas 

pasiuntęs 4 raitus kumečius. Šie kiek paieškoję, neradę. Keršinėje buvo smuklė – ten 

kumečiai nuėję išgėrė. Tik vienas nujojęs į pakalnes ir ten koplyčiuke medyje radęs 

tuos pačius persirengėlius. Supratęs kas tokie, bet ką vienas padarys. Jam tik ausis iš-

tąsė, per veidą mušę ir sakę: 
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– Ar tave apiplėšė?! Ne tavo pinigai, tegul pats ponas ieško. 

Galiausiai pradėjo ieškoti, 18 milicininkų dvi savaites sėdėjo užsimaskavęs rū-

syje prie Šiautkulio namų – laukė plėšikų. Kartą matė, kaip anksti rytą parėjo. Šovė į 

viršų, liepė stoti, bet vėl pabėgo. Tada prisakė Šiautkuliui – jei jų neišduosi, gausi 12 

metų kalėjimo (o išbuvo plėšikai prie Šiautkulio net 3 metus). Šiautkulis prisipirko 

šnapso, savo sėbrus nugirdė, pats gėrė. Šie buvo pasislėpę Mergežeryje, saloje, rūsyje. 

Nuėjo kartu su Šiautkuliu 30 vyrų šaulių, apsupo. Plėšikai metė granatą pro duris. Vy-

rai šauliai užlipo ant rūsio viršaus ir pradėjo šaudyti. Vieną plėšiką sužeidė. Girdėjo 

kaip kitas sakė: – A tu gyvas, a tu galėsi pabėgti? Paskui abu nusišovė. Šiautkulį už 

nepranešimą laiku pasodino 6 mėnesius kalėjimo. 

 

 

 

 

 

ATSIMINIMAI APIE VLADĄ PUTVINSKĮ 
Norkus Mykolas, Felikso, gyv. 1897 m. Kelmės valsčiuje, Verpenos kaime, 

dabar (1989 m.) gyvena Laikšėse. 

 

 

Dėdė Juška Antanas buvo V. Putvinskio eigulys. Pats Mykolas vieną vasarą 

dirbo prie skerdžiaus – ganė. Skerdžius buvo Varkalys Antanas. 

Eigulys gyveno Kuisupyje – eigulinėje. Ten, apie 4 km nuo dvaro, stovėjo 

viena troba. Laikė 6 – 7 karves. V. Putvinskis leisdavo jas ganyti savo miške, kurio 

turėjo apie 200 ha. Miškas buvo gerokai išretintas, iškirstas, išdalytas (išparduotas) ku-

mečiams. O malkų ponas jiems duodavo tiek, kiek reikia. Todėl to miško ne kažin kiek 

buvo. Eigulys turėdavo padėti prižiūrėti tvenkinius. 
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Mišką ponas labai saugojo. Po jo mišką „nė krust“. Žvėris šaudyt nebuvo ga-

lima. Eiguliui liepdavo eiti apie mišką aplink, klausyti, ar neskalija skalikas, o jei ska-

lija, pažiūrėti kokie žmonės po mišką slankioja. Būdavo, kartais išgirs eigulys skalijant 

šunį ir išsiaiškina, kad kaimynas Gaudarių Janavičius išėjo į medžioklę. Šunų negali 

sudaboti, tie nuslysta ir į svetimas Putvinskio valdas, todėl pučia triūbikę, šunis šaukia. 

– Janavičiui mėsos pritrūko, – juokdavosi V. Putvinskis. 

Maždaug apie 1909 metus Mykolas Norkus ganė savo dėdės Juškos gyvulius. 

Iš viso tris metus. Putvinskį matydavo, pažinojo. Labai malonus ponas buvo. Visada 

linksmas, malonus, nepraeidavo nepašnekinęs, nepaklausęs, kaip sekasi. Kumečiams 

drausdavo girtuokliauti. Jei geria – įspėja kartą, kitą, o kai nepadeda – po metų išmeta 

iš darbo: 

– Važiuok tu atgal, prie manęs tokių nereikia. 

Buvo tikras Lietuvos patriotas. Kumečių vaikus per gvoltą varydavo mokintis. 

Mokė savo dvare. Buvo nusamdyta jauna mokytoja. 

Tarnavimu pas Putvinskį kumečiai buvo labai patenkinti. Jei kituose dvaruose 

kumečiams ponai mokėdavo į metus tik 25–30 caro rublių, tai čia –100. Kituose dva-

ruose kumečiai būtinai turėdavę išdirbti 60 –100 dienų per metus. V. Putvinskis to 

nereikalaudavęs. Mokėdavo „ordinarijas“ – metams kumečiai duodavo 12 cnt rugių      

(į mėn. po cnt), 10 cnt avižų ir tiek pat – miežių. 

Pas jį kumečiai su naginėmis nevaikščiojo. Dirbo kumečiu Aleksas Alūzas.       

Išėjo jis kartą arti su naginėmis. Pamatė ponas ir sako: 

– Na, Aleksai, kaip tu dabar arsi? 

– Taip ir arsiu apsiavęs. Žmona autkojus išskalbs. 

– Jeigu žmona tokius autkojus kasdien plaus, tai tuoj rankos prakiurs. Prie 

manęs nė vienas nevaikščiojo su naginėmis, ir tu nevaikščiosi. Pasižiūrėk dabar paaręs 

į savo kojas, kokios jos purvinos. O dabar pasižiūrėk į kitą, kuri su batais apsiavęs aria: 

nusiplovė ir vėl batai švarūs. 
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Nuvažiavo V. Putvinskis į Šiaulius, parvežė kostiumą, parvežė batus. Viską 

už savo pinigus. Alūzas ir klausia: 

– Kada, pone aš tau išsimokėsiu? 

– Juk tu dirbi pas mane, ir atsiskaitysim. 

Taip ir liko neužmokėjęs, iš atlyginimų nieko neišskaitė. Pas jį visi darbininkai 

buvo gražiai pasirėdę. Buvo, rodos, keturi kumečiai. Samdydavo ir „padienčikų“. Mer-

gežeryje gyveno kumetis Pluščiauskas, turėjęs sūnus Rapolą ir Stasį. Moliniuose gy-

veno padienčikas Valčiukas Aleksas – Juškos švogeris. 

Rudens laike per pabaigtuves, kai kuriems pasižymėjusiems kumečiams duo-

davo premijas arba pinigais arba padidintom ordinarijom. Kaip apsidirbdavo rudens 

darbus, nuimdavo derlių, užardavo žemę, darydavo pabaigtuves. Susirinkdavo darbinin-

kai ir  patys: žmona, dukros, Zosė,  Emilija juos aptarnaudavo.  

Jo dvare buvo apie 150 karvių. Melžėjų buvo gal 5–6. Melždavo skerdžiaus  

žmona Varkalienė. Dobilus, žolę šienui pjaudavo arklinėm mašinom, o daugiausiai  

dalgiais. Taip pat ir rugius, vasarojų. 

Pats V. Putvinskis keldavo anksti rytą ir skirstydavo darbus. Arklių laikė virš 

10. Keturi kumečiai turėjo po porą arklių, o dar buvo prieauglio. Savo fajetonu ponas 

neturėjo, važinėjo su paprasta brika. 

Visiems buvo geras, todėl turtingas nebuvo. Po laukus, aplink tvenkinius daž-

nai važinėdavo dviračiu. Dviračius buvo nupirkęs ir sūnums: Stasiui ir Vytautui.  

Puošdavo Kalėdinę eglutę. Prie svirno būdavo sūpynė vaikams. Per Kalėdas  

vaikams duodavo saldainių (prie eglutės). Vakarienės duodavo. Švęsdavo ir Naujus 

metus, visi darbininkai buvo Šauliai. Dūdų orkestro nebuvo. 

Prie eglutės eidavo kumečių vaikai. Jo uošvis Gruzdys buvo daktaras. Prie  Kel-

mės turėjo dvariuką. 

Būdavo, kad pats ponas parodo, kaip reikia arti. Turėjo savo kalvį, kurį, jei 

plūgas būdavo kaltas dėl blogo arimo, liepdavo pataisyti. 
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Gerbė mokslą. Vaikams duodavo paišiukų, sąsiuvinį. Dėdės Juškos brolis  

Konstantas buvo paaugęs vyrukas. Norėjo mokytis, įsigyti kokią nors specialybę. V. 

Putvinskis ir sako jam:  

– Aš  tau duosiu agronomo specialybę. 

Ponas leido jį mokytis Vokietijon, po to – Francijon. Ten įgijo agronomo spe-

cialybę. Į Graužikus 2 metams pastatė už komisorių (ūkvedį). Tuo metu ten dar nebuvo 

tvenkinių. 

Po tų metų ir sako jam ponas: 

– A žinai, Kostai, prie manęs tau vietos nebėra. 

Susirūpino Kostas kartu su savo broliu Antanu, nesuprasdami, kuo galėjo nusi-

kalsti ponui. Antanas Juška pradėjo klausti pono. Ponas pasižiūrėjo ir nusijuokė: 

– A žinai, Kostai tu man per brangus. Aš negaliu tau mokėti tiek, kiek gali 

gauti. 

Ir prirekomendavo jį V. Putvinskis į gerą vietą „ant Latvijos“. 

Pavėžupyje gyveno Krikštupienė. Ji visą laiką dirbo dvare. Turėjo 3 vaikus: 2 

sūnus ir dukrą. Ponas paklausė jos sūnaus Juozo, kur pats nori eiti. Šis atsakęs, kad į 

Ameriką, nes bijojęs, nenorėjęs eiti į kariuomenę. Tada ponas davęs 110 rublių dova-

nai, kad galėtų išvažiuoti. Po metų, Krikštupas jam atsiuntęs skolą – net 200 rublių. 

V. Putvinkis net supykęs: 

–  Koks jis (Krikštupas Juozas) yra iš proto išėjęs. Atsiuntė man 200 rublių 

ir padėkojo. Anas man buvo uždirbęs tuos pinigus ir mat kaip sublūdęs. 

Jonaičio Jurgis niekur nėjo. Prie pono dirbo. Ilgai gyveno Gilvybrastėje – ku-

metyne. 

Ponas pylimus prūduose pylė, „maudėsi ir maudėsi“ (tvenkiniuose). Vienas 

tvenkinys buvo prie bravaro (kumetyno). Du žiemojimo tvenkiniai buvę prie malūno. 

Žiemą kirto eketes, sniegą kasdavo, kad plikas ledas būtų. Pro tvenkinius būdavo pra-

tekėjimas (kaip ir dabar). Tik žuvis augindavo 2, o ne 3 metus. Antrą vasarą pilnai 
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užaugdavo. Parduodavo, jei 2 žuvys sverdavo 1 kg, o jei ne – palikdavo žiemoti. Buvo 

ir motininių žuvų tvenkinys. Jos sverdavo po 15 – 16 kg. Ponas viską pats tvarkydavo. 

Jokio žuvininko nelaikė. Iš tvenkinių karpius neštuvais iškart nešė ir pylė į bačkas žy-

dui Mendeliui. Žydas pas save užsitvenkdavo Kražantės upelio kampelį, žuvį susileis-

davo, o paskui veždavo arkliais žuvis parduoti (bačkose su vandeniu). Žuvį transpor-

tuodavo į miestą. Į Kelmę, Šiaulius, kur pirkėjai pareikalaudavo. 

Kai ponas išėjo į Kauną, Šilo-Pavėžupio dvarą paskyrė sūnui Stasiui, o Grau-

žikų – Vytautui. Vytautas pradėjo žuvininkyste užsiminėti ir Graužikų dvare žuvininku 

paskyręs Valčiuką. 

V. Putvinskis buvo Kelmės bažnyčios deputatas. Jis ir dar du jo draugai ponai 

važinėjo po užsienius, po Vokietiją, Angliją, Ameriką. Rinko lėšas. Išbuvo užsieniuose 

6 mėnesius. Iš ten parsivežė nemažai kapitalo ne pinigais, o čekiais, kuriuos buvo ga-

lima pervesti į banką. Kai jie grįžo į namus, nuvyko pas Kelmės kleboną Janušauską. 

Klebonui sako: 

–  Norėtume padaryti sąskaitą. Dalį skirti bažnyčiai, dalį kitiems reikalams. 

Mums dar reikia nueiti į miesčiuką (Kelmę). 

– Gerai, eikite, kai grįšit susitarsim. 

Tie (V. Putvinskis ir dar du) išėjo, čekius palikę ant stalo. 

Po kiek laiko grįžta, užeina pas kleboną. O klebonas nei šnekėti nenori. 

Sako: 

– Kad man čekius atnešėte, tai dabar aš ant jų gaspadorius. 

Ans (Putvinskis) ko stačiai į žemę neįlindo po tokių žodžių – taip buvo supykęs. 

Po kelių savaičių atėjo prie bažnyčios ir pasakė kalbą. Apie kleboną, kad pinigus pag-

robė, už kuriuos būtų galėję (už jų dalį) kokią nors mokyklą liaudžiai pastatyti. (Tiesa, 

netrukus vis tiek Keršinėje pastatė mūrinę mokyklą ir už savo pinigus išlaikė mokyto-

jus). 



 

 

 

 

62 I š  č i a  s k l i d o  k n y g ų  š v i e s a  

Bobos davatkos už tokią kalbą prieš kleboną jį išlaidė (iškoliojo), kad netikėlis, 

socialistas. Gavo pabėgti iš Kelmės. Nakvojo pas Norkų Feliksą Verpenoje, nes buvo 

pažįstamas. (Norkienė tarnavo V. Putvinskio dvare už pakajavąją). Turėjo slapstytis, 

nes buvo palaikytas socialistu. Šešis mėnesius slapstėsi. Galiausiai any paskelbė neradę 

(žandarai). Mat Juška Antanas paslėpė kažkur miške – nežinodamas nesurasi. 

V. Putvinskį gąsdino: jei suras – sušaudys. Todėl bijojo grįžti į dvarą. Bet grįžo. 

Dvare areštavo. Paskui šešis mėn. laikė Šiaulių kalėjime. Kažkas pagalbą pinigais 

davė. Rudenį iš kalėjimo parėjo. Paskui, Smetonos laike, išvažiavo į Kauną. 

Tėvas, Norkus Feliksas, buvo geras stalius ir statybininkas. Darė brikas, šlajas. 

Buvo susiderėjęs už 3000 rub. dirbti dvare du metus. Statė visus pastatus. 

 

 

 

 

 

PRISIMINIMAI APIE GRAUŽIKŲ DVARĄ 
Pasakojo Penikas Kazimieras, g. 1912 m. 

 

 

Vytautas Putvinskis. Vytauto žodžiais, Graužikų dvare buvo 27 ha tvenkinių 

karpiams. Vanduo į tvenkinius patekdavo iš Graužikų pelkių, iš šaltinių, iš Ramočios. 

Geras žmogus buvo. Pas jį, dvare, buvo galima grūdus išsivalyti. Mokėdavo 

centais. Bedirbant pietų pakviesdavo. Kas antrą šeštadienį, rudenį vaikams obuolių da-

lindavo, kiekvienam po gorčių. Suaugusiems šeštadieniais skaitydavo paskaitas apie 

žemės ūkį. Jo dvare buvo pirtis. 

Sekmadieniais Vytautas važiuodavo į Kelmę. Kinkydavo porą arklių, imdavo 

didelį vežimą. Kiek tik norinčių į miestą važiuoti, visus į vežimą susodindavo. Per 

miestą beeinant nebuvo kada kepurės užsidėti, visi jį pažinojo. 
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Vytautas augino 7 ha cukrinių runkelių. Pjautuvais pjaudavo sėklojus. Po to 

sėklojus laikydavo pastogėje. Iškuldavo su mašina. Jeigu koks žmogus augindavo cuk-

rinių runkelių, Vytautas ateidavo ir išraudavo – nenorėjo, kad gryna veislė užsiterštų 

besikryžminant. Sakydavo: 

– Ateisi pas mane ir gausi švarių švariausių. 

Augino didelį kopūstų sklypą. Vytautas buvo medžiotojas. Vežiodavosi didelį 

šunį, vardu Bandza. Pėsčias vaikščiodavo. Kopūstų sklype medžiojo čia ateinančius 

zuikius. 

Dvare buvo gal 170–270 žemės. Padienių darbininkų samdydavo apie 50. Ber-

nai į metus uždirbdavo 960 litų. Jie viską turėjo savo, tik valgė dvare, kartais prie vieno 

stalo su ponais. Šventom dienom nedirbo. O jei kas norėjo dirbti, mokėjo dvigubai. Kai 

būdavo blogi orai, o derlius stovėdavo lauke, kartais dirbdavo ir šventą dieną. 

Dvare buvo apie 50 žalų karvių. Kumečiai galėjo karvę laikyti, tik ji turėjo būti 

žala. Pašarus vežė su bulium. Buvo 22 (maždaug) darbiniai arkliai. 10 porų ir 2 pava-

žiuojami. Kitokių nebuvo. Emilija Putvienė važiuodavo pajetone, o Vytautas papras-

tame, gražiame vežime. Šimulis Dominikas tuo metu vežiku dirbo Šilo-Pavėžupyje. 

Bagvila Kazys, Mickus Jonas – bernai. Gliaudys Simonas buvo Štelmokas – 

meistras. Valčiukas Antanas –  padienis darbininkas. 

Vytautas buvo didelis išmislinčius. Graužikų kalne buvo įrengęs čiuožyklą: nuo 

kalno leisdavosi per Jonines. Per prūdą buvo 25 cm pločio lenta, per kurią važiuodavo 

dviračiu. Vytautas buvo pasidirbęs dideles bures. Jas prisitvirtindavo prie savęs (buvo 

rėmas), užsimaudavo per pažastis. Prie burių buvo pririšta virvė. Į ją įsikibdavo 2–3 

norintys pasivažinėti (daugiau nepavilkdavo). Žiemą nueidavo ant ledo. Vėjas nešdavo 

bures, o kartu ir besivažinėjančius. Žmonės kalbėdavo: 

– „Pamišėlis važinėjas“. 

Dvare šventė visas bažnytines šventes. Per Kūčias, Užgavėnes dirbo iki pietų, 

popiet šventė. 
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Per Šv. Velykas suruošdavo gražiausių kiaušinių konkursą. Gražiausius kiau-

šinius veždavo į parodą – konkursą Kaune. 

Išvežimas. 1941 metais Vytauto šeimą ir jį patį išvežė į Sibirą. Vytautas tai 

nujautė, kalbėjo: 

– Atrodo, šią naktį bus vežimas. Jie visi: Vytautas, Penikas su broliu slėpėsi 

Bausgirio tvenkinyje, kurio viename krašte buvo keryninkas – reikėjo bristi per van-

denį. Būtų ir likęs nuo vežimo, bet atėjo jo patikėtinis Simonas Gliaudys ir pasakė:  

– Ponia ir visi jo vaikai sėdi mašinoje. 

Tada Vytautas atsisveikino. Išėjo į namus ir pasidavė. Išvažiavo kartu su šeima, 

nes negalėjo jos palikti. 

Vladas Putvinkskis. Žuvininkystė. Buvo nedidelis, su ūsais. Nurodydavo tė-

vui Pranui, kur jo ūkyje būtų galima iškasti tvenkinį. 

Netoli Dankšių buvo vienas labai didelis tvenkinys. Išgaudę visą žuvį, laiky-

davo „zimakove“, kokių 3 metrų gilumo žieminiame žuvų sandėlyje. To sandėlio sie-

nos buvo išklotos lentom. Kampuose stovėjo mediniai stulpai, o viršuje medinis stogas. 

Tarp sienų ir stogo buvo tuščias tarpas, pro kurį švilpė vėjas. Žuvį pirkdavo kas norė-

davo, atvažiuodavo. Iš abiejų pusių tekėjo vanduo – jis buvo paduodamas iš prūdo. 

Buvo lentinės „spūskos“. Žiemą, kai žuvis buvo brangesnė, statinėse veždavo į Kelmę, 

ir toliau parduoti. Pakelyje vandenį pakeisdavo. Žuvį pirko žydai. Mokėjo už kilogramą 

po 3–7 litus. Žydai nenorėjo, kad žuvys svertų virš kilogramo, jiems geriau tiko apie 

800 gramų svorio. 

Šauliai. Gegužinės. Penikas Kazimieras buvo šaulys apie 1932 m. metus. Visi 

Putvinskio tarnautojai turėjo arklius, raiti jodavo – buvo dragūnai. Jau prie Vytauto, į 

Kelmę, į Vaiguvą nujodavo. Manevrai būdavo prie Liolių, Tytuvėnų. Kartais ir nakties 

metu. Per Dubysą, Kražantę keldavosi – be arklių. Pasiskirstydavo į priešingas stovyk-

las: buvo baltieji ir raudonieji. Vieni kitus puolė. Tytuvėnuose prie rusų bažnyčios, per 

manevrus, valgė pusryčius. Maistui nusipirkdavo kokią kiaulę. Valgyti virdavo šaulės 
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moterys. Šaulių centras buvo Kelmė. Graužikuose buvo Vytauto šaulių grandis. Šau-

dydavo tuščiais šautuvais, pilvais šliauždavo. Prieš mokyklą Graužikuose buvo šau-

dykla. Ženklus sustatydavo. Nuo miško pusės suguldavo iš šaudydavo. Nuo kelio pusės 

iš duobės pakeldavo taikinį. 

Kelmėje prie šaulių namų buvo aikštė. Raiti jodinėdavo, raportus nešdavo. 

Graužikuose buvo gražios Joninių gegužinės. Ištaisydavo takus, aikštes. Kartą 

buvo toks įvykis. 

Gegužinėje lietus lynoja. Ant Graužikų kalno sukrautas laužas nenori degti. 

Malkų šauliai prinešė. Vladas Putvinskis priėjo uždegti: 

– Nenori degti, bet degs. 

– Užpylė benzino. Laužas įsidegė. Šauliai pradėjo šokinėti per laužą. Du 

šoko iš priešingų pusių vienu metu, susidūrė virš laužo ir nukrito tiesiai į ugnį. Valdas 

Putvinskis šoko ir ištraukė abu iš ugnies. 

Jis labai mylėjo vaikus. Turėjo labai gražius gyvulius. 

Poetas Jovaras Šilo-Pavėžupyje. 1943 metais Jonas Krikščiūnas – Jovaras ne-

didelį kiekį rankraščių, keletą laiškų ir fotografijas perdavė savo bičiuliui Juozui Pet-

ruliui, prašydamas jį rankraščius perrašyti mašinėle. 

1945 metais Jovaras keletą dienų viešėjo Šiauliuose pas J. Petrulį. Poetui 

pasakojant, J. Petrulis smulkiai užrašinėjo. Jovaras buvo labai patenkintas, jis sakė, kad 

„nors tiek paliksiu“. 

Žemiau spausdinamos ištraukos apie visa tai, kas susijęs su Jovaru ir Put-

vinskių veikla. 

 

*** 

Šiaulių priemiestyje, Pabaliuose, gyveno Valančiūtė, arba „Pabalių Ona“ 

kaip ją vadindavo. Ji buvo knygnešė „davatka“, platino išimtinai bažnytinio pobūdžio 

literatūrą. 
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„Amžiumi už mane vyresnė per dvidešimt metų“ – rašė Jovaras. Mirė 1922 

metais. „Tai buvo nepaprastai apsukri, drąsi, žinojusi visą draudžiamąją literatūrą pla-

tinant su caro žandarais apsiejimo taktiką, nuostabiai lankstaus liežuvio „boba“. Ne-

žiūrint, paprasta, vos gebėjusi pasirašyti, bet tiko prie ponų, ir prie kunigų ir „paprastų“. 

Jonas Tumas ją vadino „davatka“. Pastaroji buvo didelė Tumo patikėtinė, kartu, lyg 

agentė. Ji gaunamą literatūrą paskirstydavo visai plačiai Šiaulių parapijai. 

Bendraudamas su Pabalių Onos sėbru, Rimkus iš Šniūraičių, sod., Radviliš-

kio valsčiuje, platinusio išimtinai maldaknyges, pastarojo buvo rekomenduojamas su-

sirašinėti su raseiniškiais knygnešiais: Pranu Peniku iš Gotšelkių vienk., Kelmės valsč. 

ir kitais. Penikas nuolat iš Tilžės gabendamas didžiausiais kiekiais literatūrą, buvo įgu-

dęs kontrabandininkas. Pastarasis buvo didelis Šilo-Pavėžupio Putvinskių patikėtinis. 

Jo atgabentąją literatūrą, platinimui, dažniausiai imdavau iš Putvinskių. 

1900 metais iš Peniko paimtų platinimui knygų ryšulį, ant pečių nešdamas, ap-

sistojau Šilo-Pavėžupy, pas V. Putvinskį. Čia tuo metu svečiavosi inž. L. Viliešis. Pas-

tarasis man davė 30 rublių auksiniais, arkliui nusipirkti. Grynai knygų platinimo reika-

lui, įsigijus svarbią priemonę, arklį, varomas darbas atsistojo ant tikresnio ir tvirtesnio 

pagrindo, o tam darbui aš dar labiau atsidaviau. Bet arklio, dėl mitybos sunkumų, ilgai 

laikyti negalėjau. 

Visų lietuvių draudžiamosios literatūros platinimo laikotarpiu, kaip ir kiekvie-

nas to meto darbuotojas, neišvengiau ir aš įvairių nuotykių. 1901 metais iš Kelmės, 

vežimu su knygomis mudviem su broliu Antanu važiuojant plentu link Šiaulių, mus 

ėmė vytis žandarai. Mums visu greičiu paleidus arklį važiuoti, į mus ėmė šaudyti. Žan-

darai mūsų nepavijo, paliko toli užpakaly, o mes, įsimetę į šalį, ilgokai, kiek tik mūsų 

juodbėris išnešė, važiavom. Iš žandarų nagų pasprukus ir atsikvošėjus, aš veikiai paju-

tau šone skaudėjimą ir išvydau besąs paplūdęs kraujuje... Tą pačią dieną pasiekus Šiau-

lius, parvežtąsias knygas sudorojus broliui, aš gi, skubiai kreipiausi pas gydytoją – 
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Laucevičių, kuris, konstatavo pasilikus šone kulką, kurią operacijos būdu tą pačią dieną 

ir pašalino. Keletą mėnesių ramiau užsilaikęs, vėl stojau į darbą. 

1905 metų rugpjūčio mėn. 15 dieną Andriejavo dvare įvyko gegužinė, į kurią 

publikos prisirinko gana daug. Šiaip publika, ypač jaunimas, aikštėje linksminosi, gal 

gegužinės iniciatoriai: P. Višinskis, Žemaitė, V. Kapsukas-Mickevičius, A. Požėla, A. 

Povylius, V. Putvinskis ir daug kitų, su svečiais J. Jablonskiu, Žemkalniu atskiroje vie-

toje, įvykdė politinio pobūdžio pasitarimą. Mes jaunesnieji, platinom atsišaukimus, ta 

proga, aš nemaža išplatinau P. Višinskio knygelės „Žmonių atstovai“. Tą vakarą poli-

cija buvo suėmusi gegužinės dalyvius – darbininkus, kuriuos publika iš policijos nagų 

išvadavo. 

Literatų pobūviai su pasais. 1894 m. ar kiek vėliau, begabendamas knygas, už-

sukęs į Šilo-Pavėžupį pas Putvinskius, pirmą kartą susipažinau su Žemaite. Su pasta-

rąja mes giliai, iš širdies išsišnekome. Žemaitė vis kartojo: „Reikia kuo daugiausia 

paskleisti šviesos“. Išsiskiriant ji mane pakvietė ją aplankyti Ušnėnuose (Užvenčio 

valsč.), kur turėsiąs progos susipažinti su šviesiu žmogum – Povilu Višinskiu. Tuo jos 

kvietimu, žinoma, pasinaudojau – po vieno mėnesio nuvykau, bet tą sykį Višinskio 

neradau. Žemaitė mane maloniai priėmė, gi pasikalbėjimo proga, žinodama mane ge-

bant šiek tiek plunksnos darbo, suteikė man nemaža naudingų patarimų. Be kita ko, gal 

norėdama mane padrąsinti, pareiškė: „rašyk, tik rašyk – taip maža tų šviesos žodžio 

žiebėjų“. 

1990 metais rugpjūčio mėn. Šilo-Pavėžupy, buvo Višinskio kviečiamas lietu-

vių literatų ir šiaip inteligentų pobūvis. Putvinskio vežimu iš Šiaulių vykome: P. Vi-

šinskis, Jadvyga Juškytė, Viktorija ir Stepa Gruzdytės, J. Jablonskis, Kairiūnas, stud. 

Vizbaras ir aš. Pravažiuodami Kurtuvėnus, sustojau pas kleboną Vizbarą. Buvo penk-

tadienis, mane, sodietį jaunuolį, todėl labai stebino kunigo paruoštieji be pasniko pie-

tūs. Tos dienos vakarą, Šilo-Pavėžupy, pas Putvinskius, be minėtų iš Šiaulių atvykusių 

svečių, dalyvavo Žemaitė. Višinskis savo trumpo žodžio proga, be kita ko, pabrėžė, 
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kad „Kiekvienas mūs kaip ir šis susirinkimėlis mums atsinešęs naudos, vien iš kitų 

pasimokysią ir pasisemsią ugnies“... Po to, Višinskis atsiklausė, kas iš dalyvių atsinešęs 

„pasus“. Didžiausią pasą tuomet turėjo Žemaitė. Josios perskaitytieji „Petras Kurme-

lis“, „Velnio vestuvės ir išskirtuvės“ – dalyvių tarpe sukėlė nemenko susidomėjimo. 

Perskaičius Višinskis dar taria žodį, pareikšdamas pageidavimą, kad sekančio pobūvio 

proga, kiekvienas iš dalyvių teneatvyksta nors ir be mažiausio „paso“ – teparašą nors 

papraščiausių korespondencijų. 

Literatūriniai pobūviai įvykdavo 5–6 į metus. Kiekvienas toks pobūvis praei-

davo literatūrinės kritikos ženkle. Po dažno pobūvio, Putvinskiai paprašydavo bent 1–

2 savaitėms paskirti jį svečiu. Putvinskis, dažnu svečiu būdavo ir P. Višinskis 1901 

metais Šilo-Pavėžupy mane supažindino su pagrindinėmis literatūros teorijos taisyklė-

mis, išaiškino eiliavimo (ritmo, rimo ir kt.) taisykles, davęs kitų praktinių nurodymų. 

1902 m. eiliniame Šilo-Pavėžupio pobuvy nemažu eilėraščių pluoštu, ir aš de-

biutavau. Mano kūrybą skaitė V. Gruzdytė. Eilėraščiai buvo, žinoma, perdėva silpnų, 

tačiau klausytojuose jutau, sukėlė susidomėjimo ir visi mane sveikino, linkėjo pasise-

kimo, ypač nemesti darbus. Iš dalyvių stud. V. Požėla priėjęs prie manęs paklausė, ar 

aš eilėraščius parašęs nieko neklausdamas? Jis be kita ko, man patarė atkreipti dėmesio 

ir į gimtosios kalbos mokėjimą ir ta proga pakvietė atvykti pas jį į Steigvilus (Žeimelio 

valsč.), kur savo atostogų metu jis man galėsiąs padėti. Iš Šilo-Pavėžupio mudu su 

Požėla nuvykome stačiai į jo tėviškę – Steigvilą. Čia pasilikdamas apie mėnesį laiko, 

dėka V. Požėlos, išėjau visą Kriaušaičio „Lietuvių kalbos gramatikos kursą“. 

Vėlesniuoju laiku vyksiančių, daugiausia Šilo-Pavėžupy literatūrinių pobūvių 

nepraleisdavau nei vieno, į juos visada atsiveždamas literatūrinį „pasą“, pluoštelį eilė-

raščių, vieną kitą prozos dalykėlį bei korespondencijų. Pasai būdavo visada viešai pers-

kaitomi, ir juos Višinskis pasilikdavo pataisymui. Vėliau rankraščiuose tekdavo išvysti 

gerokai spalvotu rašalu išmargintus pataistus, kurių tinkamesnių, dalis būdavo parduo-

dama kai kurių laikraščių redakcijoms. 



 

 

 

 

69 I š  č i a  s k l i d o  k n y g ų  š v i e s a  

1900–1903 m. laikotarpy mano parašytos eilės, visais atžvilgiais buvo dar silp-

nos. Spaudos draudžiamuoju laiku, po visais savo raštais pasirašydavau Lankinio sla-

pyvardžiu: Jovaru ėmiau pasirašinėti 1904 –1905 m., spaudą atgavus. 

1907 metais kovo mėn. per V. Gruzdytės iš Petrapilio, Lietuvių studentų drau-

gijos gavau kvietimą nuvykti į Petrapilį – akis pagydyti. 

Iš pirmosios mano kūrybos, pirmą kartą, berods 1902 metais, plito Amerikos 

lietuvių periodinėje spaudoje  „Vienybėje Lietuvninkų“ ir „Keleivyje“. Vėliau 1903 m. 

„Gamta ir vargdienis“ ir kiti. Eilės – „Petropilyje“ ėjusiame „Lietuvių laikraštyje“. 

Spaudą atgavus, naujai parašomus lyrikos bei prozos dalykėlius siuntinėdavau veik vi-

siems progresyvinės minties laikraščiams: „Vilniaus žinioms“, „Lietuvos žinioms“, 

„Lietuvos ūkininkui“, „Jaunimui“, „Naujai gadyneiׅ“, „Skardui“ ir kt. 

Ištraukos iš aplankalo „Juozas Petrulis“ 

(Sermėginis?) rašytojo kelias. Medžiaga Jovaro biografijai.  

Parengė Romualda Atkočiūnienė. „Aušros“ muziejaus Jovaro  sekt. vad. 1990 

01 04 

 

 

 

 

 

PRISIMINIMAI APIE GRAUŽIKŲ DVARĄ 
Pužaitytė Liza,  Antano, g. 1923 m. Kelmės valsčiuje, Lašinskių kaime. 

 

 

Vladas Putvinskis. Vladas labai užjausdavo biednus. Jų (Pužaičių) šeima buvo  

biedna, turėjo tik 2 ha žemės. Kai Vladas važiuodavo, ji tiesiog po arkliu puldavo, 

žinodama, kad neturtingai mažai mergaitei duos saldainių. Mama apie poną pasakojo  

kaip apie „cicilistą“, kuris sėdėjo kalėjime, kitų dvarininkų buvo nemėgiamas, nes pa-

dėjo biedniems. Prie jo žemės,  savo  ūkiams  nusipirko Dūdėnas ir Bartkus. Prie Vlado 
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ilgus metus buvo ūkvedžiu Aleknavičius, vėliau, ponas iš dvaro jam atrėžė 25 ha že-

mės. Mama cituodavo Vlado žodžius: „Juodos rankos pagarbos vertos,  o baltos rankos 

tik užpakalį krapštyti“. Mirus Vladui,  žmona jo labai gedėjo, visą laiką nešiojo gedulą.  

Šauliai. Graužikų dvare buvo Vytauto vadovaujamas šaulių būrys – gal 20–25  

vyrai. Turėjo ginklus ir uniformas. Jais buvo visi dvaro bernai ir kumečiai. Šauliai buvo  

dėdė Pužaitis ir patėvis Šerėnas Antanas, kuris veždavo grietinę iš Graužikų pieninės. 

Šauliai darydavo kariškas pratybas. Kai  būdavo tautos šventės Kelmėje, šauliai vyk-

davo į paradą demonstruoti. Apylinkės augantis jaunimas buvo jaunieji šauliai, o vė-

liau, apie 1934 metus buvo įkurtas JŪR. Jaunieji ūkininkai rinkdavosi kas antrą šešta-

dienį. Rūme buvo klubas. Ten jie išmoko lošti šachmatais, šaškėmis. Jaunieji ūkininkai 

uniformos neturėjo, tik ženkliuką.  Jaunieji ūkininkai, nors kokias daržoves: kopūstus, 

burokus, bulves augino tėvų daržuose, o rezultatus užskaitydavo kaip jų nuopelną. Au-

gino taip pat raibas dedekles vištas. Vytautas juos nuveždavo į tautines šventes Kelmėj. 

Vyko kartu su šauliais, kaip jaunieji šauliai. Po parado būdavo minėjimas, šaulių salėje,  

parodydavo kiną – tai buvo didžiausia sensacija. Vieną kartą, iš Graužikų dvaro, žie-

mos laike net 3 rogės vežė į kiną „Tarzanas“ (rogėse tilpo gal 10 žmonių.) 

Rūme buvo biblioteka. Kada nueidavo, visada pakeisdavo knygas. Jeigu rūme 

Vytauto nebūdavo, jį susirasdavo lauke, kad knygas išduotų. Bibliotekoje buvo istori-

nių, grožinių knygų. Galbūt jam į darbo programą įėjo šefuoti jaunuosius ūkininkus. 

Raseiniuose buvo žemės ūkio paroda. Ji buvo išsiuvinėjus kilimėlį „Raudonkepuraitė“, 

už kurį gavo prizą – knygą „Šeimininkė“. Ten vaikus vedžiojosi po kareivines, žemės 

ūkio mokyklą, kurioje matė ypatingai dideles kiaules. 

Ten buvo didelis sodas, gėlynas. Pirmąkart matė labai įdomų valstybinį dramos 

teatrą „Kunigaikštis Saigūnas“. Kitą kartą vežėsi į kitą, žemės ūkio parodą Telšiuose. 

Buvo be galo įdomu.  
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Graužikų dvare būdavo margučių konkursai. Per naktį kiaušinius palaikydavo 

juodalksnių žievės dažuose (kokias 3 valandas), svogūnų laiškuose. Prieš tai, išpaišy-

davo bičių vaško ornamentais. Paprastai margučių konkurse dalyvaudavo vaikai, vieną 

kitą kiaušinį atnešdavo ir suaugę. Liza gavo keletą prizų. Vieną kartą – didelių saldai-

nių dėžę, kitą kartą – didelį šokoladinį kiaušinį, kurio viduje buvo daugiau saldainių. 

Trečias prizas buvo, tikrų tikriausia vėliava, kurią per visus sunkius laikus išlaikė krep-

šyje su skudurais. Vytautas gražiausius kiaušinius dailiai perpjaudavo peiliuku, išskob-

davo vidurį ir padėdavo spintoje su stiklinėmis durimis. 

Vasaros metu vaikai dažnai žaisdavo kvadratą. 

Joninės. Suvažiuodavo žmonės iš visos Lietuvos. Pilni autobusai. Atvažiuo-

davo iš Kauno. Ten būdavo sūpuoklės, karoblis, čiuožykla. Čiuožykla būdavo įrengta 

taip: išklotos lentos apklotos skarda. Nusileidę nukrisdavo į smėlį. Centrinėje aikštėje 

būdavo pakyla, grojo dūdų orkestras. Apie 24 valandą uždegdavo ant mietų pamautas 

statines. Taip susišaukdavo su Šatrija, nes ten taip pat būdavo Joninės. Pro žiūroną 

buvo matyti Šatrija. Į Jonines atvažiuodavo parduotuvės – balaganai. 

Prūdai. Buvo gal 5.  Į Gražuolę kiti dviračiais važiuodavo maudytis. Prie jos 

buvo humoristinis užrašas: „Pavojinga maudytis, Kerėžis Jons murksuoja“. Tai reiškė, 

kad tik žmogus skendo. Žuvytes lesė genšės. Vytauto buvo įsakyta jas šaudyti. Šaudė 

jaunas vaikinukas – Aleknavičius Vytautas. Už genšės nušovimą mokėjo po 25 litus.     

Aleknavičiukas išmiklino akį, nušaudavo po 1–3 genšes, gerai uždirbdavo, todėl ponui 

greitai pasidarė pernelyg brangu tiek mokėti – sumažino iki 15 litų už vieną paukštį. 

Tiesa, tas pats Aleknavičiukas išmiklinęs akį prie prūdų, vėliau pasidarė labai žiaurus, 

karo metais šaudė žydus, galiausiai ginklą užsikabinęs išvažiavo į Ameriką. Tada kartu, 

patvadom, gal 3 išvažiavo: dvaro ūkvedis Dūdėnas, Emilija Putvytė, kuri gyveno 

Kaune, o karo metais prie vokiečių tvarkė dvarą. Artėjant frontui (rusams) pasitraukė į 

Ameriką. 
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Darbas. Nuo 14-os metų ėjo į dvarą padiene darbininke. Buvo kilus iš neturtin-

gos šeimos, teturėjo tik 2 ha žemės. Šeimoje buvo 4 žmonės. Pati buvo jauniausia pa-

dienė darbininkė iš apylinkės. Mažai kas ėjo į dvarą, nes didesniam ūkininkui užteko 

darbo savo ūkyje. O jai teko užsidirbinėti pragyvenimui. Mokėjo po 1,5 lito į dieną. 

Kadangi šieno iš savo žemės neužteko, eidavo jo užsidirbti. Vytautas nustatydavo, kiek 

dienų reikia išdirbti, kad gautum kokį plotą tarp Bansgirio ar kitur. Dobilų pjauti ne-

duodavo (juos šėrė dvaro karvėm), skyrė kur nors paraviais, kur patys nepjaudavo. 

Vėliau rudenį prasidėdavo kūlimai. Valandų nenustatė, reikėjo dirbti visą 

dieną. Tamsoje pripumpuodavo spiritinę lempą – ji apšviesdavo visą daržinę. Svirne 

valcavo grūdus. Žiemą darbo nelikdavo – paleisdavo namo. Dvare buvo šie darbinin-

kai: arklininkas, ūkvedis, kalvis, virėja, bernai, kumečiai, o kumečių žmonos ir lauko 

darbininkės milžo karves. Samdyti bernai ir mergos valgė atskiroje virtuvėje. Valdant 

Vladui, darbo sąlygos buvo gerokai geresnės. Daugeliui mokėjo už darbą, kumečiams 

leido laikyti po 2 karves. Valdant Vytautui karves kumečiams laikyti nebuvo galima – 

per brangiai atsėjo. Jiems duodavo šviežio pieno, bet nedaug. Malkų, žabarų pasikirsti 

duodavo iš Bausgirės. Padieniai darbininkai valgė savo maistą. Putvinskiai, o ypač jau-

noji šeimininkė Elena, Vytauto žmona, buvo pavydi. Būdama paauglė mergaitė, ne 

kartą lankydavosi dvare, turėdavo ten užsiėmimus ir kad nors kada ponai ją, vargšų 

mergaitę, būtų pavaišinę. Kartais su pavydu ir sielvartu žiūrėdavo visokiais skanumy-

nais, apelsinais, apkrautą ponų stalą. Pati nieko nedrįsdama pasiimti. Tik kartą, kai            

Emilija Putvienė klube mokė siuvinėti žiurstukus, atnešė lėkštę sriubos (be mėsos) ir 

duonos riekutę. Vytauto vaikai buvo primokyti neiti ten, kur žaidžia kumečių vaikai.  

Kalėdos. Dvaro rūme, klube, stovėdavo pirktiniais žaislais papuošta Kalėdinė 

eglutė. Ten susirinkdavo jaunieji ūkininkai, žaisdavo: „dalindavo žiedą“, lošdavo šaš-

kėm, šachmatais. Kartais ponai pavaišindavo obuoliais, bet ne pačiais geriausiais, o 

išpjaustytais nuo puvėsių.  
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Mokykla. Iš pradžių buvo Gineikiuose, ūkininko Rimkaus sodyboje. Mokytoja 

buvo Šarkauskaitė. Apie 1935–1936 metus buvo pastatyta nauja Graužikų mokykla. 

Mokykloje Makauskis organizuodavo Užgavėnių karnavalą su žydais, gerve, lašininiu, 

kanapiniu, arkliu, ant kurio jodavo raitelis. 

Vytautas Putvis mėgdavo užsiimti su vaikais. Graužikų sode, ant ledo, būdavo 

karuselė. Pavasarį, sniegą nuleidus, Laikšių pelkių vietoje susidarydavo didžiausi van-

dens plotai. Kai stipriau pašaldavo, Vytautas su vaikais važiuodavo ant pelkių čiuoži-

nėti, padedant savo pasidarytų burių. Dvare buvo skersinis, ant kurio atlikdavo sporti-

nius pratimus. Vytautas rengėsi paprastai, nešiojo švarką, dėvėjo odinius batus. Po lau-

kus vaikštinėdavo pėsčias su šunimis – rudu ilgakoju Bondra ir Margiu. Buvo medžio-

tojas. Daugiausia šaudė zuikius. Turėjo fejetoną, važiuodavo obuolmušiais arkliais 

(pilkais). Kurį laiką pienininku dirbo Šimulis Domininkas. 

Dvare atostogaudavo Emilija Putvytė, Žmuidzinavičius. 

Kaip pagalbinė ūkio šaka, buvo cukrinių runkelių sėklojai. Turėjo du didelius 

bulius. Kinkydavo po vieną ir su buliais veždavo pašarus, arba mišinį, arba obuolius. 

Mokykloje būdavo poilsio vakarai. Ant Graužikų kalno grodavo Kelmės šaulių 

orkestras. Bilietai į Jonines buvo brangūs – po 2 litus. Šauliai nemažai pinigų susirink-

davo, tėvas (jos) bilietus pardavinėdavo. Kelmėje buvo vieno aukšto šaulių namai. Kurį 

laiką patalpas nuomojo gimnazija. 

Išvežimas. Tėvas pasakė, kad reikia eiti pas juos į darbą. Buvo 1941 metų bir-

želio 14-a. Ryte dvare buvo labai tylu. Stovėjo didelis kubilas jau užmerktų skalbinių 

(„bielyznos“) – visai dienai darbo... Bet dirbti nereikėjo. Kieme nebuvo nė gyvos dva-

sios. Stovėjo sunkvežimis, o jame buvo susodinta visa šeimyna. Nebuvo tik Vytauto. 

Jis pasislėpė, o kitą dieną pats pasidavė – nenorėjo likti atskirtas nuo šeimos. 

Išvydus, mergaitė pradėjo verkti. Tada Armonavičius, saugume atsakingas už 

išvežimą, subarė: 

–  Ko čia smurguojies?! Dink, nes ir tave išvešim! 
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Sunkvežimyje sėdėjo Emilja Putvienė, Elena Putvienė ir 4 jos vaikai: trys ber-

niukai ir viena mergaitė. 

Nors Vytautas ir pasidavė, tačiau jam neleido su šeima susitikti. 

 

 

 

 

 

ŠILO-PAVĖŽUPIO DVARE 
Pasakojo Račkauskaitė – Gricienė Stasė, Kazio g. 1917 m. Šilo-Pavėžupyje 

 

 

Medžioklė. Iš kažkur Stasys buvo girdėjęs, kad gandras valgomas. Kartą nu-

šovė gandrą. Stasei liepė nupešti, o šeimininkei pasakyti, kad tai žąsis. Nupešus buvęs 

geltonas kaip apelsinas. Šeimininkė labai stebėjosi, iš kur vasaros laike atsirado žąsis. 

Kai pakepė po pečium, pasklido toks baisus kvapas, kad visi išsilakstė: tarnaitės, mer-

ginos. O Putvinskis teisinosi: jauna ta šeimininkė, tikriausiai susmardino gandrą – net 

šunys neėdė. Apie gandro valgomumą, galbūt, kalbėjo Čyža – Putvinskio draugas ir 

medžioklės mokytojas. Jiedu dažnai kartu eidavo medžioti. Čyža buvo nusigyvenęs, 

teturėjo tik nagines. Kartais Čyža lyg juokais sakydavo: 

– Na, kaip pons sakai, ar į batus, ar į čeverykus įsiausti. (Nors visi žinojo, 

kad jis niekada neturėjo batų). 

– O Putvinskis patardavo: 

–   Aukis geriau į nagines, Feliksai, – bus lengviau. 

Paskui Čyžą vadino „šepetkoju naginėčium“. Sakydavo: 

– Na ir žmogus nuėjo su naginėm, šepetkojis. 

Jeigu kas iš Putvinskio draugų atvažiuodavo į medžioklę, ponas Stasys liep-

davo būtinai kartu paimti Feliksą Čyžą. Šis Larolmiškyje (netoli Šonos) dirbo eiguliu. 
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Jis labai gerai šaudė. Kartą abu su Putvinskiu nušovė vilką. Į medžioklę paimdavo ska-

likus. Būdavo, prieš šaudamas atsiklaups. Feliksas persižegnos, bumbt zuikis ir guli 

negyvas. Pas Putvinskį atvažiuodavo diktas šaulių vadas Kurpis. Tėvukui jis padova-

nojo gerą 12-o kalibro dvivamzdį šautuvą genšėm šaudyti. 

Putvinskis turėjo daug šunų, kuriuos prižiūrėdavo virėja. Vienas rudas, ilgom 

kojom „Margočka“ labai gerai iš vandens nešė antis. Buvo dar „Perlas“, „Vižlas“ ir 

kt. Virėja dirbo Plunksnytė Zosė. Jai už gerą šunų priežiūrą, šėrimą, Putvinskis pri-

mokėdavo: duodavo po 15–25 litus. 

Prie svirno šunims buvo pastatęs atskirą medinį pastatą. Mažiukus laikė palai-

dus, o didelius pririštus. 

Dar buvo įrengęs vanagų gaudyklę, kurioje būdavo patalpinti balandžiai. Gau-

dyklė stovėdavo ant žemės, ji buvo padaryta iš vielinio tinklo, o krisdamas vanagas iš 

viršaus atsitrenkdavo ir likdavo viduje. Buvo ją pasiskolinę ir Račkauskai, tik nieko 

nepagavo. 

Dvaro ūkis. Dvare buvo gal 50 karvių ir visos žalos. Putvinskiui kažkodėl buvo 

svarbu plaukas. Tačiau, jos pieno duodavo nedaug. Janavičiaus juodmargės, ir žalmar-

gės. Jaučiai – buliai buvo du ar trys dideli. Su jais pašarus veždavo skerdžius Tolvaišas 

Felius. Kiaulių augindavo nedaug – šeimynai maitinti. Pjaudavo veršiukus. Dalį mėsos 

pirkdavo. Gale svirno buvo šaldytuvas, netgi geriau negu šaldytuvas. Pavėsy tarp di-

delių medžių iškasdavo duobę, prikraudavo ją ledų. Storus ledus žiemą išpjaudavo 

pjūklais. Sukraudavo ledus, užberdavo juos drožlėm, kartais iš viršaus vandeniu paš-

lakstydavo. Tokiam šaldytuve visą vasarą puikiausiai laikydavo mėsą ar pieną. 

Dvare buvo šie darbininkai: 

1. Ūkvedis. Jeigu nevedęs, gyveno dvare, jei vedęs – atskirai. 

2. Melžėja – ji eidavo dirbti ir į lauką. 

3. Šeimininkė – ekonomė. Vienu metu ja dvare dirbo ir Žemaitė. Šeimi-

ninkė išduodavo produktus virėjai, rūšiuodavo pieną. 
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4. Virėja (kucharka) virdavo valgyti, šerdavo šunis, kartu su šeimininke se-

paruodavo pieną, mušdavo sviestą didelėse statinėse, į kurias supildavo po 2–3 kibirus 

grietinės. Sumuštą sviestą suformuodavo medinėse formikėse į gabalus po 0,5 kilog-

ramo. Separatorius buvo rankinis. Prieš karą Gaugariuose buvo pieninė. Dvare pieną 

separuodavo svirne, buvo atskiras kambariukas. 

5. Vežikas–furmanas. Prie Stanislovo juo dirbo Dominikas Šimulis. 

6. Arklinis. Juo dirbo Juškys Justinas, kuris labai mylėjo arklius. Nors ir 

mėgo išgerti, ponas iš darbo jo neišmetė, o kitiems girtuokliams piktai paliepdavo išeiti 

iš dvaro: 

– Per 25 valandas prie kapukų – nuvešiu, pakratysiu ir eik į kurią nori pusę 

– prie manęs nebūk! 

7. Bernai – į metus jiems mokėjo 200 ar 300 litų. Prie Kūčių stalo susėdę 

sutardavo su ponu, ar dirbs kitais metais. Jeigu Putvinskiui įtikdavo, pats ponas prašy-

davo pasilikti. 

8. Lauko darbininkai. 

9. Kumečiai. Jie turėdavo laikyti šimtadynę – moterį (jeigu nėra šeimoje), 

kuri per vasarą išdirbtų 100 dienų. Už tai jai duodavo javų. 

10. Skerdžius ir piemenukas – vaikas. 

Gaspadinė labai skaniai virdavo. Kartą buvo toks atsitikimas. Nuo pusryčių ar 

pietų liko daug mėsos. Virėja ir sako dvaro šeimynai: 

–  A norit, valgykit. Vakarienei aš nelaikysiu. 

Šeimyna atsisakė. Vakarienei ji pageidavo blynų. 

Tada šeimininkė susistatė visus šunis, gal 15-ka ir sušėrė mėsą. Ponai tai neži-

nojo – gal būtų ir baręsi. 
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Kumečius Stasys ragino negirtuokliauti, taupyti. Dalį atlyginimo iš jų atskaity-

davo taupymui, o paskui atiduodavo, kai pirko savo žemę. Savo žemę įsigijo Adoma-

vičius, Dzindzalietas, Pluščiauskas. Stasys kalbėdavo apie sunkų kumečio gyvenimą, 

kad jis daug dirba, kartais nespėdamas pavalgyti. Sakydavo: 

–  Pamatei kumetį, jei pats ne kumečius, klaupk ant kelių ir kalbėk poterius 

už jį. 

Ponas buvo kalbus, linksmas, mėgo bendrauti su žmonėmis. Tuo tarpu jo brolis 

Vytautas, kurį Emilija Putvinskienė kažkodėl vadino „Tūcia“, buvo kitoks, anot Gri-

cienės, „lėtesnis, pavėpęs, kaip žioplelis“. 

Dvare dirbo 8 valandas. Ryte keldavo 7 valandą. Atsikėlęs kiekvienas išsivaly-

davo savo arklių porą, kuri jiems buvo priskirta. Furmonas – savo. Pjaudavo su dal-

giais. 12 valandą skambalas skambindavo pietums. Arkliai išgirdę žvengdavo. Pietūs 

truko iki 14-os valandos. Darbas baigdavosi 18-tą valandą. Kartais per šienapjūtę pa-

dirbdavo ir ilgiau. Gandrui parskridus, dvaro šeimininkei prisidėdavo rūpesčių. Nuo to 

laiko 16.30 val. duodavo pusvakarį. Tėvui Račkauskui nunešdavo duktė Stasė. Šienau-

davo tvenkinių pylimus. Kumečiai laikė karves. Visas ganydavo piemenukas. Arklinių 

pjaunamųjų ilgai nebuvo – pjovė dalgiais kokie 8–9 vyrai. Po to, pradžiovintą šieną 

kraudavo į kupečius. Tie, kurie laikė savo karves – kumečiai, susikraudavo atskirai 

nustatytam plote. Kumečiai valydavo miškus – iš ten sau kūrenimui šakų atsiveždavo. 

Kai tėvas, Račkauskas Kazys jau gyveno Gaugariuose, Stasys Putvinskis, jau 

būdamas ministru, atvežė pasodinti tris obelaites. 

Vladą Putvinskį pirmąkart suėmė Šaulių name. Tėvas buvo prie arklių, pabėgo, 

parlėkė su arkliais į Šilo-Pavėžupį. 

Šauliai. Alūzai būvo šauliai. Šaulys buvo furmanas Šimulis, Mūta Putvytė. 

Graužikuose buvo šaulių kuopelė. Šaulių pratybų Pavėžupy nebuvo. Prie Stasio buvo 

dūdoriai. Kartą šauliai buvo atvažiavę į Vėžežerį.  
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Mokykla. Vėžežeryje vaikus mokė Kostantas Mikolanas. Buvo grįžęs iš Rusi-

jos, iš kariuomenės. Gyveno pačiam rūme pas Putvinskius. Stasio Putvinskio seserį 

norėjo vesti, bet mirė. Netoli kapukų buvo baudžiauninkų kapai. Kažkas kalbėjo, kad 

Stasys Putvinskis norėjo būti palaidotas ten. Tačiau jau tais laikais kapų ženklo ten 

nebuvo – ten šienavo ir rišo gyvulius. Vėžežerio mokyklą įkūrė ne Vladas Putvinkis. 

Pastatas buvo Gelučių dvaro kumetynas. Vėžežeryje buvo 3 klasių mokykla. Mokė 

skaitymo, gramatikos, krašto pažinimo – „kraštotyros“. 

Vėžežėryje mokytoja dirbo Kananavičiūtė Antanina. Vėliau – Pamedikis Jonas, 

didelis latras. Pavėžupy metus gyvenusi Žemaitė, mokė kumečių vaikus. Rašė kaip su 

vištos koja – paukščio plunksną mirkydavo į rašalą.  

Kalėdos dvare. Dvaro  rūmo salone stovėdavo eglutė. Puošdavo dirbiniais iš 

šiaudų, paukščiukais, darytais iš kiaušinių lukštų. Iš visos apylinkės sukviesdavo visus 

vaikus su motinom. Žaisdavo: žiedą dalindavo, „pušį“ gaudydavo. Tuo tarpu per Kū-

čias, ponas pasikviesdavo tik artimiausius žmones: Pluščiauską (ūkvedį), Račkauską 

Kazį (žuvininką). 

Tuo metu po apylinkes vaikščiodavo Kalėdų senis. Jis apsivilkdavo kailinius 

(burką), prisitaisęs lininę barzdą su kailine kepure. Atnešdavo ir saldainių. Ateidavo į 

Vėžežerio  mokyklą. Sakydavo, kad atvažiuoja iš šaltų kraštų, paskui save atsiveždavo 

rogutes. Devintinėse berželių vainikais kaišydavo gyvulius. Piemenukas apvainikuo-

davo keletą dvaro karvių, gaspadorių karves, parnešdavo į dvaro tvartą ir vainiką už-

dėdavo didžiajam buliui. Pamatęs šeimininkas duodavo 25 litus. Gyvulių šeimininkės 

piemenukams atsilygindavo: viena duodavo pyragą, kita – cepelinų, trečia – pinigų.  

Užgavėnės. Iki pietų vaikščiodavo ubagės, kaip elgetos, o po pietų žydai. Bū-

davo, susitinka dvi šios grupės ir pradeda peštis, tik skaidulos belieka iš drabužių.         

Ubagės užeidavo į trobą, prašydavo leisti „vaiką pervystyti“, o pasidėjusios ant lovos 

iš buteliuko išliedavo „balą“. Į kaimus eidavo daugiausia jaunimas, paaugliai. Žydai 

įsidėdavo kupras, užsidėdavo kaukes, įėję puldavo bučiuoti, o į nosį įsistatydavo vinį, 
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kuri durdavo. Žydai pliuškėdavo botagais, pliauškėdavo vienas kitam per nugarą. Sve-

čius vaišindavo blynais. Taip pat kepdavo mažas 5 kapeikų dydžio bulkutes – laistyti-

nius. Turėdavo žydus pavaišinti, kitaip žydai į juos (duonkepėje kepamus) įdėdavo 

sniego gniūžčių. Žydai kartais prašydavo šnapso. Valgydavo 12 sykių per dieną. Pe-

lenų dieną bažnyčioje barstė pelenus. 

Gavėnia. Prie Valdo Putvinskio Gavėnios savaitė buvo tokia – 4 dienos. Var-

tojant pieną, 3 dienos „sausas“ maistas: silkės, kruopos, juoda duona, juoda sriuba – 

juodos kruopos.  

Velykos. Prie Vlado – apdovanodavo kiaušiniais,  bulkom, prie Stasio – tik 

Velykų dvaro šeimynai apkraudavo tokiom vaišėm. Per Velykas apylinkėje – Gauga-

riuose daužydavo ir ritinėdavo kiaušinius. Vienas senas žmogus, Kymantas, kartą kal-

vės vietoje, ritinėjimo varžybose išlošė 200 kiaušinių.  

Paukščiai. Jei pirmąkart pamatydavai tupintį gandrą – reiškė: indai duš, jei 

skrendantį – merginoms reiškė, kad iš tos pusės atitekės jaunikis. Pusvakarių, pamačius 

gandrą, šeimininkė duodavo pieno ar sviesto. Pelėda rėkdavo kaip mažas vaikas. Pa-

mėgdžiodavo: 

–  Jau tau suvystys, jau tau suvystys. 

Laukinis karvelis, lyg aimanuodavo, vargšams naujus vargus skaičiuodavo. 

Kol vyturys parskrenda, stengėsi suverpti viską, kad jokio nesuverpto kuodelio neliktų, 

nes kitaip vieversys į kuodelį pridergtų. Vieversiui parskridus reikia kiemus tvarkyti, 

nes jau pavasaris. Maudėsi nuo sėkminių. 

Janavičiai. Gelučių Janavičius turėjo keletą tvenkinių: Tyruliukai, Meškutė. 

Zaribkų iš Putvinskio imdavo. Tik jam nelabai sekėsi auginti, genšės žuvis puldavo. 

Senelis  (Račkauskienės) tarnavo pas Gaugarių Janavičių. Labai mėgo išgerti  – netoli 

Keršinės buvo žydų karčiama. Nuėjęs ten gerdavo nemokėdamas, žydas atsižymėdavo 

kiek gorčių per ilgesnį laiką išgeria. Paskui žydas nueina prieš Naujus metus ir atsiima 

senelio algą – kiek priklauso mokėti už išgertą arielką. 
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Kurtuvėnų dvaro savininkas Plioteris daugiau bendravo su Vladu Putvinskiu. 

 

 

 

 

 

ATSIMINIMAI APIE TĖVĄ – KNYGNEŠĮ KAZĮ  

RAČKAUSKĄ. 
Pasakojo Račkauskaitė – Grigienė Stasė, Kazio, g. 1917 m. Šilo-Pavėžupyje 

 
 

Nuo 6 iki 8 metų Kaziukas pas ūkininkus ganė žąsis. Paskui ganė kiaules. Buvo 

su jomis vargo, ypač sunku per lietų, kai kiaulių negalėdavo suvaldyti. Rėkdavo, kad 

neduoda žąsiukų ganyti, jei matydavo, kad kiti ganė. Ganė kiaules maždaug iki 12-kos 

metų. Paskui ganė karves. Jas šerdavo, be to virdavo ūkininkams valgyti. Kartą tie tur-

tingi ūkininkai labai pyko, kai besemdamas vandenį, paėmė jo kartu su pasukomis        

(įkrito nuo pakulinio kibiro šniūro) ir... išvirė sriubą. Nuo (19?) metų išėjo dirbti į 

Graužikų dvarą „klūnium“. Jaujoje buvo krosnis (kaip pirtyje). Įkaitindavo akmenis – 

kūrendavo. Jaujoje buvo lentynos, ant kurių džiovindavo javus. Jaujos gale buvo mo-

linė. Rugius pradėdavo pjauti nuo šv. Onos. Sakydavo: 

„Šv. Ona – gera žmona, 

Davė pieno ir smetonos“ 

 

Maždaug tuo vasaros laiku, gražiai suželdavo atolas, karvės duodavo riebesnį 

pieną, duodavo daugiau smetonos. 

Nuo žolinės pradėdavo kulti iki pat didžiojo šeštadienio pusryčių. Kuldavo 

spragilais, ant molinės aslos. Kuliant keturiese, girdėdavosi tokia melodija: 
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„Kampo tupi, kampo tupi 

Kuliam keturiese 

Kulkim broleliai, prakaituokim 

Bado neturėsim“. 

 

Kai javų pridžiovindavo, kitą rytą anksti keldavo ir iki pusryčių iškuldavo jaują. 

Po to Kazys vėl džiovindavo naujus javus. 

Kūlius išdirbo kokius 6 metus. Po to Vladas Putvinskis jį pasiėmė į Šilo-Pavė-

župio dvarą dirbti furmanu. Vasarą važinėjo karieta (be stogo), o žiemą gražiai raity-

tomis rogėmis, turinčio dvi sėdynes. Roges vadino „razvalina“. Iš pradžių gyveno prie 

Šilo-Pavėžupio dvaro. Ten turėjo savo namuką. 

Gana greitai įsijungė į knygnešystės veiklą. Kazimieras Račkauskas buvo ne-

paprastai sąžiningas žmogus, greitai įsigijo Vlado Putvinskio pasitikėjimą. Todėl tik 

jis ir ponas, dar keli patikimi žmonės – knygnešiai, težinojo knygų slėptuves. Buvo 

įrengtos kelios: viena kapukuose, bet ne Putvinskių giminės kape, o kitur – prie kelio į 

dvarą, netoli dabartinių klevų eilės. Trečia – šone nuo dvaro, pušyne už pelkutės. Pa-

čiame dvare įrengti negalėjo todėl, kad buvo sena Vlado Putvinskio vaikų auklė – „nia-

niukas“ – kaip ją vadino, kuri jiems naktimis šmirinėjant, slapstant knygas, vis bambė-

davo: 

– Ką jūs per naktis čia dirbat? 

Ir sunku buvo to jos įkyrumo atsikratyti. Tėvo laikais dvare lankydavosi ne-

maža žmonių, tarp jų: daktaras Šliūpas, Vižonis, Višinskis. Iš Tilžės knygas parvež-

davo Penikas. Penikas į dvarą knygų neatgabendavo. Iš Vokietijos jis pristatydavo į 

Palšius, ar kokią kitą gretimą vietovę. Iš ten pasiimdavo Kazimieras Račkauskas. 

Kinkydavo du arklius. Arkliai buvo gražūs, įmitę, atšerti avižomis. Ponas te-

leisdavo važiuoti lėta ristele, žingsniuku, nebuvo galima vaikyti. Prieš išvažiuodamas 

Kazimieras pravažinėdavo arklius. Tai jis visiems sakydavo, o tuo metu, kad niekas 
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nepastebėtų, važiuodamas vienas iš savo slėptuvių paimdavo knygas. Būdavo ten vi-

sokių lietuviškų knygų, laikraščių „Iskra“, proklamacijų. 

Kartą į Suvartuvos dvarą turėdavo nuvežti ponas Emilijos Putvienės giminaitę 

Elžbietą, kuriai koja skaudėdavo – buvo raiša. Arklių nesulaikyti, jie norėjo bėgti, kad 

buvo uždrausta. 

Knygas veždavo į Šiaulius. Vežime būdavo įtaisyta dviguba dugninė. Vienas 

Račkauskas retai tevažiuodavo. Paprastai kartu važiuodavo dvaro gaspadinė parduoti 

sviestą, važiuodavo Minupiuose gyvenęs Ioškus, kuris turėjo kaime savo parduotuvę. 

Jis važiuodavo parsivežti prekių. Ioškus mokėjo rusiškai, o Kazys – to nesugebėjo. 

Todėl jiems visiems kartu būdavo lengviau atsikratyti nuo žandarų, jeigu prisikabin-

davo. 

Vienąsyk bevažiuojant, išjojo iš paskos žandarai, liepė sustoti. Nesustojo. Pra-

dėjo šaudyti. Išsigandę, kad paginė arklius, net žiežirbos iš kanopų pabiro. Žandarai 

pavijo ir supykę paklausė, kodėl nesustoję. 

–  Arkliai pasibaidė – nesutrikęs atsakė Ioškus. Užkalbėjo žandarams dantis 

ir tie atsikabino, pažiūrėjo ką vežame. Pasiteisino, kad važiuoja savo reikalais: vienas 

gauti prekių, kitas parduoti sviestą. 

Į Šiaulius atvažiuodavo paprastai su Račkausku, važiuodavo ir Vladas Put-

vinskis. Knygas  juodu sudėdavo į blogus maišus, įsikasdavo po baranką ir eidavo tokie 

pavargėliai, nešini ant pečių, grauždami barankas. 

Knygas turėdavo pristatyti Šiauliuose gyvenantiems studentams. Buvo keli 

punktai. Būdavo, kad atvykę studentų nerasdavo namie, o šeimininkei negalėdavo pa-

likti, buvo galima perduoti tik į rankas (konspiracijos sumetimais). Tada eidavo į kitą 

punktą, kartais į trečią ar ketvirtą, kol rasdavo reikiamą žmogų. Taip ir vaikščiodavo iš 

vietos į vietą, ant pečių laikydami pilnus maišus. Kiekvieną akimirką kas nors galėjo 

sulaikyti, grėsė sušaudymas ar kartuvės. Privargdavo, šiurpas ėjo per kūną. Išdalinus 

spaudą, palengvėdavo, tada eidavo į kiną ar teatrą. Sakydavo: 
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– Pažiūrėsim, kaip mūsų lapiukai lakstys. Jiedu su Vladu Putvinskiu sėdė-

davo žemai, o studentai – aukštai, anot Račkausko „ant galerijų“. Pačiu įdomiausiu 

momentu, kada visi išsižioję spoksodavo į ekraną ar sceną, kad pabirs debesys lapiukų 

– proklamacijų, visi puls jų gaudyti, žandarai lakstyti. Tačiau nieko negalėdavo pada-

ryti, nes nežinojo, kas kaltas. O Račkauskas su Putvinskiu, išėjęs iš salės, juokdavosi, 

nes jis žinojo, kad tai jų bendrų, studentų darbas. 

Po to, Kazys Račkauskas trims metams išvažiavo į Ameriką užsidirbti, nors 

Vladas Putvinskis labai nenorėjo išleisti, atkalbinėjo. Amerikoje dirbo cemento ga-

mykloje, konservų fabrike. Grįžęs galvojo apsivesti ir vėl išvykti į Ameriką, bet sut-

rukdė užėjęs Pirmasis pasaulinis karas. Tuo metu, apie 1915 metus, jis vedė. Žmona 

anksti susirgo džiova, buvo labai rūpestingai gydoma. Stasys Putvinskis net buvo išs-

kyręs patalpą, kurioje du mėnesius ji gyveno atskirta nuo šeimos, kad neužkrėstų 

džiova kitus. Po to ją paguldė į ligoninę, už parą reikėjo mokėti po 7 litus. Didžiausią 

gydytojų išlaidų dalį apmokėjo Stasys Putvinskis ir labai pergyveno, kad gydymas ėjo 

niekais, nes moteris tesulaukusi 33 metus mirė. Ištekėjusi tebuvo 17 metų, o vyras Ka-

zys – net 42. Tačiau jis gerai atrodė, neatrodė daug vyresnis. Buvo „lėtų apsukų“ žmo-

gus. 

Grįžęs iš Amerikos, Kazys Račkauskas pradėjo dirbti dvaro vyriausiuoju žuvi-

ninku. Buvo nepaprastai sąžiningas. Nuleidus tvenkinius, jei jo vaikai rasdavo kokį 

likusį karpį, niekas be žinios jiems neleisdavo sau pasiimti, liepdavo paleisti į tvenkinį 

prekinę žuvį. Galėjo pasiimti tik neprekinę. 

Jei kartais tarp žmonių kildavo kokis nors neaiškumas, Vladas Putvinskis sa-

kydavo: 

– Reiks Kazimierą statyti, jis kaip dievas atsakys. 

Tiesa, kartą kažko susipyko su Vladu. Tada trumpam išsikėlė į Vėžežerį (apie 

1922 m.) Ten gimė Jonukas Račkauskas. Ponas ėjo ir ėjo, prašė ir prašė, kad grįžtų, 

matyt negalėjo rasti kito tokio patikimo žmogaus. Be to, jis išsikėlė gyventi netoli 
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dvaro, į vietą, kur stovėjo vandens malūnas. Ta vieta ir vadinasi „Malūna“. Ten buvo 

vienas senas namas. Čia mirė Kazimiero žmona. 

Galiausiai jis išsikėlė į Gaugarius, ten gavo 13 ha žemės, pasistatė trobą. Jau 

Vladui gyvenant Kaune, kuriant šaulių sąjungą, kartais Vladas iš Kauno atvažiuodavo 

pas sūnų Stasį. Sužinojęs Stasys nubėgdavo pas Vladą, jiedu susėdę ant tvenkinio py-

limo ilgai kalbėdavo, galbūt prisimindami senus laikus spaudos draudimo. Jiedu taip 

ilgai kalbėdavo, kad net mama pykdavo. Mirus Vladui, Kazys ant rankos nešiojo juodą 

raištį, kurį pasiuvo duktė. Su Stasiu Putvinskiu nebuvo dideli draugai. 

Kazimieras Račkauskas, jau užaugęs vyras, buvo beraštis. Labai norėjo išmokti 

rašto. Tuo metu dvare gyveno Žemaitė, labai smarki rašytoja. Ji mokė rašto vaikus, 

mokė ir Kazimierą, kol išmokė. Besimokydamas rašto, kreida, kur papuldavo, miške 

ant kelmo ar rasto žievės, ant durų, valydamas arklius. Minėjo, kad Žemaitė rašė paukš-

čio plunksna, o jos raštas buvo baisus „kaip su vištos koja“. 

Kiti kumečiai ant jo pykdavo, juokdavosi netikėdami: 

–   Ar tu išmoksi? 

Kazimieras Račkauskas labai gerai mokėjo pliauškėti botagu, lyg iš šautuvo 

šaudavo. Būdavo privažiuoja prie gonkų, išeina Vladas Putvinskis ir klausia: 

–  Nu Kazimierai, iš beta (kažkodėl sakydavo taip, o ne iš botago) ar su-

duosi? 

Tada jis pliaukštelėdavo, kad net oras skambėdavo. 

Kartais į Pavėžupį knygų atveždavo kažkoks jaunas, matyt, studentas. 

 

*** 

Kokiais tai metais, nepriklausomos Lietuvos laiku, Kazimieras Račkauskas 

buvo pakviestas į šventę Kaune. Buvo kažkurios spaudos atgavimo metinės. Reikėjo 

kalbėti, pasisakyti ir Kazimierui. Jis  buvo neiškalbus, todėl nenorėjo: 

–   Kur čia aš, ja čona mat (jo priežodis) – aš visai be iškalbos... 
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Knygnešiui Račkauskui Kazimierui už jo nuopelnus įteikė gėlių ir knygą su 

visais jo laikų žymių žmonių, pažystamųjų ir bendradarbių parašais. 

 

*** 

Posakis apie knygų nešimą Šiauliuose: 

„Būdavo, eini tiesiog užšalęs...“ 

Apie Račkauską – „Už teisybę galvą jam galėjo nukirsti“ 

 

 

 

 

 

ATSIMINIMAI APIE ŠILO-PAVĖŽUPIO DVARĄ 
Stugurys Aleksas, Jono, g. 1906 m. Šilo-Pavėžupyje 

 

 

Nuo vaikystės gyvena toje pačioje kumečių trobelėje, kaip ir tėvas Jonas. Šį 

kumetyną vadino „Bravoru“. 

Tėvas Stungurys Jonas prie Vlado Putvinskio buvo vyresniuoju darbininku–

buvo skiriamas prie atsakingesnių darbų. Pvz. su dalgiu pirmas turėdavo pradalgę iš-

varyti. Tokiose pareigose dirbo ir prie Stanislovo. 

Motina Streckytė-Stulginskienė Petronelė dirbo kambarine, tvarkydavo kam-

barius. Be to dar turėdavo ir karves melžti. 

Pačiam Aleksui prie Vlado neteko dirbti. Tėvui St. Putvinskis pastoviai mokėjo 

ordinarijas, kur bendras kiekis turėjo siekti 44 cnt.: 22 cnt. rugių, 10 cnt. miežių, 8 cnt. 

avižų, 2 cnt žirnių, 2 cnt. kviečių. Priedo 40 litų į mėnesį. 

Vladas Putvinskis žemės ūkiu mažai užsiėmė –„su revoliucijom užsiėmė“. Vla-

dui ilga kalba nesimegzdavo. Prisimena, kaip Šaukėnų miesčiuke, Vladas per atlaidą, 
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matyt rožančevą, sakė kalbą prieš prancūzus, įsibrovusius į Klaipėdą. Matyt buvo 1923 

metai. 

Vladas buvo geras, neišdidus, mėgo tvarką. Tėvas pasakodavo, kaip 1905 metų 

revoliucijos metu, Vladas Putvinskis kartu su kumečiais darydavo pramogą – išdaužy-

davo degtinės parduotuves. Anot Stungurio, tie kumečiai kartais... net būdavo išgėrę, 

kad smarkesni būtų. 

Netoli dvaro gyveno Blunskiai. Tėvas ir motina anksti mirė. Liko gal 5 vaikai. 

Vyresnieji išėjo į žmones uždarbiauti (tarnauti). Jaunesniuosius Veroniką ir Antaniuką 

pasiėmė globoti Vladas Putvinskis. Išaugino Veroniką, leido (už savo pinigus) mokytis 

į Kauno universitetą advokate. Išmokino kaip savo vaiką. Antaniukas buvo raišas – 

koja išsukta. Mokytis jam nesidavė. 

Vladas mokėjo groti (berods klarnetu). Ir vaikus pamokė. Grodavo, berods, tik 

šeimos rate. 

Vladas Putvinskis vaikščiodavo pėsčias arba važinėdavosi lineika. Turėjo nu-

sipirkęs ir motociklą. Kažkur sandėlyje turėjo karietą, bet jos nenaudojo. Žiemą važi-

nėdavo su rogėm. 

Vlado tėvas važinėdavo su keturiais arkliais. Stasys juokaudavo: 

–  Aš tai lengvas ponas, mane paveža 2 arkliai, o mano senelį veždavo 4 ark-

liai. 

Aleksas Stugurys prie dvaro pradėjo dirbti 1928 metais. 1928 metais Stasys 

Putvinskis iš Šilo-Pavėžupio jį išleido į traktoristų kursus. Turėjo amerikonišką trak-

torių keistu pavadinimu „Internacionalas“ Tačiau traktoriumi daug nedirbo. Kadangi 

kuras – žibalas buvo nepigus. Pavasarį daugiai dirbo, kad greičiau apsėtų. Sėjamoji 

buvo panaši į dabartinę, tik mažesnė. 

Kuldavo kuliamąją mašina. Tai buvo pagrindinis darbas. Šienaudavo arklinėm 

mašinom. Vasarojų pjaudavo. Turėjo kertamąsias mašinas. 

Kaustė arklius. Pirmus metus dirbo padieniu kalviu. Tais metais St. Putvinskis 
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jam nemokėjo, nes buvo susitarę, kad jis tuos metus dirbsiąs už visą kalvio įrankių 

komplektą, kurį ponas nupirko už 1000 litų. Uždirbdavo po 5 litus į dieną. Todėl per 

metus pilnai atsiskaitė už įrankius. Darbinių arklių buvo koks 30. Stasys laikė pora 

trakėnų veislės arklių, pajodinėjimas. Laikė gal 6 ardėnų veislės arklius, iš jų – vieną 

eržilą. Ardėnus naudojo sunkiems darbams: pavyzdžiui į dvivagį plūgą kinkydavo žag-

rėmis, o žemaitukų šiuo atveju jau reikėdavo trijų. Turėjo keletą žemaitukų, juos pap-

rastai kinkydavo 4 – sėjimui. Sėdavo dažniausia kumečius, Adomavičius. 

Žemės dirbimui naudodavo ir trivagius plūgus, drapakus. 

St. Putvinskis turėjo pakinkymus 4 arkliams. Kai mirė gerbiams ūkvedis, Pluš-

čiauskis jam vežti laidoti pakinkė 4 ardėnus. Už turmavą buvo pakviestas Stankevičius 

Feliksas. Jį paprašytas atsisakė kaimynas Janavičius iš savo dvaro. 

Pats ponas Stasys Putvinskis labai mėgo jodinėti. Kariuomenėje tarnavo raite-

liu, buvo karo mokyklos 2-os laidos karininkas, husarų pulko kavaleristas (husarų ap-

rangos detalė – raudonos kelnės, balti lampasai). Turėjo leitenanto laipsnį. Su bolševi-

kais, lenkais, bermontėninkais kariavo. Turėjo Vyčio kryžių – aukščiausią apdovano-

jimą. Jo vežikas Šimulis Domininkas kariuomenėje taip pat raiteliu tarnavo. Stasys ve-

žiku tokį specialiai išrinko, kad mokėtų arklius pabalnoti, su jais apsieiti. Samdydavo 

kavaleristus į savo ūkį.  

Karvių dvare buvo gal 50. Du tvartai. Melžiamų gal 30 ir prieaugis. Visos žalos. 

Buvo pieningos. Kai kurios duodavo ir virš 4000 litrų pieno. Iš dvaro buvo 2 melžėjos 

(viena jau minėta Stungurienė), melžti padėjo ir skerdžius. Žmonos tėvas buvo sker-

džius. Kiekviena melžėja milždavo po 10 karvių. Pieną veždavo į Šaukėnų pieninę. 

Turėjo tam skirtus bidonus, seperatorių sukdavo rankomis. 

Šilo-Pavėžupio rūminė buvo keli šimtai metų. Niekas neatsiminė, kada jis sta-

tytas ir kas statė. Sienojų rąstai kirviu tašyti. Fabriko darbo nieko nebuvo. Visos vinys, 

apkaustai, užraktai – kalvių darbo. 



 

 

 

 

88 I š  č i a  s k l i d o  k n y g ų  š v i e s a  

Tėvas gerai pažinojo Žemaitę. Tačiau kaip ir kiti kumečiai, nevertino. Saky-

davo: 

– Žemaitė tingi dirbti, tai užsiiminėja rašinėjimu. 

Kumečiai nebendravo su dvaro besirenkančiais rašytojais, nes jų suvažiavimai 

būdavo slapti. 

Putvinskis Stasys suorganizuodavo dūdų orkestrą. Poškus Kazys mokėjo armo-

nika grajyti. Orkestre pūtė dūdą. Taip pat dzindzalietais. Pats Stasys Putvinskis grojo 

mažu klarnetu. Tokiu pat klarnetu grojo Junkys Vincas, bei kažkoks mūrininkas. Pluš-

čiauskas Juozas (g. 1910 m.) pūtė baritoną. Blunskis Konstantas grojo altu. Paskui 

grojo ir kariuomenėje 8 pulko orkestre. Repeticijon vykdavo Stasys. Gaidas polkai ar 

maršui parašydavo. Į repeticijas atvažiuodavo kiek iš toliau: Jukniai atvykdavo iš Pail-

gės kaimo, šalia Šaukėnų. Koncertuodavo retai. Vasarą grodavo kokiose dviejuose ge-

gužinėse prie Juodlės ežero, taip pat grodavo bažnyčioje – Šv. Velykų rytą – prisikėli-

mui. 

Iš dvaro darbininkų buvo ir savanorių. Jais išėjo Urbelis, Poškus Kazys. 

Blunskis Petras žuvo. Poškauskis Kazimieras dalyvavo 1918 metų mūšyje su 

prancūzais. 

Stanislovas Putvinskis buvo „amžinas medžiotojas“. Turėjo gal 10 įvairiausių 

šautuvų. Metuose vieną kartą ruošdavo generalinę medžioklę. Visi kumečiai buvo va-

rovais. Jeigu būdavo žiema, Dzindzolietas rogėse įtaisydavo giljotiną. Kas nušaudavo 

zuikį, kabindavo rogėse ant kablių. Stasys  draugavo su Plioteriu iš Kurtuvėnų. Plioteris  

nušovė šunį ir pakabino Putvinskiui prie zuikių. 

Po darbų darydavo pabaigtuves. Pasikviesdavo draugų, ponų. Svirne buvo di-

delė salė. Griežė muzika jaunimui. Svaigalų didelių neduodavo. Alaus iš gubernijos 

parsiveždavo. Arielkos pabaigtuvėse neduodavo. Tačiau draugams, kartais nori nenori 

išgert turėdavo duoti. Užsienio reikalų ministras Lozoraitis buvo pijokas. Pasislėpęs, 

kad niekas nematytų, išgerdavo čerkikę vieną kitą. 
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Departamento direktorius – Tūbelis, gėrėjas buvo. Putvinskis Stasys neger-

davo. 

Jei kartais ir tekdavę suvilgyti lūpas arielkoje, tuoj pat nusišluostydavo nosi-

naite (žmona Darija pilnas kišenes nosinių prisigrūsdavo šnapsui nuo lūpų nusišluos-

tyti). 

Salione Stasys Putvinskis statydavo kalėdinę eglutę. Kumečių vaikus prie eg-

lutės kviesdavo. Prie Kūčių stalo sėdėdavo ir samdyta šeimyna: vyrai, mergos. Tie ku-

rie visą laiką gyveno prie dvaro (kumečiai nepriklausė) jiems duodavo kalėdinių do-

vanų – skarelę, bliuskelę ir kt. Tada susitardavo, ar dar ir sekančiais metais dirbs dvare. 

Ant Kūčių stalo dėdavo žuvies, silkės. Užsilaikė pasninko. Žuvis (karpis) veždavo par-

duoti iki Šv. Kalėdų. Kumečiams duodavo Kūčioms karpių. Kalėdoms nupirkdavo di-

delę bačką silkių ir išdalindavo kumečiams. Šeimai duodavo po 2 kapas (120 silkių), o 

jei daugiau vaikų – gal ir daugiau. 

Žuvų tvenkiniai turėjo savo pavadinimus. Liknalė, Maskoloja (abu po 20 ha) 

varžuma. 

Visi darbininkai, ką bebūtų dirbę, žuvį gaudant, eidavo prie jos. Tekdavo tada 

ir Stunguriui laikinai palikti kalvystės darbą. 

 Žuvį veždavo į Kelmę žydeliui. Arba pats žydas atvažiuodavo. Kumečiai pa-

kaitomi sekmadienį budėdavo prie tvenkinių. Rudenį, gaudymo metu. Kai reikėdavo 

veždavo žuvį. Daugiausia į Šiaulių geležinkelį, o iš ten – jau traukiniu į Kauną. Dang-

čiai ant bačkų specialūs buvo. Bačkos užplombuotos. 

Kai sargaudavo prie žuvų, kartais visą dieną niekur nevaikydavo, prie jokio 

darbo. 

Dvaras su miškais ir krūmais turėjo 360 ha žemės. Polendrių dvarelį pardavė 

Vižominskienei. 

Vlado ir Stasio ūkininkavimo metais dvare pasikeitė daug ūkvedžių. Pačioje 

XX a. pradžioje ūkvedžiu buvo Rimkus – didelis kortų lošimo mėgėjas. Su Stunguriu 
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Jonu per naktis be poilsio lošdavo. Vladas Putvinskis tada buvo „politikoje susivėlęs“. 

1914 m. V. Putvinskį areštavo. Ūkio reikalus liko tvarkyti ūkvedys Aleksandravičius 

Augustinas (tuo metu buvo kasamas naujas tvenkinys). Šis ūkvedys taip gerai vado-

vavo kol pono nebuvo, viską išsaugojo. Už tai, grįžęs Putvinskis apdovanojo – davė 20 

ha prie Graužikų. Po 1918 metų ūkvedžiu buvo Miliauskis Kazimieras. Po to Norkus. 

Vėliau Lesingis – senbernis iš Klaipėdos krašto. Pasižadėjo didele fizine jėga. 

Ilgiausiai ūkvedžiu išdirbo ir geriausiai gerbiamas, ūkininkaujant St. Putvins-

kiui, buvo Pluščiauskis Jurgis, miręs 1939 metais. Laidojo jį labai gražiai, iškilmingai, 

vežė net 4 arkliais (ardėnų veislės). Paskutinis ūkvedis prieš rusų užėjimą buvo Alūzas 

Kazimieras. 

Stasys Putvinskis mokėjo vokiečių, rusų, lenkų kalbas. Jis mėgdavo leistis į 

ilgas kalbas, prisimindamas kovas už Lietuvos nepriklausomybę. 

Dvaro rūme buvo samdomų vyrų ir merginų kambariai. Kurie pastoviai dvare 

dirbo – valgė prie dvaro stalo. Padieniai darbininkai maitinosi savo maistu. Kas sau-

gojo žuvį, naktim budėjo prie tvenkinių, taip pat valgė dvare. Virėja buvo Janušaus-

kaitė Julijona. 

Dvare buvo tvarka ir drausmė. Žiūrėjo, kad nebūtų chuliganų. Kartą Tolvaišos 

Feleksas ir Alūzas Domininkas Kerėžiuose susipešė su bernais. Ponas sužinojo. Už tai 

turėjo sumokėti – nunešti po „5 litus ant bažnyčios“ – jos remontui. Buvo toks paprotys. 

Alūzas dirbo toliau. Nes jei nesumokėdavai, atleisdavo iš darbo. 

Sekmadieniais švęsdavo. Dirbti būdavo draudžiama. Kumečiai pakaitomis tu-

rėdavo eiti budėti į dvarą. Nieko nedirbdavo, tik saugodavo. Jei ponas kur nors pasiųs-

davo su reikalu – išvykdavo. 

St. Putvinskis į bažnyčią nėjo. Gerai sugyveno su Šaukėnų kanaunyku Staševi-

čiumi Jonu. 

Aleksas Stungurys ėjo į Vėžežerio mokyklą. Ateidavo ir Targauskių ūkininkų 

– Stonių, Knystautų vaikų. Caro laikais buvo „Targovskoje narodnoje učiliščė“ su caro 
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Nikolajaus anspaudu. Mokytoju dirbo Mikolanas Konstantinas, kilme baltarusas, ta-

čiau greit išmokęs lietuviškai 1914 metais buvo paimtas į karą. Tada mokslai nutrūko 

iki 1918 metų. Mikolanas sugrįžo, tačiau „parsivežė“ džiovą. Mirė anksti, 28 metų am-

žiaus. 

Mokykloje nuo pirmos klasės buvo viena rusiška pamoka. Kitos lietuviškos. 

Stungurys, išėjęs skyrius, rusiškai kalbėti neišmoko, o rašyti rašo ir rusiškas raides pa-

žįsta. Mokė lietuvių kalbos ir gramatikos, aritmetikos – uždavinių. Lietuvos istorijos, 

gamtos, geometrijos, geografijos, dainavimo, paišybos. Po 1918 metų rusų kalbos ne-

liko. Mokyklą pervedė į gimnaziją 4 skyrių. 

Vėlesniais laikais, mokytoju buvo Galminas. Po to Šimkus Antanas. 

Mergežeris visas priklausė Putvinskiui Stasiui. Per Vėžežerį ėjo rubežius. Di-

desnė jo dalis priklausė Janavičiams, mažesnė – Putvinskiui. 

Pas Stasį atvažiuodavo draugas – kapitonas Kurpis, priklausęs šaulių sąjungai. 

Buvo „begalinis meškeriotojas“. (Jam Stasys leido meškerioti). Būdavo sėdi ištisom 

valandom, kartais, net lietui lyjant, sušalę, susitraukę, po nosim kabo katiliukas žu-

viai. Gaudo Mergežeryje. Ponas ilgiau jo nesulaukdamas, siųsdavo iš kalvės Aleksą 

kapitoną namo parvaryti. 

Paskutiniais metais Stasys Putvinskis gyveno Bubiuose. Nors ir vasarą ir žiemą 

atvažiuodavo į Šilo-Pavėžupį.  

1940 metais, užėjus rusams, Stasį Putvinskį Bubiuose suėmė. Stungurys Alek-

sas ir Pluščiauskis Rapolas dviračiais važiavo į Šiaulius – į saugumą. Dviratis tada 

buvo pagrindinė susisiekimo priemonė. Pro visą Šilo-Pavėžupį tik trys: Stungurys, Ioš-

kis, Pliuščikas Kazimieras turėjo dviračius. Stungurys turėjo „Dubysą“ – Šiaulių ga-

mybos. Jis kainavo 250 litų. Tuo tarpu Pliuščiko Kazimiero importinis dviratis kainavo 

300 litų (to meto kainomis – 2 karves galėjai nusipirkti). 
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Stungurys Aleksas parašė pareiškimą saugumui. Jame parašė, kad grąžintų 

Stasį Putvinskį į Pavėžupį, įdarbintų vadovauti žuvininkystei, kad ji nesužlugtų. Šiau-

liuose įteikė pareiškimą komisarui. Šis aptarė, apklausinėjo. Tris kartus važiavo į Šiau-

lius. Norėjo išpešti leidimą į kalėjimą – pasimatyti. Pirmąkart nieko nelaimėjo. Ant-

rąkart  davė špargalkų – leidimą, o pasimatyti nedavė. Paskui leidimą atėmė, pareiški-

mui patenkinti atsiuntė miesčioną Dymą – vietoj Putvinskio. Šis pabuvo kelis mėne-

sius, bet jam niekas neišėjo iš ūkininkystės. 

Stasio turtus konfiskavo (1940-ais), gyvą ir negyvą inventorių. Stungurys buvo 

susitaupęs kelis tūkstančius litų. Kasmet į santaupas (privalomas taupymas) buvo pas-

kiriama 100 ar 200 litų. Tas santaupas ponas padėdavo į žydų banką Šiauliuose, kad 

senatvėje galėtų jo darbininkas nusipirkti žemės ir nereikėtų eiti ubagauti. Taip 1940 

metais  Račkauskas, Anglickas, Adomavičius gyveno savo nusipirktose žemėse. 

Su Alūzu Kazimieru nuvažiavo į Kauną, į žemės ūkio ministeriją, gavo leidimą 

kreiptis į žemės ūkio ministeriją. Šis užrašė špargalkas, kad turi teisę patikrinti sąskai-

tas. Tebuvo tik keli litai. Pinigus buvo paėmusi ponia Putvinskienė Darija.  

 

 

 

 

 

PRISIMINIMAI APIE ŠILO-PAVĖŽUPIO DVARĄ 
Pasakojo Stungurys Aleksas, Jono, g. 1906 m. Šilo-Pavėžupyje. 

 

 

Vlado Putvinskio senelis ar prosenelis buvo didelis kortų lošimo mėgėjas. 

Prasilošus kartais būdavo peštynės. Vienas iš lošikų skubiai šokdavo prie durų, kur jo 

laukdavo pasiruošęs lėkte lėkti vežėjas. 
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Dvaro salione buvo visų giminių portretai. Vienas kilmingas Putvinskis buvo 

pavaizduotas su dideliu kryžiumi ant krūtinės. Jis buvo kažkoks teisėjas. Karui užėjus, 

portretus Stungurys surinko ir Mūta (Emilija Putvinskienė) juos išvežė į Graužikų 

dvarą. Kur paskui – neaišku. 1944 metais vėl grįžtant rusams, Mūta su Šilo-Pavėžupio 

dvaro administratorium Valaičiu, savo artimu draugu, pasikinkę vienkinkį arkliuką iš-

važiavo į Graužikus, o iš ten bėgo į Vokietiją. 

Į dvarą dažnai atvažiuodavo dailininkas Žmuidzinavičius, kuris paišė kapiukus. 

Atvažiuodavo geras Vlado Putvinskio draugas Tadas Ivanauskas. Jis nusišaudavo kokį 

retą paukštį. T. Ivanauskas su Žmuidzinavičium, anot Stungurio, buvę „medinę“ drau-

gai (artimi draugai). 

Vladas Putvinskis savo dvare užaugino ir išmokslino Mariją ir Juozą Nemeik-

šas  – našlaičius. Juozas Nemeikša buvo 7-to pulko karo daktaras – pulkininkas. Ne-

šiojo barzdą. Marytė neturėjo specialybės. Vladas Putvinskis kalbėjo, kad moteriai, 

merginai išsimokslinimas nereikalingas, svarbu, kad ji būtų moterim. Jeigu koks dar-

bininkas mėgo kalbėti, Vladui patikdavo su juo paplepėti apie moteris. 

Emilija Putvinskienė buvo labai gero būdo. Ji nepyko, kad Marytė Nemeikš-

taitė buvo lyg antroji V. Putvinskio žmona. Putvinskienė buvo labai didelė mezgėja – 

žiūrėdavo į žmogų, kalbėdavo ir megzdavo. Stasys Putvinskis buvo geras medžiotojas, 

taikliai šaudė. Jis turėjo neįprastą paprotį – valgė varlių šlauneles. Virėjai Julei Jaru-

šauskaitei liepdavo nulupti varlę. Ji lupdavo „širdį apsikamšiusi“ vemdavo ir kepdavo. 

Stasys Putvinskis  laikydavo daug šunų. Daugiausiai būdavo taksiukų, kuriais 

gaudydavo lapes, barsukus. Taksius  treniruodavo. Žemėje iškasdavo griovius, uždeng-

davo lentomis. Vaikai kur nors pagaudavo katiną, už kurį Putvinskis mokėdavo po 2 

litus. Katinui kalvėje nukirpdavo nagus, kad neapdraskytų šunų. Katiną įleisdavo į 

dirbtinį urvą, o iš paskos šunį. Katė išbėgdavo, lipdavo į medį, bet krisdavo, nes buvo 

be nagų. Apačioje jos laukdavo šuo, kuris katę dažniausiai sudraskydavo. Stunguriui  

tekdavo visa tai stebėti ir kates užkasti. 
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Stasys Putvinskis  buvo atlašus vyras. Dažniausiai jodinėdavo ant balto, trakėnų 

veislės arklio, kurį vadino „Plunksna“. Gaudant lapes, išgirsdavo, kurioje vietoje gru-

miasi šuo su lape. Ten iškasdavo žemę ir lapę paimdavo. 

Vladas Putvinskis turėjo mažą motociklą, nors paprastai pats vaikščiodavo pės-

čias. Pavėžupiškiai šauliai važiuodavo į Šaukėnus, ten buvo būrys. Prie Šaukėnų mo-

kyklos buvo „Vilniaus sodelis“. Ten šauliai susirinkdavo, sakydavo kalbas – „Mes be 

Vilniaus negyvensim, nenurimsim“. 

Vladas Putvinskis turėjo šautuvą ir nusimanė apie šaudymą, tačiau jo nesine-

šiojo, taip kaip sūnus Stasys. Vlado tėvas Rapolas lietuviškai sunkiai šnekėjo. 

Į Šilo-Pavėžupio dvarą kasmet atvažiuodavo po 1–2 agronomus – kursantus, 

kurie dirbdavo kartu su darbininkais. Vykstant žemės reformai, kaimyninių Gaugarių 

ir Gelučių dvarų žemės buvo dalinamos savanoriams. Kadangi Putvis buvo nusipelnęs 

Lietuvai, jo dvaro žemės reforma nelietė. Tačiau pats Vladas Dzindzolikui Laikšėse 

dovanojo 20 ha žemės. 

Dvare laikė stambų ardėnų veislės eržilą, kurį kryžmindavo su darbinėm ku-

melėm. Išauginti arkliai buvo dideli ir stiprūs. Į sėjamąją kinkydavo keturis žemaitu-

kus. Dvare buvo žalų karvių banda, kumečiai taip pat galėjo laikyti tik žemaitukus, 

žalas karves. Valdant Stasiui, ūkvedys, kuris gerai nusimanė apie ūkį, turėjo visus rak-

tus. Į dvarą atvažiuodavo specialistas „kontrolės asistentas“,  jis nustatydavo kiekvie-

nos karvės pieno riebumą, sudarydavo racionus. Tam specialistui mokėdavo visi ūkiai, 

kuriuos jis lankė, priklausomai nuo apžiūrėtų galvijų skaičiaus. Gyvulius ganė sker-

džius, o jei turėjo vaikų, jie dirbo piemenukais. Visur buvo medinės tvoros iki tvartų, 

girdyklų. Tvoros buvo tiesios, jas nuolat atnaujindavo. Tvorų meistras buvo Stungurys 

Jonas. Karves milžo melžėja, padėdavo ir kambarinė. Pieną veždavo į Šaukėnų pieninę, 

ten separuodavo, o išseperuotą sušerdavo kiaulėm. Sviestą parduodavo turguje. Svies-

tui mušti, plauti buvo speciali patalpa. Tvarte buvo šulinys gyvuliams girdyti. Krėg-

davo šiaudais, kurių būdavo daug. Laikė didelius bulius, kurie būdavo labai pikti. Tada 
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jiems prie galvos pritvirtindavo lentą, kuri nukrisdavo ant akių ir trukdė matyti ir ba-

dytis. Kerdžius, pasikinkęs bulių veždavo pašarus. 

Valdant Stasiui buvo tvenkiniai – Didžioji ir Mažoji Moskolija. Kasant salelę,  

Vladą Putvinskį suėmė (1914 m.) ir tvenkinius baigė sūnus Stasys. Moskolijo tvenkinį 

Stasys buvo išsinuomavęs ir Gurskio – Šaukėnų dvaro savininko. Tiksliau viską dali-

nosi iš pusės. Gurskis atsiųsdavo savo žvejus padėti. Putvinskis prekiaudavo „zarib-

kom“ (apie 20 gr.). Rudenį jos  būdavo pigesnės, pavasarį brangesnės. Savo produkciją 

Stasys parduodavo žydams, nes iš jų gaudavo kokiu litu daugiau, negu iš valstybės. 

Žydai buvo pasiskirstę pirkimo objektus. Grūdų prekybininkai buvo Zrielkis, Gelmo-

nas. Mendelas pirko žuvį... 

Prie prūdo, bravore buvo pirtis, o joje betonuotas baseiniukas. Gyvuliams šerti 

pirkdavo koncentruotus pašarus, didelius gabalus presuotų linų sėmenų išspaudų, sau-

lėgrąžų išspaudų. Sėmenų gabalus smulkindavo ranka sukama mašinėle. Malūne per-

maldavo lubinų grūdus, kuriais taip pat šerdavo žuvis. Lubinus apardavo jiems sužy-

dėjus. Tabūninkų tvenkiniai buvo perkėlos tvenkiniai. Tvenkinius vadino vilkduobė-

mis, nes ten Stungurys vaikystės laikais į duobes įdėdavo paršelių vilkams gaudyti. 

Bliurbino tvenkinio vardas kilęs nuo Bliurbinuko upelio. 

Šeimininkė-ekonomė buvo baigusi mokslus, mokėjo virti, kepti visokius val-

gius. Virėjos keisdavosi dažnai, jos buvo nemokytos – Urbonaitė, Ežerskienė ir kt. 

dvare užsisakydavo „Trimitą“, „Ūkininką“, vokiškų žurnalų. Spaudą parsiveždavo iš 

Šaukėnų. 

Jei kas susirgdavo, atveždavo Gilvyčių dvaro savininkų Girdvainį, kuris buvo 

lenkų kilmės. 

Dvaro dirbantieji turėjo taisyti vieškelį Kelmė – Šaukėnai. Dirbo toje atkarpoje, 

kuri ėjo dvaro teritorijoje. Dvare šventė tautines šventes. Rugius pjaudami nupindavo 

vainiką ir pakabindavo dvare prie gonkų. Vladas per Velykas organizuodavo kiaušinių 

marginimo konkursą. Kiaušinius dažydavo rūdyse, alksnių žievėse. Paprastai konkursą 
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laimėdavo Juškus, kuris labai gražiai išskutinėdavo bažnyčias, ornamentus. Buvo mė-

giamos Užgavėnių vaikštynės. Persirengėliai užeidavo į dvarą, čia juos pavaišindavo. 

Kartą toks Mickūnas persirengė Krikštapienės drabužiais, kuriuos ji kasdien nešiojo ir 

atėjo į dvarą. Ponia jo nepažino. Atskyrė tik tada, kai ši „moteriškė“ griebė ir pargriovė 

vyrą. 

Į dvarą užeidavo ir ubagai. Jie buvo pratę dvaruose išmaldos prašyti, poteriauti 

lenkiškai. Tačiau Pavėžupyje, dvaro savininkė Emilija Putvienė už tokias maldas smar-

kiai išbardavo. 

Didžiausią pelną dvarui duodavo žuvies auginimas. 

Putvinskis Vladas ir jo sūnus Stasys buvo žemės ūkio ministru, bet vėliau ne-

sutarė su į valdžią atėjusiu kunigu Mironu ir iš ministro pareigų pasitraukė. 

Putvinskių laikais apie Pavėžupį buvo labai daug žydų. Labai senais laikais 

Moliniuose buvo žydų bažnyčia – „šiulė“. Dvi medinės žydų bažnyčios buvo ir Šau-

kėnuose. Vieną vadino vasarine, o kitą – žiemine, nes ši buvo apšildoma ir ja naudojosi 

žiemą. Abi sudegė per pirmą pasaulinį karą. Kažkuriuo metu, matyt dar prieš 1905 m. 

revoliuciją, Vladas Putvinskis Pavėžupį buvo išnuomojęs žydui Šajui. Tuo metu tėvas 

Jonas Stungurys dirbo kumečiu. Šajus nuomavo dvarą kelis metus. Karšinėje buvo kar-

čiama, kurioje dirbo žydas Dovydas. Ten buvo ir stadolas arkliams įvažiuoti, galima 

buvo pernakvoti. Arielką pirkdavo gorčinėm butelkom. 

Moliniuose žydas Vikdaras degdavo anglių. Smiltynėje žydas gyveno. Gauga-

riuose, kur dabar girininkija, gyveno žydas Leiba. Čia buvo kita karčiama. Toks Šiaut-

kulys Petras Gaugariuose tarnavo už berną. Gerdavo, gerdavo ant „bargos“ – skolai. 

Nemokėdavo visus metus. Gale metų ateidavo į Gaugarius prie pono Janavičiaus, šis 

pateikdavo sąskaitą, kiek atskaityta už gėrimą žydo karčiamoje. Iš algos mažai belik-

davo, arba nelikdavo visai. Moliniuose gyveno Joškus. Jis buvo geras medžio meistras, 

todėl Vladas Putvinskis leido jam turėti parduotuvę, kurioje prekiaudavo žibalu, 

druska, barankom, bulkom. 



 

 

 

 

97 I š  č i a  s k l i d o  k n y g ų  š v i e s a  

Jonas Stungurys buvo kilęs iš gausios 12-kos vaikų šeimos. 

Stasys Putvinskis Kelmėje vadovavo paradui, kada buvo šventinami šaulių na-

mai. Vladas Putvinskis rodė kiną kumečių vaikams ant sienos su „raganos lempa“. Ant 

sienos pasirodydavo žvėriukai, žmogiukai, gamtos vaizdai. Buvo pasodinęs kumety-

nuose po tris obelis, kad kumečių vaikai neitų į dvaro sodą obuolių vogti. Viena obelis 

buvo vasarinė, dvi žieminės (rudeninės).  

Pas Stungurio tėvus iš Šaukėnų atvažiuodavo neturtingas žydas Ickus. Jis at-

veždavo kavos, arbatos, audinių. Kartais pas juos ir nakvodavo. Rytą atsikėlęs, nusi-

plaudavo rankas ir nusisukęs nugarą į sieną – poteriaudavo. Ant kaktos jam būdavo        

odinis dirželis su 5 cm ilgio uodegėle. Ant rankos užsivyniodavo odinį dirželį, lyg ro-

žančių, kurį vis nusivyniodavo nuo rankos. Ickus prekiaudavo dar ir silkėm. 

Vl. Putvinskis buvo giminė su Gelučių Janavičiais. Važinėjosi vieni pas kitus, 

tačiau Janavičius šį „keistuolį revoliucionierių“ laikė nesveiko proto. 

Netoli dvaro palivarko gyveno toks Liutkus. Jis degdavo anglis ir jas pardavi-

nėdavo. Už maišiuką gaudavo vieną ar du litus. Buvo akmenimis išmūryta duobė. Ap-

vali, viršum siaurėjanti. Ten sukraudavo 0,5 m. ilgio malkas. Geriausios anglys būdavo 

iš pušų šakų. Jos būdavo kietos o iš medžio kamieno – minkštos. Dvaro kalvėje Stun-

gurys naudojo pusiau degtas iš Vokietijos gautas anglis. Malkas uždegdavo ne iš apa-

čios, bet iš viršaus, kad ne taip greit sudegtų. Iš viršaus uždengdavo skarda, kad oro 

mažiau prieitų. Jei prigesdavo, trumpam atidengdavo. 

Joškus dirbdavo ratus, o Stungurys juos apkaustydavo. Kalvio darbo jam neuž-

teko, todėl prieš rusų užėjimą, jis buvo dar ir kunigas kumetys. Kriaučius buvo Augus-

tis Vincas. Jis vaikščiojo po visą kaimą, turėjo anglinį lygintuvą. Dvare buvo trys pag-

rindinės mergos: melžėja-kambarinė, virėja ir šeimininkė. Virėja šėrė kiaules. Kiaulių 

beveik neparduodavo. Tik labai retai, tas pats Stungurys kokią nuveždavo į Šiaulius. 

Pjaudavo po 5-6 paršus iš karto. Susūdydavo į kubilus, rūkydavo. Svirno gale buvo 
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mėsos sandėliukas. Bačkas žuviai laikė svirno rūsy, kad neperdžiūtų. Paprastai jos 

buvo nuo vyno, kad gerai išsiplautų. Vengė bačkų nuo taukų. 

Skalbdavo trys mergos. Pilną kubilą belyznos užmerkdavo. Sunku būdavo iš-

trinkti. Paskui lygindavo su „maglium“. Drabužius išdžiovindavo, apvyniodavo ant 

dviejų kočėlų, kurie buvo skersai stalo. Ant jų stovėjo pailga dėžė su akmenim – 

svoriui. Ta dėžė buvo su rankenom. Dvi moterys traukė iš abiejų galų, tiksliau viena 

stūmė, o kita traukė. Taip išlygindavo drabužius, jie būdavo švelnūs. 

Karves melždavo trys moterys. Kiekvienai virš 10 karvių. Buvo įvairios talpos 

bidonų – po 15, 20, 30 litrų. Laikydavo vonioje su ledais. Po to veždavo į Šaukėnų 

pieninę, dviem arkliais, specialia brička. Gaugarių pieninė matyt buvo ankščiau. Šau-

kėnuose buvo ranka sukamas separatorius. Putvinskis buvo nusamdęs pienininko 

žmoną, kuri atvežusiam pieną (kartais Stunguriui) padėdavo sukti rankeną. 

Stasys Putvinskis daugiausia laukus tręšdavo mėšlu, nors pirkdavo ir župerį, 

kalio druską, amonio salietrą. Juodo pūdymo beveik nelaikė, užardavo žalius pūdymui 

lubinus ir augino rugius. Paskutiniais metais prieš okupaciją dvare buvo tokie darbi-

ninkai: Stungurys – kalvis ir kumetis Dzinzolikas – medžio meistras. Jokubauskas       

Aleksas – skerdžius. Kumečiai: Streckas Teofilis, Venckai – Tamošius ir Izidorius. 

Adomavičius Antanas buvo vyr. darbininkas. Alūzas Kazys buvo furmanu, o po Jurgio 

Pluščiausko mirties – ūkvedžiu. Jarušauskaitė – virėja, o Pranutė, kurios pavardę už-

miršau – šeimininkė. Vienu tarpu buvo šeimininkė, kuri vis kartojo „zavelnias“ – taip 

ją ir praminė. Gaspadinė Zosė ištekėjo ir tapo Kačinskiene. 

Gaspadinės dažnai keistėsi. 
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ATSIMINIMAI APIE GRAUŽIKŲ DVARĄ 
Pasakojo Šimulis Kazys, Antano g.1913 m. Palšiuose 

 

 

Vladas Putvinskis. Kas antrą šeštadienį, 4 kilometrų spinduliu, nuo dvaro suk-

viesdavo vaikus obuolių į Graužikų dvarą. Kol obuolių būdavo, duodavo visiems po 

gorčių ir į namus parsinešti. Tiek duodavo gorčių, kiek būdavo vaikų. Ir nebandyk me-

luoti, kiek vaikų šeimoje yra. Vienas iš Dankšių pamelavo, norėjo gauti daugiau obuo-

lių, tada Vladas pasakė: 

– Išpilk ir daugiau nebeateik! 

Per obuolių dalybas Vladas su Emilija paprastai sėdėdavo prie obuolių krūvos, 

o obuolius dalindavo jauni gimnazistai: Lukošius, Rimkus. Jie buvo prisiprašę atosto-

gauti dvare, o gyveno mieste. Čia buvo auklėjami šauliška dvasia.  

Vladas mėgo su vaikais užsiimti. Kartą Vladas sėdėjo ant suoliuko, o vaikai 

žaidė futbolą. Šimulis Kaziukas spyrė kamuolį ir išmušė ponui pypkę iš dantų. Šis juo-

kėsi – nepyko. Kartais Putvinskis atnešdavo dvaro darbininkams pakiuką pirktinės ta-

bokos, padėdavo vidury stalo ir liepdavo kartu su juo rūkyti pypkę. Parodydavo kaip: 

reikėdavo pritūpti ir tupėti ant pirštų galų, nepaliečiant žemės kulnais. Pats ponas taip 

ilgai galėdavo sėdėti. Putvinskis sakė: kas su manim taip išsėdės, galės tupėti rūkyda-

mas – dirbti tuo metu nereikės. Vienas išmoko ir iki vakaro su ponu prasėdėdavo. 

Vladas buvo baigęs matininko mokslus. Mamos tėvas iš Jūdeikių dvare buvo 

pirkęs žemės. Pono paprašė ir jis atmatavo žemę. 20–30 metrų juostą traukė mažasis 

Kaziukas. Kalė mytukus. Ponas nebijojo darbo. Kartais, kasant tvenkinius pats Vladas  

išsirengdavo su triusikais ir stumdavo vežimėlį („tačką“) su žemėmis. 

   Žmona Emilija ateidavo pasižiūrėti. Vladas sakydavo: 

– Mamat, mamat, atnešk ko nors užkąsti.  

Ponia atnešdavo krepšį lašinių, kumpio ar pieno atsigerti. 
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Mūta pasakojo, kad kartą buvo tėvui užėjęs „durnumas“ versti jas, su Zose,  

dirbti visus darbus. Vladas varė jas karvių melžti ir su darbininkais valgyt. Gal pora 

metų taip mūčijo. Paskui šį keistą sumanymą atšaukė, nes kiti ponai pradėjo iš jo juok-

tis. 

Emilija Putvienė. Kartą Mūta Kaziui parodė mamos darbo, labai dailiai pada-

rytus batelius, kuriuos laikė atsiminimui. Vadinasi Emilija mokėjo ir batsiuvo darbo 

amato. 

Vyrui mirus, ji kas mėnesį gaudavo net po 1000 litų lyg ir pašalpos. Daugeliui 

kumečių, darbininkų tai nepatiko, nes jie į metus tegaudavo tik po 400 litų. 

Kelmėje buvo senelių prieglauda. Pusę prieglaudos išlaikė du dvarai: Suvartu-

vos ir Graužikų. Kai klebonas pasibėdavodavo, iš dvaro darbininkai kartais į prieglaudą 

nuveždavo po 20 maišų grudų. Tuo rūpinosi Emilija. Kartais duodavo kokią išbrokytą, 

ar seną karvę mėsai. 

Vytautas Putvinskis. Buvo paprastai apsirengęs: su prosytom kelnėm apsiren-

gęs nėjo. Mieste dažniau vaikščiojo šauliškai apsirengęs. Mėgo medžioti. Kartą sutiko 

einantį su draugu tiesiai per Šimalių žemę. Ėjo nuo Lukojos (Kryžbarko) ežero. Ten 

neršto metu prisišaudę lydekų. 

Dvare dirbdavo 8 valandas. Vasarą ilgiau. Duodavo pavakarių.  

Mokykla. Anksčiau mokykla buvo Gineikiuose – ūkininko Jono Rimkaus tro-

boje. Po to, apie 1935–1936 m. Vytautas Putvinskis davė žemės ir pastatė naują mo-

kyklą. Turėjo bandymo laukelius. Vaikai sodindavo pupų, žirnių. 

Žuvininkystė. Kartais Vytautas duodavo vyčiukų krepšiams nusipinti. Pats au-

gino specialius karklus, iš kurių pindavo krepšelius žuvims nešioti. Užklaustas kiek 

turi žuvininkystės tvenkinių, sakydavo: 

– O nė nežinau. Tik žinau, kad turiu 27 h vandenio. 

Vytautas padirbo kelis naujus tvenkinius. Paprastai kasdavo rudenį, po didžiųjų 

darbų, kai turėdavo daugiau laiko. Kasdavo ir arklinėm šiupelėm, pildavo pylimus. 
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Vytautas prašė Antano Šimalio leisti užtvenkti dar vieną tvenkinį, kuris užliejęs dalį 

Šimalių ganyklos sakė: 

– Užtvenksiu, 3 metrus panaudosiu, o paskui tau liks. 

Tėvas nesutiko, nedavė ganyklos, nes neturėjo kur karvių ganyti. 

Kalėdos. Per Velykas ar Kalėdas, ir prie Vytauto ir prie Vlado, Emilija sušelp-

davo Kelmės senelių prieglaudą. Kokį paršą paskerdę nuveždavo. Prie Vytauto rūmų, 

salone darbininkų vaikams stovėdavo eglutė, papuošta pirktiniais žaisliukais. Emilija 

pasirūpindavo prisipirkti vaikams dovanėlių: saldainių, sausainių. 

Velykos. Suruošdavo dvaro darbininkams Valiukas. Margindavo kiaušinius, po 

to juos ridinėdavo, šeštadienį dvare vykdavo įvairūs bėgimai, žaidimai. 

Joninės. Maždaug 1926–1927 metais buvo labai iškilmingos. Graužikų kalne, 

ant aukštų mietų iškeltos degė bačkos. Aikštė kruopščiai išvalyta. Buvo daug žmonių 

susirinkę iš Kražių, Šaukėnų, Tytuvėnų būrių. Važiavo per prūdo kampą dviračiu, šo-

kinėjo per „kumelę“ – sportuodavo. 

Šauliai. Kas eidavo tarnauti į Graužikų dvarą, turėjo stoti į Šaulius. 

Iš Kelmės šaulių iždo Vytautas Graužikų šauliams buvo nupirkęs instrumentus 

– norėjo turėti orkestrą. Repeticijos vyko tik vieną vasarą, nes mažai tebuvo dūdorių. 

Po to instrumentus atidavė Kelmės šauliams. Graužikų šauliai žvyryne atlikdavo pra-

tybas. 1938 m. Vytautas šauliams buvo suorganizavęs išvyką prie jūros. Nusamdė 2 

žydų mašinas – sunkvežimius, kuriuose galėjo tilpti 25 žmonės. Šimulį Kazį pasigavo 

prie Verpenos einant su „tupliais“ rankose, kojinės kišenėse: 

– Ekskursante, eikš šen. 

Vytautas važiavo su savo žmona. Važiavo pro Pagėgius. Ten nemokamai pa-

pusryčiavo šaulių salėj. Susitikimas buvo sutartas iš anksto. Tai buvo 1938 m. liepos 

15-a diena, šeštadienis. Iš Pagėgių pasuko link Tilžės. Ant tilto stovėjo sargyba, bet 

praleido. Iš Tilžės pasuko į Šilutę. Šilutėje papietavo. Po to pasuko į Klaipėdą – prie 

jūros. Už 2 litus daugelis norinčių paplaukiojo laivui po jūrą. Buvo vėsokas oras, todėl 
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kitos moterys plonom suknelėm gerokai sušalo. Grįžo sekančią dieną, sekmadienį. Iš-

vykoje dalyvavo Kelmės, Graužikų šauliai (prisimena Bagvilą).  

Dvaras. Medinis dvaro rūmas priminė Paškauskų dvarą Užventyje. Gale namo 

buvo Vlado kambarys. Lova paprastai pataisyta. Ant sienos kabojo šautuvas. Rašomas 

stalas, ant jo lempa su gaubtu. Prie rūmų buvo gėlių gazonai. Dvaro rūme buvo biblio-

teka. Lentynose gulėjo įvairios knygos: enciklopedijos apie Lietuvą, apie žemės ūkį 

jauniesiems ūkininkams, Basanavičiaus, Kudirkos, Valančiaus raštai. Vytautas duo-

davo iki 10 knygų vienam kartui, po to atėjęs galėjai apsikeisti. Paprastai sekmadie-

niais. Kartą Vytautas pasakė: 

– Duosiu tada, kai futbolą pažaisi. Dvare buvo futbolo komanda. Vienas fut-

bolistas dar nebuvo grįžęs iš Kelmės, todėl Šimulis turėjo stoti į jo vietą. 

Valdant Vytautui, ūkvedžiavo pirmasis darbininkas, o tikro ūkvedžio nebuvo. 

Dvare dirbo 3 broliai Gliaudžiai: Simonas, Juozas ir Steponas. Čia gimė ir pa-

seno. Dvare buvo gal 30–40 melžiamų karvių. Vytautas Putvinskis buvo mažojo rajono 

agronomas. Javų sėklas iškeisdavo kaimynams arba parduodavo. Dvare buvo įvairių 

mašinų: pūktelių, trejerių javams valyti. Trejeriai atskirdavo iš mišinio vikius arba iš 

rugių žirnius. Pas Putvinskį kaimynai susiveždavo savo javų sėklą išsivalyti. Dvare 

buvo kelios melžėjos, samdė darbininkes. Vietoje kepė ir duoną. 

Pavėžupyje buvo vokiečių paskirtas administratorius Valaitis, agronomas. 

Užėjus rusams, kai kas susiruošė bėgti į Ameriką. Netoli Graužikų, Sirvyduose 

gyveno toks Alekna, kuriam nuosavą žemę padėjo nupirkti Vladas Putvinskis. Vėliau 

vienas Alekniukas kartu išbėgo su Mūta. Mūta sakė Šimuliui: 

– Nieko nelauk, pasiimk tik savo popierius ir važiuojam vežimus prisikrovę. 

Šimulis neišvažiavo. O išvyko, dar ir buvęs dvaro ūkvedys, Dūdėnas. Vienu metu jis 

dirbo spaustuvėje, raidžių rinkėju „trimitui leisti“. Dūdėnas į šiuos kraštus buvo atsi-

kėlęs iš Vilnijos krašto. 

Išvažiavo į Ameriką visi dobilus bepjaunant, 2 patvadom. 
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Užgavėnės. 1944 metų kovo mėnesį prieš išvažiuojant Mūtai, dvare buvo Už-

gavėnių balius. Šimulį aprengė žydu. Jį aprengė V. Putvinskio kailiniais be rankovių. 

Iš viso buvo gal 12–14 žydų. Po to ėjo į Gineikius. Pirko bergždenikes. Apie 18-os 

metų Klimavičius buvo pasirėdęs moteriškai – Kauno dama. Kitas, apie 25 metų am-

žiaus vyrukas Naikauskas, (vėliau gyveno Pakėvyje) buvo apsirengęs kaimo bobule. 

Vaidino advokato Šveisčio dukros Meilė ir Laimė. Žydai ant arklio įjojo, arkliui po 

užpakaliu buvo pririštas krepšas. Buvo ožys, gervė. Raitelis kariška apranga su vokišku 

šalmu (kyveriu) ant galvos. Valgė, išgėrė po čėrkiuką. Lašininio ir Kanapinio nebuvo. 

Buvo paskutinis, linksmas, maždaug 30-ties inteligentų susibūrimas Graužikų dvare. 

Salone šoko Neikauskas ir Valaitis – „bobulės“. Naikauskas bešokdamas susivėlė į si-

jonus ir nugriuvo į vazonus su gėlėmis. 

Dvaro svečiai. Apie 1935–1936 metus į dvarą buvo užvažiavęs prezidentas An-

tanas Smetona su 3 juodais limuzinais. Vienas jų netyčia pervažiavo Šimalių šunį. 

Dvare dažnai ilsėdavosi Vlado Putvinskio švogeris dailininkas Žmuidzinavičius. Pieš-

davo Graužikų kalną, šermukšniais apaugusį kelią, pušis, kelio vingį link Šaukėnų. Dar 

gal 2 metai prieš mirtį apsilankęs pas Kazimierą Šimulį, padovanojo knygą „Gyveni-

mas ir paletė“ ir įkalbinėjo važiuoti į Šilo-Pavėžupį. Sakėsi dvaro rūmuose žinąs ker-

telę, kur žiną nuo senų laikų paslėpta vertingų daiktų. Taip ir nenuvažiavo... netrukus 

dailininkas mirė, o dar vėliau sudegė ir pats rūmas. 

Gariavos papročiai. Palšiuose buvo kiek skirtingi negu kitur. Visur paprastai 

karves kaišydavo per sėkmines, o čia per devintines. Pymenim šeimininkės duodavo 

varškės pyragaičių: per šeštines šešis, per sėkmines – septynis. O per devintines – de-

vynis. Trobos buvo iškaišiotos beržų šakelėm. Pymenim šeimininkė duodavo po kokį 

litą ar sūrį. 
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ŽUVININKYSTĖ GRAUŽIKŲ DVARE 
Pasakojo Valčiukas Antanas, gim. 1895 m. Dankšių km. 

 

 

Dvare dirbti pradėjo maždaug nuo 1917 metų (22 metų vyras). Tuo metu čia 

buvo 2 ar 3 tvenkiniai. Vėliau, gal per 10 metų buvo iškasta nemažai tvenkinių, jų tapo 

13. Tvenkiniai turėjo savo pavadinimus. Buvo tvenkinys vardu „Radinis“, nes iškastas 

Radžiaus žemėje. Gluosniais apsodintas Graužikėlių tvenkinys, tvenkinys Gražuolė. 

Už Dankšių buvo ganyklos, pelkės. Iš Bausgirės ištekėjo upelis Ramočia. Ją 

užtvenkė, pelkes užliejo – tvenkiniai buvo blogose žemėse. 

Sodne buvo du tvenkiniai – ponios ir pono. Prie rūmo buvo gilus tvenkinys. 

Ten laikydavo motinines žuvis žiemą. Prie stainės buvo negilus tvenkinys „zaribkoms“ 

laikyti. Zaribkom vadino jau truputį paaugintus karpiukus. Sodne buvo ir „magazinai“ 

–iš pradžių medinis, o paskui mūrinis. Tai buvo tvenkiniai, kurie sienų buvo iš medžio 

arba iš plytų. Juose buvo laikoma žuvis prieš pat pardavimą. Vanduo patekdavo iš 

kalno – tekėjo šaltinis. Prireikus per 10 minučių vandenį nuleisdavo ir žuvį išgaudy-

davo. 

Tvenkinių priežiūrai buvo paskirti ravakopkiai – taip vadino grioviakasius. 

Dvare buvo trys pagrindiniai ravakopkiai – Vaičiūnas Antanas, Mikas Juozas ir Dudėnas 

Mikas. Pastarieji du, Valčiuko tvirtinimu, kilę iš Vilniaus krašto ar iš Lenkijos, o atsi-

vežė juos Vladas Putvinskis. 

Ravakopkiams į metus mokėjo po 960 litų (labai daug). Jie buvo kaip bernai ir 

dirbo tokius darbus, kuriuos liepdavo dirbti, dirbo dvare ir prie žuvies išgaudymo.  

Pagrindinis darbo instrumentas – iš klevo padirbtas, skarda apkaustytas, į apačią smailė-

jantis kastuvas „ridlė”. 

Rudeniop, kai sumažėdavo darbų, kasdavo tvenkinius. Graužikų dvare turėjo 3 

arklines šiūpėles, o Šilo-Pavėžupyje buvo 4-ios. Kasant prie vienos šiūpėlės būdavo du 

žmonės: „pavarinčius“ varydavo arklį, o kitas „vairavo“ šiūpėlę, iš tvenkinio dugno 
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žemę tempdavo ant pylimo, išversdavo, o ten sutrypdavo arkliais, kad būtų kietas pyli-

mas. 

Kartą Stasys Putvinskis buvo nusamdęs Graužikų ravakopkius kasti dideliam 

tvenkiniui Šilo-Puvėžupyje. Kasė ir Valčiukas. 

Padarydavo medinius „spūskus“ – vandens išleidimo angas. Įdėdavo medinę 

riną. Iškasę griovį, dugne dėdavo minkštos, drėgnos žemės, kad riną pritrauktų, po to ją 

užkasdavo, aptaisydavo, apmušdavo. Apsodindavo velėna. Kad neišplautų krantus, pa-

sodindavo gerai besikerojančius baltkarklius. Vytikėms krepšiams pinti, lankams daryti 

augino kitą gluosnių rūšį, kurią vadino „švyskarkliais“. Iš jų darė lankus „krytikėms“ – 

žuviai gaudyti. Tokių krytikių dvare turėjo kokia dešimt. 

Rudenį, kai tvenkinius nuleisdavo, valydavo kanalus – ravus.  

Tvenkinius vasarindavo.  Kokius du metus stovėdavo nuleisti. Užželdavo žolė, tvenki-

niai privabalėdavo, paskui juos išardavo, išvalydavo nubėgimo kanalus. O Šilo-Pavė-

župyje vasarindavo net 3–4 metus. Tvenkinius užsėdavo rugiais ar avižomis, būdavo 

geras derlius. 

Žuvininku būdavo pats ponas. Jis nustatydavo, kurį prūdą nuleisti ar palikti. Jis 

sverdavo žuvį, ją skaičiuodavo. Žuvies pardavimo, išvežimo dokumentus patikėdavo 

ūkvedžiui Dūdėnui. 

Naršykliukes kruopščiai išpjaudavo, išvalydavo, iš trijų pusių apsodindavo eg-

laitėmis, kad vėjas nepūstų. Tik pietų pusė buvo atvira – saulei įšildyti. 

Vienam tvenkinyje laikė motinines žuvis – patinus ir „patelkiukes“. Jų buvo 

apie 50. Motinines žuvis laikė dideles, kad duotų daugiau ikrelių. Jos turėjo sverti 15-

ka kilogramų. Motinines žuvis į neršto tvenkinius nešė su škurliu, kad neužgautų. Ner-

šimui suleisdavo dukart daugiau patinų, negu patelių. Įdėdavo tankius sytukus, kad žu-

vytės neišbėgtų. Vienuolius vadino „mininkais“. Po poros mėnesių žuvytės išgaudy-

davo ir suleisdavo į kitus tvenkinius. 

Tačiau dažnai parsiveždavo „zaribkų“ – 6–7 centimetro, jau metus paaugintų 
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žuvyčių. Paprastai iš Kurtuvėnų, kartais ir iš Šilo-Pavėžupio. Anot Valčiuko, pirkdami 

žiūrėjo, kad nusipirktų patinukus. Atseit patinams ant šonų būdavo žvynai lyg karūnos. 

Jie ir užaugdavo didesni – iki 5–4 kilogramų, o patelės – iki 0,4 – 0,5 kilogramo. Sunku 

tuo patikėti. 

Parsivežtų žuvyčių, dėl vandens temperatūrų skirtumų, iškart nebuvo galima 

leisti į tvenkinius. Gal 6 kartus pildavo vandens į kubilą iš tvenkinio ir nuo atvežtų 

žuvyčių, laikydavo jas tokiame maišytame vandenyje, pripratindavo. Tik po to paleis-

davo į tvenkinį. Prieš tai tvenkinius kruopščiai apžiūrėdavo, kad nebūtų suardyti pyli-

mai, kad žuvytės neišlįstų pro iš vielos padarytus sietus („sytus“). Zaribkos maitinosi 

natūraliu maistu, jų nešėrė. Neturėjo tiek pašarų. Antrus metus žuvys išaugdavo iki 2 

kilogramų. Anot Valčiuko tik patinai, o patelkiukės užaugdavusios tik trečiais metais.  

Žuvį šerdavo tik nuo vasaros vidurio. Maitino kviečių, miežių, žirnių grūdais, 

tačiau dažniausiai – saldžiaisiais lubinais. Vienu kartu išvežiodavo ir supildavo po 10–

15 cnt. grūdų. Į mažesnį tvenkinį supildavo po maišiuką, į didesnį – po du. Putvinskiai 

neužtekdavo. Knygnešiui Penikui (kaimynui) duodavo kviečių, gaudavo lubinų. Mainė 

santykiu 1 kg:1 kg. Žuviai šerti po vandeniu įrengdavo medinius 4 metrų ilgio, 5 metrų 

pločio stalus su borteliais, kuriuos vadino „krebais“. Pons apžiūrėdavo, kada ant tų stalų 

pašaras baigdavosi ir liepdavo šerti. Stalai būdavo pakelti nuo dugno, nuleisti maždaug 

pusmetrio gylyje po vandeniu. Prie jų ėjo lieptelis. Ponas pats vedė pašarų apskaitą – 

„po dokumentu“. Žuvis augo gerai. Ją gaudė vėlai rudenį – spalio – lapkričio mėnesį, 

kol užšaldavo. 

Tvenkiniai priželdavo žolių. Žoles išpjaudavo. Ravakopkiai – žvejai turėjo ilgus 

batus, turėjo brezentinius kombinezonus. Kalvis paimdavo 8 –12 dalgių, išgręždavo 

skyles, suverždavo varžtais, sujungdavo juos visus, o vyrai, apsimovę ilgus batus, bris-

davo tvenkiniuose, traukdami prie ilgų kotų pritvirtintus dalgius ir pjaudami žoles. Žo-

lės iškildavo į viršų, po to jas surinkdavo ir šake išmesdavo į krantą. Taip apvalydavo 

didelius negilesnių tvenkinių plotus. Tą patį vėl pakartodavo po kokių trijų savaičių, kai 
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vėl žolė paaugdavo. 

Tvenkiniai buvo 3-12 ha ploto. Iš tvenkinių Vladas Putvinskis pajamų gaudavo 

daugiau, negu už žemę. Vykstant žemės reformai, dalį žemės perleido kumečiams,  

sakydamas : 

– Verčiau dirbamą žemę atiduoti, negu prūdą. 

Todėl prūdų niekam neperleido. 

Šilo-Pavėžupyje, jo sūnus Stasys tvenkiniams išrinkdavo pačią blogiausią smė-

lėtą žemę. Žvejyba prasidėdavo vėlai. Gaudė su krytikėm. Nuleistus tvenkinius saugo-

davo sargai. Namelio neturėdavo, visą naktį nemiegodavo, vaikščiodavo apie tvenki-

nius. 

Gaudant žuvys svėrė 1–1,5 kilogramo. Žvejai buvo apsirengę brezentiniais 

kombinezonais, prie kurių kartu buvo ir batai. Žvejais dirbo dvaro darbininkai. Kadangi 

būdavo ruduo, oras dažnai jau šaltas, einant į žvejybą ir išlipant iš tvenkinių Vladas 

Putvinskis duodavo išgerti po 100 gramų spirito „ant šilumos“. Žuvį nešdavo pintais 

krepšiais. 

Prie kiekvieno tvenkinio būdavo įrengtos duobės su vandeniu, kur žuvį įleis-

davo, kad apsiplautų, o tik iš duobių dėjo į bačkas. 

Prie rūmo stovėjo 2 nedideli „magazinai“ – žuvų sandėliai. Vienas mūrinis, kitas 

– medinis. Vanduo patekdavo iš šaltinio nuo kalno - per sodną. Paskui iš magazinų žuvį 

imdavo Kelmės žydai. Vienas atvažiuodavo vieną rytą, kits kitą. Labai anksti, dar su 

tamsa. Kiek žuvies likdavo, dvaro darbininkai išveždavo į Kurtuvėnus. Kurtuvėnuose 

turėjo žuviai vežti mašinas. Žuvį veždavo į Kauną, Vilnių. 

Graužikų dvare buvo Bausgirės tvenkinys. 

Į Kurtuvėnus žuvį veždavo net 6 patvados. Į patvadą – po tris bačkas. Bačkų 

buvo pilna vazaunė. Žuvį veždavo daugiau kaip tris savaites. Į bačką suleisdavo apie 

100 žuvų – tiek, kad neuždustų. Bačkų viršuje būdavo vytelėm išpintas langelis, kad 
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žuvys neuždustų ir neišlystų. Viena patvada nuveždavo kokius 2–3 centnerius. Į Kurtu-

vėnus atveždavo žuvį ir iš Šilo-Pavėžupio. Žiemojimo tvenkiniuose išmušdavo skylę, 

ir įkišę pjūklą gražiai išpjaudavo ledo dangtį. Į eketę įkišdavo iš šiaudų padarytas pynes, 

kad žuvys neuždustų. Su kirviu nekirsdavo, kad triukšmo nesukeltų – žuvų nebaidytų. 

 

 

 

 

 

ATSIMINIMAI APIE GRAUŽIKŲ DVARĄ 
Pasakojo Valčiukas Antanas, gim. 1895 m. Dankšių km. 

 

 

Po vyro mirties Emilija Putvienė už jį gaudavo 1000 litų į mėnesį. Kumečiai 

pyko ir pavydėjo tokių pinigų, nors ir jie gerai uždirbo, geriau negu kituose dvaruose. 

Kumečiams į metus mokėjo 200 litų (Vlado valdymo laikais). Duodavo geras ordina-

rijas: gal 10–15 cnt rugių, miežių – 6–8 centnerius. Vienu tarpu kumečiams buvo lei-

dęs laikyti karves. Užtvėrė ganyklos kampą. Tačiau vėliau, karvėm ėmė grobti paša-

rus. Arkliams šerdavo šyną, o karvėm dobilus. Ponas supyko ir pasakė: 

– Norit būkit norit ne, bet karvių nelaikykit! 

Uždraudė kumečiams laikyti karves, duodavo pieno – šeimai 5 litrus šviežio ir 

10 mašinuoto. (Valčiukas dvare tarnavo apie 10 metų, todėl daug ir prisimena). Jei 

dirbdavo sekmadienį po pietų (pusdienį),  mokėjo po 5 litus, o kituose dvaruose mo-

kėjo po 3 litus. Už darbą atlyginimą išmokėdavo tą pačią dieną. Jeigu nenorėjai, gali 

imti ir vėliau, kada panorėsi. 

Ponas kumečiams duodavo pasisodinti po kokią obelį, kad turėtų ir savo obuolių. 

Taip pat ir dravarnes – malkines pasistatyti. Kumečiui skirdavo po aktainį malkų. Malkų 

gaudavo iš Bausgirės miško. Malkų atsiveždavo ir iš miško, esančio prie Šonos. Žiemą 
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iš ten pat, iš valdiško miško atsiveždavo sausų šakų. Iš Gelučių dvaro atsiveždavo lentų. 

Dvare buvo 4 tridienininkai – darbininkai, kurie dirbo po 3 dienas į savaitę. Valčiukas 

dirbo pirmadienį, antradienį ir trečiadienį. Rimkus Aleksas iš Gineikių, Karčiauskas iš 

Gineikių, Pluščiauskis iš Gineikių. Jie turėjo nuo gegužės 1-os iki lapkričio 1-os išdirbti 

100 dienų. Už tai gaudavo daug javų. Už 3 dienas – 6 cnt kviečių ir 10 cnt rugių. Miežių 

kiek nori. Javų išvalas, šiukšles neišmesdavo, o pildavo į sodą, darydavo kompostą – 

užpildavo žemėm. Paskui tą kompostą naudojo gėlėms. Gėles augino dvare prie ta-

kiukų. Su tačkom veždavo žemes gėlėm. Ponia imdavo Valčiuką padėjėju gėlėms so-

dinti. Prie staldo augo rožės. Soduko pakraščiuose, apie rūmą, augo gėlės.  

Darbininkai turėjo apskvarbyti – apkasti obelis dvaro sode. Šakių plotyje velėną 

apversdavo, ant viršaus kraudavo mėšlą – vežė darbininkai ir ravakopkiai. Jį krėtė 2 

metrai apie obelį. O obuolių labai daug būdavo, net šakos lūždavo. Griūšių kaip splėny-

čių buvo. Prie rūmo buvo skanių medingų obuolių. 

Pašarų gyvuliams ruošimas. Prie Putvinskio kapčius kasė 3 metrų pločio ir 100 

metrų ilgio. Kokius 5–6 kapčius. Jų duodavo ir arkliams, ir karvėms. Ruošdavo silosą. 

Pildavo dobilų lapų sluoksnį į runkelių lapų (cukrinių). Burokų lapų negalėjo supur-

vinti. 

Silosą sumušdavo beveik metro ilgio trambonkom su rankenom. Iš viršaus si-

losą uždengdavo popierium, užklodavo vikšrais – šienu, užberdavo žemėm. Veterino-

rius sakydavo, kad reikia gyvuliams po kilogramą siloso duoti, kad viduriai neužkal-

kėtų. 

Siloso darydavo ir gremdumuose. Versdavo vos pavytusių žolę, kraudavo į 

grandymą, trypdavo arkliais, pildavo druskos. Ant viršaus uždėdavo sausų šiaudų, kad 

sugertų drėgmę. Po savaitės būdavo jau geras pašaras. Karvės duodavo daug pieno. 

Turėjo 2 arklines pjaunamąsias, 2 grėbelkas .  

Arimas. Ardavo su keliais arkliais. Paprastai būdavo du artojai. Vienas arė su 

4-iais arkliais, o kitas (dažniausiai kumetis Bartkus) iš paskos su trim arkliais. Suardavo 
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ne blogiau (o greičiausiai, geriau), negu traktorius. Artojai su savimi turėjo lazdelę, su 

kuria kartais matuodavo arimo gylį. Jei  būdavo blogai suarta, ponas Vladas  Putvinskis, 

pamatydavo iš tolo. Jei ardami rasdavo didesnį akmenį,  toj vietoj įsmeigdavo lazdą.      

Ateidavo ravakopkai ir išrinkdavo akmenis. Dirva buvo švari. Pievas akėdavo su peili-

nėmis geležinėmis akėčiomis. Užpildavo trąšų (salietros). Žolė labai gerai sukdavo. Ir 

žolė ir javai užaugdavo taip, kaip su arklinėm pjaunamosiom. Pjaudavo ardėnų veislės 

arkliais, nevaliodavo papjauti. Turėdavo su dalgiais „rauti“. Sunkesniems darbams, 

kaip šienapjūtei, samdydavo daugiau žmonių iš aplinkinių kaimų.  Šieno daug prisišie-

naudavo, nes laikė apie 70 žalų, juodmargių karvių bandą ir šiek tiek veršių. Kartą su 

vyrais pjovė dobilus. Vyrai nutarė padainuoti. Buvo gražus rytas, daina puikiai skam-

bėjo. Ponai išbėgo iš dvaro ir klausosi. Grįžus iš darbo ponia pasitiko su saldumynais, 

o ponas su butelka. Atsidėkojo už tokį gražų dainavimą, kai visi Sirvydai skambėjo. 

Valčiukas „valiojo-vadžiojo“, jam davė net 2 čėrkas. O daina buvo tokia: 

 

Ein į lauką šieno pjauti 

Dobilų dobilėlių 

Oi ja oi ja ja 

Baltų dobilėlių. 

 

Nepatraukiau nė sukelio, 

Sulūžo dalgelis 

Oi ja oi ja ja 

Sulūžo dalgelis. 

 

Kelkis senas tėvužėli, 

pataisyk dalgelį, 

Oi ja, oi ja ja 

pataisyk dilgelį. 
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Kad užkilo debesėlis, 

Sulijo šynelį. 

Oi ja, oi ja ja 

Sulijo šynelį. 

 

Atein atein mergužėlės 

Su naujais grėbleliais 

Oi ja, oi ja ja  

Su naujais grėbleliais. 

 

Kelk greičiausiai tėvvžėli  

Padėk mums sugrėbti 

Oi ja, oi ja ja, 

Padėk mums sugrėbti. 

 

Kaip pagriebė šienužėlį,  

Sulaužė, grėblelį, 

Oi ja, oi ja ja, 

Sulaužė grėblelį 

 

Prastu šynu, kad pašersiu 

Nebus jau pynelio 

Oi ja, oi ja ja, 

Nebus jau pynelio 

 

Kelkis kelkis tėvužėli,  

Pataisyk grėblelį 

Oi ja, oi ja ja, 

pataisyk grėblelį. 
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Būdavo, Kazys Dūdėnas – gaspadorius, Lipinas – kumečius ir bernai važiuoja 

į mišką. Sulipa į šlajas ir dainuoja. Vieni pradeda: 

–  Mamulėli mamulėli, koks tavo kugelėlis. 

Biskį negeras 

Mickus Stasys, Lipinas, Valčiukas atsako: 

–  Dėl to negeras, kad aš nespėjau sutarkuoti. 

Į mišką važiuodavo po 8-9 vyrus. Dar dainuodavo:  

Namo, berneli, palaidūnėli- 

Čia ne tavo nameliai 

Pragėrei žirgelį ir kamanėles? 

Pragėrei žirgelį ir kamanėles, 

Pragėrei mergelį ir jos sijonėlį. 

 

Gyvulinkystė. Paukščių nelaikė – nenorėjo, kad visur pribjaurotų. Buvo iš Mo-

linių (nuo Šilo–Pavėžupio) kilusi gaspadinė, kuri važiuodavo į turgų, ten parduodavo 

sviestą, nupirkdavo kiaušinių. Papjaudavo bulių, mėsą parduodavo žydam. Šie neval-

gydavo pasturgalio, todėl mėsos ir sau pasilikdavo. Kelmėje buvo „rėzaunė“ sker-

dykla. Porą didelių kiaulių augino taukams. Kokia 11-13 paršiukų augino iki bekonų 

svorio – maitinti dvaro šeimyną.  

Maistas. Rytą duodavo kiaulienos, perpiet – jautienos. Iškepdavo pyragėlių, iš-

virdavo varškėčių. Pavakariams įsidėti duodavo pieno, bet darbininkai dažniausiai jo 

neimdavo, išsitaško benešant. Kumečiai valgė savo maistą – įsidėdavo gabalą lašinių 

ar sūrio kampą. Po svirnu buvo šaltas sklepas – ten laikė mėsą ir kitus produktus. 

Buvo ledaunė, kurioje laikė pieną, grietinę. Pieninė buvo Palvarke. Ten buvo kamba-

rys. Ten stovėjo rankinė centrifūga. Trečiadienį moterys sunešdavo pieną. Išcentrifu-

guodavo ir 50-ties litrų bačkoje dviese mušdavo sviestą. Sumušdavo po 50–60 kilog-

ramų sviesto. Gaspadinė į turgų važiuodavo kiekvieną ketvirtadienį. Miesčionys tuoj 
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išpirkdavo. 

Separuotą  pieną duodavo kiaulėms ir veršiams. 

Dvare kačių nebuvo. Tik kumečiai laikė.  

Karvės. Karves gerai prižiūrėjo. Vadino augalų gėlių vardais:  „Mėta“, „Lelija“. 

Buvo ir juodmargių, žalų ir visai baltų. Tik juodų nebuvo. Miltų stambiai sumaldavo, 

kombinuotų pašarų buvo lig soties.  

Melžėjos. Ragų galiukus nukarpydavo, uodegas išplaudavo. Pati Putvienė Emi-

lija, plaunant kibirą su vandeniu palaikydavo. Kiekvieną dieną karvių nugaras valė su 

grėbliais ir šepečiais. Tvartuose būdavo cementinės grindys. Mėšlą išmesdavo kasdien, 

buvo švaru, galėjai su tufliais vaikščioti.  

Arkliai. Vladas Putvinskis su dviračiu nevažinėjo. Turėjo mažą prastą arkliuką 

jodinėjimui, didelio nenorėjo gal todėl, kad ant jo užlipti buvo sunku. Arklinis kasdien 

jam tą arkliuką nuvalydavo, pabalnodavo. Graužikų dvare buvo tik darbiniai arkliai. 

Šilo-Pavėžupyje buvo kitokių. Stasys Putvinskis turėjo nusipirkęs mašiną. Bet kartą, 

kai žiemą, Karšinės atkalnėje įkrito į pusnį, supyko, mašiną pardavė, o važinėja trakėnų 

veislės arkliais. 

Graužikuose arklius prižiūrėjo kumetis senis Lukošius. Šerdavo šynu. Gaudavo 

didesnę ordinariją. Darbiniai arkliai buvo sunumeruoti. Niekas be žinios svetimo arklio 

negalėjo paimti – buvo atsakingi kumečiai. Šventą dieną arklių negausi. Brikos stovėjo 

pastogėje prie sodo. Kiekvienas savo briką turėjo patepti, prižiūrėti. Arkliai buvo gražūs 

– blizgėjo. Dišlius dėjo meistras Gliaudys Simonas.  

Dvaro kalviu buvo Rimkus Juozas. Jis gyveno atskirai, todėl iš dvaro pas jį vedė 

arklius kaustyti. Vladas Putvinskis reikalavo gražiai arklius užlaikyti, sakydavo: 

– Verčiau avižų neduok, bet išvalyk? Perbraukdavo pirštu per arklio nugarą 

ir, jeigu yra dulkių, sako: 

– Nevalei arklio! 

Kasdien kalvis ateidavo į dvarą. Apžiūrėdavo brikas ir šlajas, pataisydavo. Jis 
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turėdavo arklių kanopų patkavas išvalyti.  

Keldavo visi anksti. Kol prašvinta, arkliai turi būti nuvalyti. 

Žiemą važinėjo rogėmis.  

Sėja. Sėjo vyrai, nešdami sėtuves. Viena moteris kibiru nešiojo sėklą, dvi mo-

terys biržijo – šiaudų gniūžtėmis žymėjo vietą, kur nukrito sėklos (kad neliktų tuščių 

plotų). 

Melioracija. Šlapiose vietose iškasdavo griovius. Į juos įdėdavo iš alksnių suriš-

tus „burtus“. Užpildavo žeme, kad ariantis plūgas nepajudintų. Ardavo su dviražiais plū-

gais. Dirvos buvo sausos, kasdavo, kai derlių nuimdavo, tose vietose, kur mirksta javai. 

Kasdavo ravokopkiai. Ir Vytukas Putvinskis kartais atvažiuodavo, prie dviračio ridlę 

prisirišęs. Turėjo 10 metrų ilgio šniūrą. Jį užsmeigdavo. Mytukus sukaldavo. Ravus 

kasdavo lygiai, gražiai užsukdavo. Ravai būdavo viršuje dviejų sieksnių pločio, į apačią 

smailėjantis (dugne tik dviejų šiūpelių pločio). Griovius kasdavo po javapjūtės, šienap-

jūtės. 

Žemę nuo griovio krašto reikėdavo numesti 1 metro atstumu, po to ją išlygin-

davo, susmulkindavo akėčiom, užsėdavo žole. Nebuvo tuščios žemės ploto. 

Ravakopkiai buvo bernai, dirbo ir kitus darbus. Kartą arė. Lijo. Arkliai slydo, 

dirbti buvo sunku. Ponas pamatė,  kad darbas sunkus ir liepė jiems dirbti kitą darbą: apie 

rūmą raviuką išvalyti. Ilsėtis per lietų neleido. Po langais rūmų kasė, kad šlapia nebūtų. 

Rūmas nuo stainės buvo aptvertas mediniais štakietais. 

Šienavimas. Doblius pjaudavo dar nežydinčius, žolę dar nesukambėjusią, ne 

persenusią. Dar augino „fasolius“, veždavo parduoti į Kauną. 

Valčiukui dirbant dvare, pastatė vieną, naują daržinę. Kitos jau stovėjo. Buvo 

grūdinė 4 durų daržinė, pašarinė daržinė. Su dalgiais pjaudavo 10 ir daugiau vyrų. Patys 

ponai ravų nešienaudavo. Motiejukus vadino „motiejukais“. Šienauti pradėdavo prieš 

Šv. Joną, kad dobilai dar nespėtų sukristi. Neleido sužydėti, kad nesusentų. 

Darbas. Ryte prasidėdavo 4 valandą. Su tamsa atsikelia, arklius nuvalo. Pavalgo. 
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Po to ūkvedys skirsto į darbus. 12–14 valandą pietūs. Dvare kabėdavo skambalas. Su-

duodavo su kūju 3 sykius į skambalą – signalas eiti pietauti. Vakare pagal signalą par-

gindavo karves. Dirbdavo iki 19-os valandos.  

Tualetas. Nuo šaltinio buvo atvesta vandens atšaka. Ji prabėgdavo po tualetu, 

patekdavo į ravą. Vieno metro platumo buvo iškastas, iki pelkučių. Vandens srovė nup-

laudavo fekalijas į pelkutę, o ravakopkiai išvalydavo ravą. 

Dvare buvo pirtis, medinė. Joje buvo betoninė skrynia – metro aukščio, kokių 2 

metrų ilgio – kaip mini baseinas. Vanduo patekdavo iš šaltinio, buvo kranas įtaisytas. 

Pertis visi galėjo nemokamai. 

Rūme buvo šulinys, iš jo ėmė vandenį maisto ruošimui. 

Vladas Putvinskis išmokė kapčius dėti. Iškasdavo metro gylio vietą. Sudėdavo 

runkelius. Priplodavo šiaudais, žiūrėdavo, kad žemių nepatektų. Viršuje palikdavo apie 

pusės metro šiaudų angą, kad orą ištrauktų.  

Vladas Putvinskis. Nė per šventes nevažiuodavo į bažnyčią. Niekam neleido 

gerti, o dirbant ir rūkyti. Pastatė medinę mokyklą, kad vaikams nereiktų vargti. Moky-

toja buvo sena pana. Paskui kita iš Lenkijos parėjo. Vėliau pastatė mūrinę mokyklą – 

jau sūnus Vytautas. Nemėgo tinginių. 1928 metais buvo labai ankstyvas pavasaris. 

Tada, dar kovo mėnesį kumečius išvarė su arkliais, akėčiom ir drapakais žemės įdirbti. 

Kovo 19-ąją Šaukėnuose buvo didelis atlaidas – Šv. Juozaps. Iš kaimyninio Gineikių 

kaimo daugelis ūkininkų važiavo į Šv. Juozapo jomarką „biznį varyti“. Vladas pyko ant 

tų ūkininkų, kad tokiom gražiom dienom jie nedirba savo žemės, o užsiima niekais. 

Pats pasėjo avižas. Tačiau po kiek laiko atšalo. Gal 2 savaites snigo. Vladas, anot Val-

čiuko, už tokias išdaigas labai supyko ant Dievo, žadėjo jam kerštauti. Todėl apsirgo ir 

netrukus mirė. 

Jo skerdžius naktį savo karvei nešės „mėšano“ (mišinio), skirto dvaro karvėms. 

Ponas sužinojo, uždraudė karves laikyti. Kiti iš stainės vogė šieną. 
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Užėjus žemės reformai, ponas, matyt bijojo, kad dvarų žemę draskys. Todėl 

dalį žemės pats ir išdalino. Kumečiui Aleknai, kuris tarnavo virš 20 metų (buvo kilęs 

nuo Pavėžupio) davė 25 ha žemės.  Ta Aleknos žmona dvare dirbo pakajavąja. Žėmės 

davė ir Valčiuko pusbroliui. Taip pat Karčiauskiui. Geriausias žemes pasiliko sau. Ku-

mečiai būtinai turėjo turėti po mergą, kurią vadino „šimtadyne“, nes ji dvare turėjo 

atidirbti šimtą dienų. Dvare buvo dar dvi mergos: „kiaulinė“ ir „gaspadinė“. „Kiaulinė“ 

padėjo dar ir rūmą tvarkyti. Gaspadinė buvo Miliauskiukė, o „kiaulinė“  – Rimkiukė 

Bronė. 

Putvinskis ir jo vaikai buvo geri ūkininkai. Kviečių varpos užaugdavo plašta-

kos ilgumo. Prikuldavo labai daug grūdų. Mergos pukteliavojo (arbavo), o vyrai, ber-

nai, vežė grūdus parduoti žydams į Kelmę. Dukart per dieną veždavo. Maišai būdavę 

sunkūs – iki 75-ių kilogramų. Kartą nuvežė grūdus žydui į Kelmę. Tas norėjo, kad 

laiptais ant aukšto užneštų. Bernai nenorėjo nešti, maišai buvę sunkūs. Tada žydas 

pažadėjo penkiems vyrams tris puslitrius degtinės už darbą. Jie sutiko, sugrįžo į dvarą 

pagėrę. 

Ponas sako: 

– Pūskit dvasią. 

Jie papučia. 

– A gėrėt! O kad būtumėt apvirtę, arklius užmušę?! Daugiau tas žydas iš 

manęs grūdų negaus! 

Ir nedavė tam žydeliui. Kitus grūdus pardavė žmugelninkui Maušui. Šis juos 

toliau į Vokietiją vežė parduoti. 

Miežių nedaug teaugino, daugiausia ordinarijoms išmokėti, o rugių daugiau, 

nes iš jų buvo kepama duona. 

Pranas Penikas. Žemės nedirbo. Turėjo bobą našlę. Buvo „perkupčius“. Kny-

gas, vaistus iš užsienio perveždavo. Kalkes degdavo, lubiną augino. 
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Mūta (Emilija) Putvytė. Prieš rusų okupaciją būdavo, kad Mūta mergoms pa-

dėdavo –  lįsdavo su šake. Ji  buvo didelį mokslą išėjus. Mūta buvo labai ūkiška. 

Šauliai. Dvaro ūkvedis Dūdėnas, jo brolis buvo šauliai. Šauliai buvo arklinio 

vaikai. Nešiojo šaulio ženkliukus. Rinkdavosi sekmadienį.  

Mokykla. Anksčiau vaikai mokėsi kaimuose pas žmones. Buvo „daraktorius“. 

Po to pastatė naują mokyklą. Pats Valčiukas vežė akmenis pamatams. Juose įmūrijo 

100 litų butelyje (po 10 litų), pakišo po pietiniu pamatu. 

Mokėsi ir suaugę. Daug kas iš jų nemokėjo rašyti, o mokėsi po darbo. Pavyz-

džiui – Boleslovas Šimulis. 

Per Šv .Velykas dvare margindavo kiaušinius. Iš miesto samdydavo dažytojas. 

Kitiems duodavo po 10 margintų kiaušinių. Velykom buvo galima ir truputi išgerti. 

Ponas parūpindavo degtinės, ponia saldesnio gėrimo (vyno) o šiaip gerti nebuvo ga-

lima.  

Kalėdos, Nauji metai. Nuo Kalėdų dvaro rūme stovėdavo eglutė. Iš Molinių 

buvo tokia senė, kuri mokėjo burti. Ir pasisiūlė per šv. Kalėdas mergoms išburti. 

– Ar norit žinoti, kokį vyrą gausit? 

– Norim. 

Tada ji pradėjo lieti figūras iš švino ir nustatė, kad abiejų vyrai bus ubagai. Taip 

ir buvo. Virėja Miliauskiukė Jogasė ištekėjo už karo invalido, „kiaulinė“ Rimkutė Bronė 

ištekėjo už gaspadoriaus Dūdėno, kur buvo raiša s, anksčiau  peršauta koja. 

Per naujus metus ponas duodavo spirito, o ponia saldaus vyno. Dvaro darbinin-

kai eidavo į rūmą valgyti. 

Linksmybės.  Dūdėno brolis Mikas grojo armonika. Buvo girdėti 3 kilometrus. 

Moterys  buvo puikios audėjos. Nešiojo juodus sarafanus, baltas bliuskutes. žsidėjusios 

tautiškus krostukus ėjo į šokius. Graužikų kalne. Būdavo ne kiekvieną sekmadienį. Ar-

monika, bosas, baraba nas grodavo, net žemė linkdavo. Buvo muzikantai Ušinskiai, ku-
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rie turėjo konstantinką. Buvo daug sugabių žmonių. Tam pačiam kalne būdavo ir ge-

gužinės. Žmonės iš toli suvažiuodavo: iš Kelmės, Kauno. Ratelius eidavo, nuo kalno 

šiaušdavo. Apie aikštę būdavo vainikai apipinti. Visi keliai ir takeliai buvo smėliu iš-

barstyti, kad  kojas nesusipurvintų. Ant kalno buvo aukštesnis už medžius bokštas. Jį 

pastatė Vladas Putvinskis. Padirbo stogelį, kad neužlytų. Buvo įruošta vieta sėdėti. Vla-

das turėjo žiūronus. Matė, kur kas eina, kas ką veikia. Vladas nemedžiojo, nenešiojo 

kepurės.  

Vytautas Putvinskis. Vytautas savo kepurę suglamžydavo, kad neatrodytų 

ponu. Važinėdavo prie dviračio prisirišęs „ridlę“ ir padėdavo ravus kasti. Buvo ir „mu-

žikiškas“, o kartu linksmas ir išradingas. Ant lauko ištempė didelė drobę ir pasidarė 

skraidyklę. Ją keldavo vėjas ir nešdavo ledų. Vytautas liepė Valčiukui prisirišti prie 

diržo. Jį įtupdė, nunešė, pargriovė, kailinius sudraskė – toks buvo greitis. Kai Valčiukas 

pasipasakojo Emilijai Putvienei, Vytauto motinai, ši supykusi patarė: 

– Su tuo durnium daugiau nevažiuok! 

Taip ji atsiliepė apie Vytauto skraidyklę. Pačiam dvaro kieme buvo šokiai. 

Žolė buvo nupjauta, apie tvartą. 

Kartą atvažiuoja Vytautas ridliuką prie dviračio prisirišęs ir sako ravakop-

kiams: 

– Tik nesakykit niekam (tėvui),  aš padarysiu, kad jūs mergas išgąsdinsit. 

Buvo labai dideli runkeliai, kad net sunku pakelti. Vytautas išdrožė baisų bal-

voną didelėmis akimis. Įstatė pagalį ir liepė eiti mergų gąsdinti. Priėjo prie Bartkienės 

lango, iškišo baidyklę. Bartkienė išsigando, išmetė geldą, vaiką vandeniu nuplikė. 

Sušuko: 

– Jėzaus Marija!... 

Po to, Mikas, Juozas Dūdėnas nuėjo prie senio Lukošiaus. Senį gąsdino, bet šis 

nelabai teišsigando, tik pliką užpakalį pro langą atkišo. Mikiukas neišlaikė, langą iš-

daužė ir kad duos Lukošiui per užpakalį. Tas savaitę vaikščiojo sutinęs, ponui Vladui 
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pasiskundė. O šis sako:  

– Šūds viskas, turim stiklo, įdėsim langą, tik įdomu, koks mandročius pa-

kišo tą baidyklę. 

Kažin taip butų pasibaigę, jeigu butų sužinojęs apie tokias sūnaus išdaigas. 

Vytautas Putvis buvo aukštas, mėgo medžioti. Daktaras Gruzdys buvo nusistatęs, 

kad jis serga džiova (vaikystėje). Valčiuką motina Emilija pasiuntė pirkti ožką – ožkos 

pienas turėjo padėti. Jis ir nupirko gerą geltonbarzdę ožką už 25 litus, ji duodavo po 7 

litrus pieno. 

Emilija Putvienė buvo labai gera Valčiukui. Žiūrėk ir įkiš į kišenę obuolį. Prie 

Vytauto, tiems, kam trūko šieno, buvo galima jo užsidirbti. Kad gautum didelį vežimą 

šieno, reikėjo nupjauti, surišti į gubas, sustatyti 1 hektarą avižų. Rugių gubas vadino 

„mendeliais“. 

 Gėles prie Vlado prižiūrinėjo šimtadynės. Gyvulius gydė atvažiavęs iš Kelmės 

veterinorius Majauskis. Vladas Putvinskis buvo paprastas, ne grubijonas. Kepurę nusi-

pirko, bet nuėmė nuo galvos – ir taip kiti žino, kad jis ponas. Batų niekada nevaksavojo, 

kaip ūkininkas. Buvo geras žuvininkas. 

Mylėjo vaikus. Vaikai jam kelią pastodavo – jiems saldainius mesdavo. Jo 

sūnus Stasys Putvinskis buvo žemesnis už Vytautą. 

Dvaro darbams turėjo stiprų jautį – „Titnagą”. Jis „su purvais eina“:  du ark-

liai nepadirba, ką jis padirba. 

Ponas Vladas Putvinskis pyko ant Valčiuko, kad jis nestoja į šaulius. čia visi 

buvo šauliai. Valčiukas atsakęs, kad nei kariuomenėje šauliu nebuvęs. Kartą į dvarą 

pas jį buvo atvažiavęs prezidentas Smetona su reikalais. Atvažiavo trimis mašinėlėmis 

su 4 kareivių apsauga. 

Kumečiai buvo pasisodinę po keliais obelis. Dvaro sode buvo ir kriaušių. 

Dvaro šauliai atlikdavo žygiavimo pratybas. Rūme buvo kambarys, kuriame laikė kny-

gas. 
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Kitur buvo ponų ubagų. Neturėjo nei arklių, nei padargų. O Graužikų dvare ir 

arkliai ir padargai buvo geri. 

Dvaro ūkvedys Dūdėnas Kazys buvo gimęs 1895-ais metais. Skerdžiumi dirbo 

Gliaudys. Kalviu dirbo Daugėla Jonas. Meistras Gliaudys Simonas darė ridlius, brikas, 

šlajas. Sekmadienį kam nors iš dvaro darbininkų dvare reikėdavo budėti. Vytautas atly-

ginimo mažiau mokėjo, negu Vladas. Dvare skaitė „Ūkininko patarėją“. 

Kumetynuose būdavo sudėtos grindys. Buvo nebrangus žibalas. Prie stainės 

švietė lempa. Virš jos buvo stogas. Dvaro rūme būdavo lempos „su kaliošu“. Gliaudys 

Simonas dirbdavo geras ridles, rankose nenusisukdavo. 

Tarcijonienė Ona gyveno Kaune. Jos vyras buvo daktaras.  

Prie Kelmės buvo ubagynas. Išlaikė kunigas Jenušauskis, o jam mirus ir kitas. 

Iš kaimų ir iš Dankšių mergos senutėms į prieglaudą nešdavo kiaušinių. Dorovė. Dvare 

nemėgo tinginių. Atėjo į dvarą dirbti Rimkiukas Aleksas. Jis buvo didelis tinginys.  

Paskyrė jį prie malkų pjovimo. Kartu dirbo Dūdėnas, kuris buvo labai darbštus. Rim-

kiukas turėjo ant ožio pjauti malkas. Samuliavo, nepatempė pjūklo. Jo partneris vienas 

turėjo tempti (ūkvedys Dūdėnas). Šis ir sako: 

–  Tu esi didelis samulentas, eisi malkų skaldyti. 

Nuvarė malkų skaldyti. Dviese pjaunant vienas turėjo spėti skaldyti. Malkų at-

siveždavo iš Pavėžupio, Šonos miško. Pjovė du trejetai. Antru pjūklu pjovė Glaudys, o 

skaldė senis Lukošius. Rimkiukui davė skaldyti šakotas malkas (tyčia) ir jis nespėjo su 

Lukošiumi. 

Kitą kartą su Valčiuku jį paskyrė akėti. Davė po tris arklius. Dar lauko neuža-

kėjo, pradėjo skambinti pytams. Valčiukas nenorėjo baigti o Rimkiukas nesutiko. Taip 

ir nebaigė. Sulindę į karklyną išstovėjo, palaukė pietų ir grįžo. Ūkvedis iš tolo matė . 

Ūkvedis paklausė: 

– Ar užakėjot tą lauką? 

– Nespėjom iki pietų... 
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– Ką jūs suspėsit, kai karklyne stovėjot! Norit gulėdami suakėti. 

Pasipasakojo, kad Rimkiukas nesutikęs. 

–  Ko klausai durniaus, – supyko ūkvedis Dūdėnas. 

Vasarą pristatė Rimkiuką šieno pjauti, o jis nemoka. Visų plačias pradalges, o to 

pradalgė į pradalgę nepanaši – nei grėbti, nei vartyti. Kitą kartą paskyrė su ravakopkiais 

ravų valyti, karklus kapoti ir rauti iš tvenkinių. Rimkiuko tvenkinį užliejo vandeniu. Šis 

turėjo kapoti užlietus vandeniu karklus ir juos rauti. Nesuspėjo, apsitaškė vandeniu. Po-

nas Vladas Pūtvinskis supyko ir vėliau pusę metų tepalaikęs dvare atleido. 

 

*** 

Link Gineikių buvo kalnas. Iš ten vežė žvyrą dvaro darbininkai. Vežė ant kelių. 

Bekasdami kalne, didelėj duobėj rado grabą. Pajudintas grabas subiro. Karste buvo 

raiteliai, palaidoti kartu su arkliais ir kardais. Pona s paėmė vieną kardą (varinį), kurį 

nusiuntė į Kelmės muziejų. Duobę po to liepė užlyginti. 

 

*** 

Palei palvalką buvo gražus dirvonas. 

 

*** 

Karui prasidėjus, į Ameriką išvažiavo aukšta, smagi, plepi gaspadinė Miliaus-

kikė, dvaro ūkvedis Dūdėnas, nedidukė Ona Putvytė, be to, Sofija ir Emilija (Mūta) 

Putvytės. 

*** 

Liaudies medicina. Valčiuką Girkantienė išmokė paruošti rupkę vaistams. 

Rupkę reikėdavo nudurti, grobus išversti, mėsą išdžiovinti, ne ant saulės, o pavėsyje – 

pastogėje. Po to išplauti, įkišti į butelį, užpilti rupūžę spiritu, užkaitinti ir greitai įkišti į 

žemę. Vėsiai padėti, kad nesurūgtų. Ištraukus iš žemės, reikia vartoti po mažą lašiuką, 



 

 

 

 

122 I š  č i a  s k l i d o  k n y g ų  š v i e s a  

tada nė vėžys neės. Buvo tokia Jarašienė, ranka vėžio suėsta. Gyslelės buvo matyti. 

Pagijo, visi stebėjosi: 

– Kas tave pagydė?
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PRISIMINIMAI APIE PUTVINSKIUS GRAUŽIKŲ DVARE 
Pasakojo Venckus Izidorius,  Antano g. 1916 m. Leningrade 1922 m. grįžęs į 

Lietuvą. 

 

 

Joninės. Graužikų kalne buvo įrengta aikštė. Grojo dūdoriai – tarp jų Pikturna – 

dabartinio „Bičiulio“ red. darb. tėvas. Prasidėdavo jos šaulių susirinkimu Kelmėje 16 –17 

valandą. Po to visi išeidavo į Graužikų kalną. Šventė prasidėdavo 18 valandą ir užtrukdavo 

iki 2 valandos nakties. Šventės pradžioje ir pabaigoje Vytautas Putvinskis leisdavo „ra-

ketninkus“ – niekas aplink jų neturėjo. Iš Kelmės atvažiuodavo „paupariai“ ar „balagonči-

kai“ – lietuviai, daugiausia moterys. Jų parduotuvės pardavinėjo (būdos su brezentu) sal-

dainius, sausainius. Kuris turėjo pečiukus, virdavo dešras, mėsos gabalus. Vienas bala-

gančikas pauperis norėjo į šventę alaus atvežti. Vytautas Putvinskis neleido. Jis pats duo-

davo savo alaus – po bonką ar dvi. Girtų nebuvo. Policija arba šauliai girtus išvesdavo.  

Vytautas Putvinskis buvo linksmas ir išradingas. Sugalvojo visokių atrakcionų. 

Vykdavo virvės traukimas, važiavimas dviračiu per kūdrikę, puodynės daužymas užriš-

tom akim. Pats Vytautas dalyvaudavo virvės traukime ir bėgime maiše. Jis buvo aukštas 

vyras, todėl jam buvo nelengva liuoksėti tame maiše. 

Šventei Vytautas Putvinskis už 100 litų nupirkdavo dovanėlių. Apdovanodavo lai-

mėjusius varžybas. Dovanodavo paprastai rašomą medžiagą – parkerius, pieštukus, sąsiu-

vinius. Buvo 2–3 moteriškės – mėgėjos dviratininkės. Nugalėtojas iš moteriškos giminės 

apdovanodavo skarelėm, nosinėm, šalikais. 

Vladas Putvinskis. Jį teko matyti gal porą, trejetą kartų. Kartais važinėdavo iš 

Graužikų į Šilo-Pavėžupį. Ganyklos būdavo užtvertos, vaikai vartus atkeldavo. Už tai 

duodavo saldainių ir litų. Kartą broliui davė 1 litą. 

Buvo stambus vyras. Paskutinį kartą matė per jo laidotuves. 

Emilija (Mūta)  Putvinskaitė. Buvo aukšta, linksma, gera šokėja. Pirmoji išsikvies-

davo šokti lenciūgėlį. Visada vaikščiojo su uniforma. Tik kada sušildavo bešokdama, ar 

oras geras būdavo – užsivilkdavo suknelę. Buvo gera Vytauto Putvinskio (brolio) furmano 

Domininko Šimulio draugė. Ji su visais bendravo, buvo paprasta, labai draugiška. 
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Vytautas Putvinskis. Buvo aukštas vyras. Žmona buvo neturtinga. Vytautas my-

lėjo vaikus. Kur važiuodavo, vaikai kelią užtverdavo, jį sekdavo. Vaikus klausdavo kokia 

pavardė, mėgdavo lankyti jų tėvų ūkius. Visi jį pažinojo. Vytautas nerūkė, nemėgo rūkan-

čių. 

Į Šilo-Pavėžupį važiuodavo su lineika. Šefavo visą dvaro apylinkę, artimiausius 

kaimus. Jo žinioje buvo Mėžaičiai, Balaliai, Žeimaliai, Dimgaliai, Girneikiai, Verpena, 

Varvaliai, Sutkai, Ažuolija. Jis mėgo mokyti ūkininkus, tačiau ne visi tą mokymą norėjo 

priimti. Sakydavo: 

– Patys susitvarkysim... 

Jis mėgo suskirstyti laukus žiemkenčiams, pūdymui, ganykloms. Jo seniūnu 

buvo Dūdėnas. Dūdėnas buvo Putvinskio šaulys, po to evakavosi į užsienį. Po Dūdėno 

ilgai seniūnu buvo Barančiukas Antanas – iki pat karo. Seniūnai buvo tautininkai – vals-

čiaus valdybos nariai. 

 Tėvą Vytautas mokė ūkininkauti. Kartą, tėvas Izidoriui liepė aparti lubiną palei 

kelią. Bematant atvažiavo Vytautas Putvinskis ir sako: 

–   Ką čia darai? 

–   Lubiną apariu. 

–   Tai tavo tėvukas seniūnas? 

–   Taip. 

–   Pažįstu. Eik išrauk man lubiną. 

Išrovė. Putvinskis pasižiūrėjo, jog ant šaknų nėra bumbuilėlių. Subarė, kad per 

anksti aparęs. 

–   Pražydo, reikia aparti – taip tėvukas sakė. 

Putvinskis paprašė palaikyti arklį, pažiūrėjo: 

–   Kaip čia arsi, kaip plūgą užtaisysi? 

Subarė, kad prastai, kad lubinas kyšąs. 

–   Ar namuose turi lenciūgą? Atnešk. 
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Atnešė. Putvinskis vieną jo galą pritvirtino prie plūgo, kitą prie kito galo. Ariant 

įtemptas lenciūgas guldė lubinus ir nekyšojo kotai. Nereikėjo jų prie žemės lenkti, daužyti. 

Kitą kartą tais metais rado jį su broliu pjaunant pievą. Žolės mažai, samanos kyšo. 

Putvinskis sako: 

– Oi, čia prasta pieva. 

Brolis teisinasi: 

– Neturiu trąšos. 

Čia nereikia trąšos. Kas čia kalne, smėlis ar molis? 

– Smėlis. 

– O tai turit čia pat trąšą? 

Kai nusišienausit, švariai sugrėbsit, atvažiuokit pas mane – duosiu para tačkų –

vežimėlių su ratais. Ar gali man kubilą smėlio atnešti? 

– Galiu. 

– Tai atnešk. 

Atnešė jam smėlio. Putvinskis paėmė, subarstė storoku sluoksniu samanotą pievą, 

kad vos žolė matėsi. Taip padarė ir jie su tėvu. Kokį 0,6 ha su vežimėliu smėliu apklojo. 

– Sekančiais metais sulauksit gražios žolės su vikiukais. Taip ir buvo: sekan-

čiais metais atsirado graži žolė. Tėvas nuvažiavęs Putvinskiui padėkojo. 

Samanos pranyko. Putvinskis buvo sakęs, kad pora metų nereikia nieko daryti. 

Po to reikės tręšti. Po 5 metų vėl atsirado samanos. Putvinskis klausė: 

– Ką sėsit? 

– Mes norim sėti bulves po lubino. 

– Čia tinka vasariniai rugiai. 

Putvinskis buvo gavęs salietros, kitų trąšų. Prie smėlėtų dirvų naudojo tomamil-

čius. Ponas sakė apie rolvetrą. 

– Reikia bulvėm panaudoti, kai bus pati vegetacija. 

Tėvas užmiršo paklausti, kas ta vegetacija ir turėjo eiti pas Vytautą klausti. Pasi-

rodė, kad vos bulvei lendant iš žemės, reikia salietrą barstyti. 
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Juodeikiuose mokytoju dirbo Tomašiūnas Antanas. Jis vadovavo Vytauto Put-

vinskio JŪR. 

Ponas ūkininkus aprūpindavo gera bulvių, rugių, kviečių sėkla, naujom veislėm. 

Liepdavo sėklas duoti į kitą valsčių, o po to vėl iš ten atgauti – atseit gerai kai žemė pasi-

maino – geresnis derlius užauga. Putvinskis nurodydavo kaip išplanuoti sodybą, statyti 

namą. Jis buvo eglių sodinimo specialistas: liepdavo jas sodinti iš sodybos šiaurinės pusės, 

dviem eilėm, šakmatiškai. Iš vakarų pusės sodinti lapuočius. 

Savo ūkyje užaugintus grūdus, cukrinius runkelius vežė į Šienlaukį. Kuršėnų – 

Pavenčių cukraus fabriko dar nebuvo. 8 poros arklių veždavo po pusę, ar net po visą 

toną.  

Dvare daug laikydavo ančių, žąsų. Buvo vištų savo reikalams – maistui. 

Nusenusių kumečių nebuvo. Kumečių vaikai dirbo dvare. Juos aprūpindavo mal-

kom. 

Šauliai. Kelmės šaulių būryje buvo (apie 1935–36 metus) apie 40 šaulių. Iki kuo-

pos dar trūko (joje būdavo apie 50). Būryje buvo tik viena atskirta Graužikų grandis su 10 

– 15 narių. Buvo 6 šaulės moterys. Jos treniruotėse nedalyvaudavo. Vaikščiojo į susirin-

kimus, vakarėliuose, šventėse, Putvinskio Vytauto buvo kviečiamos vaišėms ruošti. Į Kel-

mės susirinkimus atvažiuodavo Šaulių ir iš Šilo-Pavėžupio: Dzindzelietas, Stungurys, 

Broliai Alūzai. Uniformos neturėjo, tik kepurę. 

Vytauto Putvinskio visi šauliai turėjo pilną uniformą. Ją ponas gaudavo Kaune. 

Vilna storesnė (ne kokia) kainavo 60 litų, o geroji – apie 100 litų. Diržą nusipirkdavo 

atskirai – už 7–6 litus. Rekomenduodavo sakyti „Trimitą“ ir „Karį“. Jei pinigų kam kokio 

lito pritrūkdavo, pats ponas primokėdavo. Ir „Trimitas“ ir „Karys“ metams kainavo po 6 

litus (1 numeris – 50 centų). Putvinskis liepdavo žurnalų numėtyti, neduoti vaikams dras-

kyti. Kelmės šaulių namuose buvo biblioteka. Joje buvo Basanavičiaus, Kudirkos knygos, 

istorijos, vaizdai apie Jogailą, Gedimino pilį ir kt. Antrame aukšte gyveno sena pana šaulė 

(turėjo kambariuką), kuri ir prižiūrėjo šiuos namus. Ji draugavo su Emilija. Į namus mažai 
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kas ėmė knygas, tik pavartydavo. Vyrus į šaulius priėmė berods nuo 18-os metų, o moteris 

nuo 20-ies. 

Prie šaulių namų, Kelmėje, vykdavo rikiuotės pratimai. Jiems vadovavo aviacijos 

karininkas Litvinas (puskarininkis). Dar rodos vienas puskarininkis buvo dirbęs Grauži-

kuose. Rikiuotėje mokė kaip žygiuoti, elgtis su durtuvu. 

Putvinskis Vytautas buvo eiliniu – neturėjo laipsnio. Kartu su visais užsiiminėjo. 

Mėgo vartytis ant skersinio, bėgti per 4 metrų ilgio buomų. Norėjo bistras būti, kojos tru-

putį klišos buvo. Turėjo tik šaulišką kepurę. Paskutiniu metu tik šauliškas kelnes. Buvo ir 

šaudymo pratybos. Šaudydavo į iš maišo padarytas iškamšas su taikiniu. Griovy gulėda-

mas vienas taikinį reguliuodavo. Šauliai turėjo šautuvus ir pistoletus, bet ne visiems už-

tekdavo. Kiekvienam šaliui buvo užvesta anketa – jo rezultatas šaudyme, rikiuotėje, prie 

apkasų, taktikos pratimuose. Kartą šauliai norėjo tapti pavasarininkai. Dvariškiai priešta-

ravo, bet Putvinkis ginčą laimėjo ir pavasarininkus priėmė į šaulius. Į šaulius labai tikdavo 

jaunalietuviai. Šauliai užsiiminėdavo laisvom valandom – vasarą, sekmadieniais po pa-

maldų 17-ą valandą. Pakvietimus į užsiėmimus Kelmėje išnešiodavo seniūnas. Retai 

kviesdavo šeštadieniais. Šaudymo pratybos būdavo Kelmėje, prie Kražantės. Jei būdavo 

Putvinskis, nusivesdavo į Graužikus. Šaudydavo kalvos skardyje nuo Dimgailių pusės. 

Buvo šaulių sargybos, kad kas po kulkom neužeitų. 

Į šaulius rekomenduodavo seniūnas – reikėjo jo charakteristikos. Reikėjo kokio nors 

ir pažystamo šaulio rekomendacijos. Šaulys turėjo nerūkyti, negerti. Ir šaulių nario mokes-

čio neėmė. Duodavo šaulio ženklą. Kelmėje būrio vadu buvo Litvinas. Priimant, iš knygos 

skaitydavo priesaiką. Šauliai buvo gera pagalba kariuomenei, policijai, slopinant riaušes. 

Šventės. Be Joninių, Verpenoje būdavo Šv. Onos atlaidai. Tada Putvinskio prašy-

davo aikštės Graužikų kalne ir ten vykdavo gegužinės. Ateidavo iš Verpenos. Taip pat 

paprašydavo Putvinskio dūdorių. Jų buvo 6. Putvinskio šauliai kitus nusivesdavo į Grau-

žikus iš Kelmės. Visi eidavo žygiuodami kolonoje. 

Putvinskio dūdoriai grojo šokiams. Gegužinės ruošdavo daugiausia Kelmės pava-

sarininkai. Ji būdavo per žolinės atlaidą ir rudenį, per darbų užbaigimą. 
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Santykis su dvasiškiais. Vytautas Putvinskis sakydavo: 

– Dvasiškijai per daug išsiplėtoti negalima, ji reikalinga jaunimui auklėti. Ta-

čiau vairuoti žemės ūkį ji negali. 

Kartą Dimgailiuose buvo miręs žmogus, kurio į bažnyčią priimti nenorėjo už tai, 

kad dirbo sekmadieniais. Mat tuo metu buvo blogas oras ir žmogus gelbėjo derlių. Put-

vinskis supyko ir kreipėsi į vyskupą. O tą kunigą pakeitė. 

 

*** 

Šauliai per Naujus metus susirinkę pasoliutuodavo. Nauji metai – valstybinė 

šventė. Putvinskis sakė: 

–  Valstybė rašo, kiek naujų metų praleidžia. 

Per Velykas, Graužikų dvare daug kiaušinių primargindavo. Vaikus kiaušiniais 

apdovanodavo. 

Prie Kelmės šaulių buvo kulkosvaidžių grandis, pionierių dalinys kelių užvertimui 

medžiais, lieptų padirbimui. 

Vytautas vakaruškose dalyvavo, pats šoko. Mėgo jauniems vyrukams, pirmąsyk į 

šokius atėjusiems patarti, kurią merginą išvesti šokti. Buvo paprastas, nuoširdus, nemėgo 

lenkų. Sakydavo: Kokie jie lenkai, vargšai. 

Putvinskis, kai kuriais metais, kai būdavo blogi metai (blogas oras), prašydavo 

kaimynų ūkininkų pagalbos. 

Darbininkams duodavo žuvies. Per šventes, atlaidus. Ne per daug prūdų Grauži-

kuose buvo. Rankom kasė. Vytautas sakydavo: 

– Galėtumėm iš Vokietijos gauti technikos prūdams kasti, bet jie labai brangūs. 

Užėjus rusams, darbininkai sakė, kad Putvinskiui niekas negresia, nes jis gerai 

užlaikė darbininkus, davė jiems gražias patalpas. O kai išvežė, kiti sakė: 

Jei jį veža, tegul ir mus veža. Uošvis net verkė. 

Dėdė Venckus Jeronimas iš Vytauto Putvinskio, išsimokėtinai, už 150 litų buvo 

gavęs šautuvą. Apie pono medžiotojiškus gabumus sakydavęs: 
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–   Nekoks medžiotojas buvo. Šaudė taikliai, bet prie žvėries prieiti, jį surasti 

nelabai mokėjo.  

 

 

 

 

 

ATSIMINIMAI APIE ŠILO-PAVĖŽUPIO DVARĄ 
(Stasio Putvinskio valdymo metu) 

Pasakojo Žalpys Jurgis, Prano, gimė 1925 m. Šonos kaime, apie 3 km. nuo  

Pavėžupio 

 

 

Stasį Putvinskį pažinojo 1936–1939 metais. Stasys užtvenkdavo Vėžupio upe-

liuką. Užliedavo pievas ir būdavo neršyklų karpiams. Tuo metu žuvininku buvo Pluš-

čiauskis Rapolas. Žuvis šerdavo lubinais. Nuo pylimo į tvenkinius būdavo liepteliai. Van-

denyje stovėdavo stalai su maždaug 10 cm aukščio borteliais. Žuvis šerdavo berdami pa-

šarus ant tų stalų. Į savaitę vieną sykį, po 2 maišus. Medžiaušis prižadėjo Maskolijų prū-

dus. Jų buvo 3 ar 4. 

Kartą ponas užtvenkė Šoną, nes salelėje pradėjo trokšti žuvys. Tėvas (Pranas Žal-

pys) nuėjo pas Putvinskį pasiskųsti, kad žalą padarė, pievas apliejo. Ponas sako: 

– Tau žala ir man žala. Būtų visas prūdas karpių ištroškęs – tavo pieva išgelbėjo. 

Nueik pas žuvininką Pluščiauskį (parašė raštelį) – jis tau duos pylimo nusipjauti. Galėsi 

šienauti. Taip ir padarė. Šona nuseko, žolė atsigavo. Kartu ir pylimą nusipjovė – išėjo 

dviguba nauda. Stasys Putvinskis žadėjo duoti žuvies gaudymo metu, arba vėliau, Kalė-

dom. Jis (ar tėvas) nuėjo, parsinešė gal 5 kilogramus – užteko visiems.  

Jei buvai geras, buvo ir jis geras. Bet jei vogei ką nors, kad ir žuvį, tada sakydavo: 

ؘ– Laike 24 valandų, ant vieškelio, už kapukų! 

Apsivogęs, kitame dvare darbo jau nebegausi. Bet nebuvo mados žuvį vogti. Jei  

sugavo bevagiant – užmokėk ir dar kalėjimas 5 ar 10 metų. 
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Prieš karą, ponas turėjo 5 javines daržines pilnas prikrautas. Buvo viena šieninė 

daržinė. Kumetynas palverkas stovėjo pamiškėje. Bravore buvo pirtis. Moliniuose gyveno 

Dzindzalietas. 

Stasys Putvinskis turėjo 375 ha žemės – taip sakė jo vaikai. 1937-1939 vasaras 

praleisdavo Šilo-Pavėžupyje, o žiemas – Bubiuose. 

Žiūrėjo, kad nusenęs kumetis galėtų įsigyti savo žemės sklypą. Nupirko Alūzui, 

Dzindzalietui, Venckui, Adomaičiui, Anglickiui – žemę jiems nupirko iš sutaupytų pi-

nigų. Kitą dalį pinigų atiduodavo pragyvenimui.  

Biržas malkoms iškirsdavo, kumečiams duodavo. Visus pašarus gyvuliams vež-

davo su jaučiu. 

Dvare buvo šunininkas – kaip atskiras namas. Visokios rūšies šunų buvo. Kokia 

10 palaidų. Lapių, barsukų medžioklei naudojo urviniusؘ – taksiukus. Buvo skalikų, vilki-

nių šunų, keli buldogai. Dideli šunys buvo pririšti. Šunims šunidėje įlįsti čia ėjo skylės. 

Maži palaidi taksiukai žmonių nedraskydavo. 

Medžiodavo antis. Kumečiai baidydavo, kad pakiltų. Į medžiokles ponas atvažiuo-

davo. 

Ūkvedžiui Plusčiauskiui neleido laikyti gyvulių. St. Putvinskis sakydavo: 

Reik mėsos, pasiimk nusipjauk, pasitikėjo juo, nors visi raktai buvo jo, ūkvedžio 

kišenėje. 

Dešinėje svirno pusėje kabojo visa mėsa. Svirne buvo supilti visi rugiai, kibinai, 

miežiai, avižos. Grūdai buvo supilti ir ant svirno lubų. Svirno apačioje sklepas – daržo-

vėms, bulvėms. 

Stasys Putvinskis ruošėsi statytis naują rūmą, jau ir medžiaga buvo paruošta, suk-

rauta prie svirno, bet sutrukdė rusų okupacija. 

Vaikai lankė Vėžežerio mokyklą. Vieną pavasarį ponas susišaukė dvaro gyven-

tojus – darbininkus ir sako: 

– Aš duosiu 100 litų, 2 ha žemės ,  pastatysim mokyklą, o Vėžežeryje visiems 

toli, nepatogu. Pradėjo statytis Keršinės mokyklą. Pavasarį vežė žvyrą, langus atvežė iš 
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Šiaulių. Statė rusai stačiatikiai. Rudenį, po visų šventės, pradėjo eiti į mokyklą. Kartu su 

kitais į ją ėjo ir Putvinskiai. Tik jie buvo geriau apsirengę, apsiavę odiniais batukais. Gi 

kumečių vaikų drabužėliai buvo siūti iš milo, čerkeso ar kailio atraižų. Mokė mokytojas 

Klimaitis, kuris buvo labai griežtas. Putvinską Eimantą labai smarkiai griebdavo – matyt 

matė, kad jis yra gabus. Vieną sykį, mokytoja iš Šaukėnų atsivežė vaikus apžiūrėti Karši-

nės mokyklos. Šie buvo susidėję pinigų ir atsivežė 2 kilogramus saldainių. Šaukėniškiai 

pavėžupiškiams sušuko triskart „valio!“ O Klimaitis paragino šaukėniškiams atsakyti tuo 

pačiu. Ant mokyklos sienų kabėjo kryžius, Vytis, Smetonos, Jablonskio, Basanavičiaus, 

Kudirkos, Žemaitės portretai. Buvo rusiškų knygų. 

Jurgis Žalpys rinkdavo uogas (bruknes, žemuoges ),  grybus (pavasarį bobausius), 

labai daug jų surinkdavo. Po to nešdavo ponei Putvinskienei, kad užsidirbtų. Ši sakydavo: 

– Nenešk mažų pinigų sumų namo, nes jie pradings. 

Darija kaskart išrašydavo mažą degtukų dėžutės dydžio popierėlį (taupė popie-

rių), kuriame būdavo parašyta pinigų suma ir parašas. Ten būdavo ar tas 10 centų, ar li-

tas. Per visą vasarą nešė miško gėrybes – išėjo 35 litai. Kartą užėjo į dvarą. Išėjo pats 

ponas ir sako: 

– Nei vieno popieriuko nepametei? 

– Nepamečiau. 

– Tada suskaičiuosiu ir atnešiu tau pinigus. Tik tėvams neatiduok. Sakyk, kad 

nupirktų kuprinę, batukus, kepurę. 

Pinigus parnešė namo. Tėvai pasiėmė. Tiek ir tematė savo uždarbį... 

Kartą Jurgis ėjo su Tamučiu (dabar gyv. Kušėnuose). Žiūri: nuo palvarko eina 

Putvinskis. Pamatė juos ir gal pusę valandos kalbino: kaip sekasi mokintis, ar nešalta, ar 

geras mokytojas, ar labai nebaudžia, ar per daug nereikalauja. Sakė: 

–  Kad aš su juo pašnekėsiu – padės. Bet nereikėjo. Nes Klimaitis buvo draus-

mingas mokytojas. 

Stasys Putvinskis dažniausiai raitas jodinėdavo, ar važinėdavosi „lineika“. 

Drabužius nešiojo milinius – kaip kareivis. Kepurė su snapeliu. 

Kartą vaikams atnešė obuolių. 



 

 

 

 

132 I š  č i a  s k l i d o  k n y g ų  š v i e s a  

Buvo geras ūkininkas. Karvės riebios būdavo. Gal 16 – 17 val. pagindavo melžti 

namo. Melždavo į skardą. Vakare dūžiai būdavo reti, o ryte – tankūs. 

Arkliai buvo įpratę pagal skambalą eiti namo – „pietų“. Išgirsta ir užsispiria ne-

dirbti. 

Kartą ponas vaikams parodė arklius ir paklausė:  

– Ar moki joti? 

Liepė ūkvedžiui atnešti lazdą: 

– Jei pajosi ant lazdos, pajosi ir ant arklio. 

Davė vaikams pajoti ant  „arklio – lazdos“. Tie nemokėjo. Tada ponas pats paėmė, 

apsižergė lazdą ir jojo. Matyti buvo, kad raitelis, nes judesiai buvo tikri, kaip ant žirgo 

sėdint. 

Arkliai daugiausia buvo žemaitukų veislės. Aptvarai buvo užtverti tarp miško ir 

rūmo. Vaikai, būdavo, prieina ir spokso į arklius. Pamato poną, atsitraukia. Šis sako: 

– Nebijokit manęs, žiūrėkit į arklius. Viena kumelė buvo padykus. Ji turėjo 

madą šlapintis, kai vadžios papuldavo po uodega. Kartais ponas „pajuokaudavo“. Žiemą 

atvažiuodavo svečių. Važiuodavo rogėmis. Jis sėsdavo gale rogių, o svečias priekyje. Bū-

davo, kad kumelė svečią ir apšlapina, jei šis nespėja pasitraukti į rogių galą. 

Lubinus sėdavo ne tik sėklai, bet ir žemės pagerinimui – patręšimui. Kai laukus 

nuvalydavo, pradėdavo kulti. Kuldavo iki Šv. Kalėdų. Kuliamąją sukdavo traktoriumi. 

1944 metais, per karą pabūklai daržinę sudegino. 

Stasys Putvinskis, kovojo prieš bolševikus. Buvo šaulių vadas. Ir jo kumečiai buvo 

šauliai. Šauliai našiojo žalią uniformą. Šaulių vėliava buvo graži – žalia su geltonais kutais 

aplinkui, viduje – herbas. Pluščiauskis Jurgis nešdavo vėliavą, kai šauliai eidavo į bažny-

čią. 

Stasio Putvinskio draugas Čyžas turėjo 24 ha žemės. Jo žemėje buvo pelkė. Išvalė, 

padarė prūdą. Tik vandens buvo iki kelių. O pats norėjo karpius auginti. 

Žmonės sakydavo: 

Čyžas Šonoj varles Putvinskiui augina. 
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Prie dvaro rūmo augo gal 3–4 metrų gėlė. Ponas sakydavo, kad prieš karą viena 

yra žydėjusi rytų Lietuvoje (tai buvo agava).  
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Prisiminimus surinko: V. Lopata 

Rinkinį paruošė: I. Stankienė 


