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ĮŽANGA 

 

Kelmės rajonas puikus savo gražiąja gamta Žemaitijos kampelis, išugdė ne 

vieną šviesuolį mokslo vyrą, meno ir literatūros kūrėją, kurių vardai vėliau tvirtai 

įėjo į Lietuvos kultūros istoriją, vien tokių vietovardžių, kaip Kražiai, Užventis, Šilo–

Pavėžupis paminėjimas atliepia mūsų atminty daugybe vardų, vertų to, jog 

nusilenktų visa Lietuva. Tai Kražių mokslo šventoves mynę M. K. Sarbievijus, 

M.Valančius, S. Stanevičius, J. ir A. Juškos, D. Poška, A. Jucevičius ir daugelis kitų 

kultūros darbininkų. Užventį išgarsinę užventiškiai P. Višinskis ir jo kaimynė J. 

Žymantienė, čia gyvendama tapus rašytoja Žemaitė, Užvenčio senojo dvaro idealistė 

kilniasielė rašytoja Šatrijos Ragana. Šilo–Pavėžupyje knygnešystei ir kovai prieš 

lenkomaniją visą savo sąmoningą gyvenimą paskyręs Lietuvos Šaulių sąjungos 

įkūrėjas Vl. Pūtvis–Putvinskis. Tarsi naujai atrasta užsienyje tapusi garsia 

dailininkė iš Tolučių S. Remerienė taip pat verta to, jog besigiliną į tautos kultūrą 

žmonės pabuvotų jos gimtinėje. Dažnas iš tų lankytinų objektų netapęs dar nei 

muziejumi, nei apgaubtas vietinių jautraus rūpesčio, tačiau kūrėjų dvasia alsuoja 

net menkučiai jų aplinkos reliktai. 

Manytume, jog istorinės žinios, literatūrinis jų sudvasinimas padės Kelmės 

rajono svečiams pajusti visą mūsų praeities didybę, įsijausti į jos esmę. Kviečiame 

keliauti, pažinti, praturtinti savo sielas prasmingų vardų ir vietų neblėstančia 

šviesa! 
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KELMĖ 

 

Tarp dviejų upių Kražantės ir Vilbėno, prie judraus kelio jungiančio Rygą su 

Karaliaučiumi–Kaliningradu). 

Žmonių čia gyventa jau pirmaisiais mūsų eros metais. Ir rašytiniai šaltiniai 

siekia net XIII a. Kryžiuočių kronikose minima Stabekalnė (Stabų kalnas). Čia 

buvosi XIII a. pilis Kymel (1294 m.) S. Stanevičius mano, kad Kymelio pilies vardas 

kilęs iš žodžio „kiemelis”. Lenkų istorikų duomenimis, Kelmės kiemelis įsikūrė 

1295 m. 

Tikras Kelmės vardas minimas rašytiniuose dokumentuose tuoj po Žalgirio 

mūšio 1410 m., kai didysis LK Vytautas aplankė šią vietovę ir pastatydino čia 

bažnyčią. Jei Vytautas rado reikalą statyti bažnyčią, žinoma, čia turėjo būti 

didesnė gyvenvietė. 

XV a. Kelmė kartu su visa Žemaitija buvo didžiųjų kunigaikščių nuosavybė. 

Valdė ją kunigaikščiai Kęstgailos. Žemaitijos centru buvo netolimi nuo Kelmės 

Kražiai. 

Nuo 1591 m. Kelmė, daugiau negu tris šimtmečius iki pat I pasaulinio karo 

priklausė Gružauskų (Gruževskių) dinastijai. Gružauskiai būdami liuteronais, 

pastatė ir kirchę, kuri dabar restauruojama. 

Paskutinieji dvaro ir apylinkių žemių savininkai Gruževskiai buvo labai 

turtingi žmonės. Dvaras buvo ir visos kultūros bei apšvietos centras. Gruževskiai 

turėjo 5000 knygų biblioteką. 1805 m. jie Vilniaus universitetui padovanojo 

Londone išleistos Čilinskio bibliotekos labai retą egzempliorių. 

Kelmėje yra pabuvojusi ne viena istorinė asmenybė.170I m. čia buvo 

sustojęs Švedijos karalius Karolis XII. Okupacijos metais švedai buvo kaip tik 

įsitvirtinę prie Kelmės. 

Per visus karus Kelmės miestelis vis daugiau ar mažiau nukentėdavo. 

Labiausiai Kelmė nukentėjo 1940 m. birželio 23–25 dienomis, kai prasidėjęs karas 
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nušlavė didžiąją jos dalį. Išliko tik mūriniai namai, bažnyčios. Vokiečiai išžudė 

labai didelę žydų bendruomenę. 

Ne vienam plunksnos meistrui miestas prie Kražantės buvo savotiška 

tarpinė stotis jų biografijoje. Čia nagingo staliaus šeimoje praėjusio amžiaus 

paskutinį dešimtmeti gimė Bronius Laucevičius, pasirinkęs Vargšo slapyvardį. 

Jo tėvas buvo pažangių pažiūrų, todėl jų Broniukas buvo auklėjamas 

švietėjiška dvasia. Baigęs pradžios mokyklą B. Laucevičius iki šešiolikos metų 

dirbo Kelmės vaistinėje, mokiniu, o vėliau – Šiauliuose. Čia jis rengėsi laikyti 

eksternu gimnazijos kurso egzaminus, bet gimnazijos nebaigė. Tačiau gyvendamas 

Šiauliuose jis gerai susipažino su to meto lietuvių literatūra, daug skaitė rusų 

autorių knygų. Yra žinių, kad tuo metu ir pats pradėjo rašinėti, bet tų pirmųjų  jo 

kūrybos bandymų nėra išlikę. Sistemingai dirbti literatūrinį darbą B. Laucevičius 

pradėjo nuo pat pirmųjų dienų atvykęs į JAV. Nuo pat kūrybos pradžios ligi 

paskutinių dienų B. Laucevičius lygiaverčiai dirbo dviejuose žanruose: prozoje 

(apsakymai, vaizdeliai ir viena didesnė apysaka) ir dramoje. Daugelis jo pjesių 

išleistos atskiromis knygelėmis, buvo ne tik skaitomos, bet ir teatrų mėgėjų ratelių 

vaidinamos. Jos pasiekdavo ir Lietuvą bei kitas lietuvių darbininkų gyvenamas 

vietas (Rygą, Peterburgą ir kt.) ir čia taip pat buvo vaidinamos. B. Laucevičiaus 

pjesių išėjo I2, dar keletas liko nespausdintų rankraščiuose. 

Laucevičius kartojo, kad gyvenimo žiaurumuose yra ir grožio, kurį turi 

atskleisti menininko plunksna. Visa jo kūryba tai ir buvo šios kruvinos ir 

ašarotos tikrovės atskleidimas, grožinės kūrybos vaizduose, suprantant grožį ne 

estetų prasme, o kaip gyvenimo tikrovės atskleidimą ir kovą už tos tikrovės 

pertvarkymą. 

B. Laucevičiaus gyvenimas ir kūryba taip pat buvo ta žvaigždė, kuri švietė 

ano meto padangėje. Ir nors ji anksti nukrito (mirė 1916 m. kovo 31 d. JAV) bet 

jos nubrėžta šviesi juosta ir šiandien dar nesiliauja švietusi. Dauguma B. 

Laucevičiaus apsakymų ir šiandien turi išliekamosios vertės lietuvių skaitytojui. 

Buvusioji Malūno gatvė Kelmėje dabar pavadinta B. Laucevičiaus vardu, joje dar 

tebestovi pastatas, kurioje buvo pradinė mokykla ir joje mokėsi mažasis 

Broniukas. Ant Kražantės kranto šios gatvės gale pastatytas žymaus mūsų krašto 

akmentašio, liaudies meistro J. Liaudanskio paminklas B. Laucevičiui–Vargšui. 
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Kelmę vienas pirmųjų literatūriniame žodyje įamžino Maironis atsidusęs ant 

Šatrijos: 

Nesimato nei bonių naujų, 

Aukšto Šidlavo, Kelmės, Skaudvylių... 

Specialų eilėraštį Kelmei yra parašęs Vl. Šimkus, kilęs iš netolimo Jucių 

kaimo ir Kelmėje 1956 metais baigęs vidurinę mokyklą. 

Aš parvažiuoju. Kiek jau kartų– 

Tarytum į mano atmintį– 

Parvaro iš ganyklų karves 

Malūno ir Tarybų gatvėmis. 

 

0 pabaigoje poetas gražiai palinki: 

Tava dalia tauri ir aiški. 

Tokia ir būk–viena iš šimto. 

Vaikų žaidimams duoki aikštę 

Ir ligi soties–pieno šilto. 

 

Keturis metus Kelmėje mokytojavo ir parašė jaudinantį eilėraštį „Kur 

Vilbėna Vilbėna” J. Graičiūnas. Čia karo audra buvo trumpam atbloškusi Alg. 

Baltakį ir P. Širvį (Jo autobiografijoje skaitome „...koviausi 16–tos Lietuviškos 

divizijos eilėse prie Šiaulių, Kelmės, Šilutės”. 

Tris metus rajono ligoninės vyriausiuoju gydytoju dirbo poetas Eduardas 

Selelionis (poema „Sąžinė”). Ne kartą Kelmėje yra svečiavęsis poetas J. Nekrašius, 

žinomos dainos „Vaikinas nuo Kražantės” autorius. 

Taigi rašytojams Kelmė  – ne tik rajono centras, bet ir kūrybinio įkvėpimo 

šaltinis. 
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Kelmės dvaro rūmai 
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Paminklinio akmens atidengimas B. Laucevičiui–Vargšui Kelmėje. 

Kom. žodis. – 1988.– Rugsėjo 14. 
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KRAŽIAI 

 

Čia sparnuočiai Kražantę liūliuojant išvydo, 

Jos krantus su Rėkučio senoviškais rūmais, 

Ir nudžiugę galingai sparnais suplasnoję, 

Ėmė sveikinti Kražių nušvitusį miestą. 

Kražiai, Kražiai–skambėjo krūmai ir uolos, 

Kražiai!–garsiai suriko tyroji Kražantė. 

 

M.K. Sarbievijus (1595–I640) 

 

Pirmą kartą Kražiai paminėti 1253 m. Mindaugo dokumente. 1257 m. 

Mindaugas tarpe kitų žemaičių žemių Kražius užrašė ordinui ir kurį laiką Kražiai 

buvo ordino srities valdytojo buveinė. Grįžęs prie Lietuvos 1412–1451 m. 

Kražiuose gyveno Vytauto vietininkas Kęstgaila. Mirus Jonui Stanislovui 

Kęstgailaičiui Kražiai atiteko didžiajam kunigaikščiui. 1559 m. karalius 

Žygimantas Augustas juos atidavė anglams kunigaikščiams Katrynai Sufolosk ir 

Ričardui Berthui už 3376 talerius. Kai jie po kurio laiko vėl grįžo į Angliją, 

Mikalojus Radvilas, Vilniaus vaivada išmokėjo jiems reikiamą pinigų sumą ir 

perėmė Kražius. Jis pastatė Kražių dvare pilį-rūmus apkasė vandens pripildytu 

plačiu grioviu. Atsidėkodamas už įvairius nuopelnus, 1568 m. karalius juos 

atidavė šiam didikui. 1577 m. dovanos aktą patvirtino Steponas Batoras. Kartais 

Radvilai tituluodavosi ir Kražių grafais. Tapę žemaičių bajorų centru, Kražiai ėmė 

augti, nes tam buvo palankios sąlygos, čia rinkdavosi bajorų seimeliai, 

suvažiuodavo daug žmonių, vyko prekymečiai ir turgai. 

Jėzuitai Kražiuose buvo įkurdinti XVI a. pabaigoje, kuriems Radvilas 1613 

m. padovanojo savo namus ir gabalą žemės, o seniūnas Jonas Karolis 

Chodkevičius vieną valsčių. 1621 m. ant Radvilo rūmų pamatų jėzuitai pradėjo 

statyti bažnyčią, kuri buvo baigta tik 1689 m. 

XVII a. pradžioje čia įkurta seniausia respublikoje vidurinė mokykla. Jos 

saulėtekyje sintaksę ir politiką jauniesiems protams dėstė poetas M. Sarbievijus, 

o gerą porą šimtmečių vėliau. XIX a. pradžioje, čia pasisėmę mokslo šviesos, į 
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plačius literatūros vieškelius išėjo broliai Antanas ir Jonas Juškos, A. Fromas–

Gužutis, D. Poška, L. Jucevičius, S. Stanevičius. Maždaug tuo pačiu laiku 6 metus 

gimnazijos kapelionu dirbo M. Valančius, o jau tarybiniais metais Kražiuose iki 

pensijos mokytojavo žinomas dramos apie A. Strazdą „Prieš srovę” autorius J. 

Petrulis. 

1893 m. įvyko Kražių skerdynės. Rusų valdžios rėžimas, sunkia letena 

prislėgęs lietuvius, ruošėsi griuvėsiais paversti ir visą tautą. Buvo uždrausta 

lietuviška spauda, knygnešiai buvo tremiami į Sibirą, uždarinėjamos bažnyčios, 

vienuolynai, net iš lietuviškų maldaknygių uždrausta melstis. Visa tai negalėjo 

nesukelti lietuvių tautos pasipriešinimo. Kaip šitos istorinės situacijos išdava ir 

buvo garsiosios Kražių skerdynės. 

Jų pradžia buvo 1891 m. gruodžio 12 d., kai caras išleido įsakymą uždaryti 

moterų vienuolyną ir bažnyčią Kražiuose. Iš pradžių buvo bandyta žmones 

prikalbinti geruoju, bet nepavykus, nutarta bažnyčią uždaryti jėga. Atvažiavusį 

gubernatorių pilna bažnyčia žmonių sutiko su caro ir carienės portretais, 

žvakutėmis. Gubernatorius pasisakė ko atvažiavęs ir liepė visiems išsiskirstyti. 

Žmonės nepakluso. Tada gubernatorius liepė kunigui Jaugeliui atimti iš žmonių 

kryžių, o pėstininkams caro ir carienės portretus. Besitąsant kryžius sulūžo, o 

portretai suplyšo. Taip „nuginkluoti” žmonės metėsi iš bažnyčios, bet moterys 

pasiliko. Tada policininkai puolė jas bizūnais. Atsipeikėję vyrai čiupo iš tvorų 

baslius, akmenis ir puolė gelbėti moterų. Policininkai buvo išvaryti iš šventoriaus. 

Gubernatorius su savo žandarais užsibarikadavo prie vargonų. Tačiau pasirodė 

kazokai. Jie buvo apsiginklavę šautuvais, ietimis, kardais ir rimbais ir raiti šoko 

ant žmonių trypdami ir kapodami net bažnyčioje. Siausdami kazokai sukapojo ant 

altorių ir sienų kabojusius paveikslus, sulaužė kryžius, statulas. Šventenybių 

liekanas jie suvilko į šalia esantį dvarininko Šiukštos namų šiukšlyną. Tą pačią 

dieną iš Kauno atvažiavo prokuroras su tardytojais ir bažnyčią uždarė. 

Kražių skerdynės įėjo į tautos istoriją visiems laikams. Įėjo ne kaip kažkas 

gaivališko, o kaip visos tautos atspindys kovoje už savo teises. Jos įrodė, kad 

lietuvių tauta tvirtai budi savo politinių, kultūrinių ir religinių teisių sargyboje, 

kad jos dvasios jėga yra neįveikiama. 

Medžiokalnis. Miestelio pašonėje nepaliečiamą liepų ir ąžuolų dainą ošia šis 

botaninis draustinis. Pro šalį jau melioratorių „nukraujinta” pračiaška Kražantė. 
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M. Valančius savo „Žemaičių vyskupijoje” be kita ko sparnuotu posakiu 

apibrėžė visą miestelio kultūrinę reikšmę istorijai: „Kražiai gali skaitytis už šaltinį, 

iš kurio per kelis amžius plūdo apšvietimas į Žemaičius”. 

Dar jautriau 1842 m. rašytuose „Žemaičių žemės prisiminimuose” apibūdino 

Kražius iš netolimo Pakėvio kilęs L. Jucevičius, 6 metus prasimokęs Kražiuose. Jis 

pirmiausia tuometinį miestelį, kurį sudarė keli šimtai namų, nupiešė kaip 

nešvarų, dulkėtą, turtingumą bei eleganciją sumaišiusį su purvu, o toliau leido 

prabilti širdžiai ir jausmams: 

Atmenu (...) tas valandėles, kada linksmas su kolegomis lakstydavau po 

Kražių apylinkes ir atidžiai gaudydavau ausimis vietos žmonių pasakojimus apie 

urvus, einančius po žemėmis ir buvusius jėzuitų bažnyčios rūsius bent pusę 

mylios, net iki Greitiškės palivarko, kitados priklausiusio jėzuitams, apie 

didžiausias statines, pilnas odas pinigų”. 

Daug kelių kelelių per žemaičių klonius suplūsta į Kražius, jie savotiškai 

simbolizuoja ir čia besikryžiavusius istorinius įvykius bei faktus, per kuriuos 

labiausiai nušvito miestelio vardas Lietuvos padangėje. 

 

 

 

 

Kražių kolegijos pastatas 
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UŽVENTIS 

 

Užvenčio miestas yra deš. Ventos krante (iš čia vietovės vardas), kur žemaičių 

kalvynas, einąs į pietus nuo Luokės, užsibaigia griežta briauna. 

Istorinės žinios apie Užventį siekia XIV–XV a. sandūrą, kai Užventis buvo 

valsčiaus ir pavieto centras. 

Yra išlikę 1728, 1738, 1789 m. Užvenčio dvaro inventoriai. 1703 m. 

Užvenčiui suteiktos prekybinės privilegijos. Užvenčio valdytojų tarpe minimi 

Gorskiai. XIX a. pradžioje dvarui priklausė 2828 dešimtinės žemės. 

Pirmoji medinė bažnyčia buvo greičiausiai XVI a. Valdytojo Mato Vainiaus 

statyta. Senajai sunykus 1825 m. kunigaikštis Druckis–Lubeckis pastatė naują 

(pagal kitus duomenis – tik pagrindinai atremontuota), taip pat medinę bažnyčią, 

kuri išliko iki mūsų dienų. 

1863 m. sukilimo metu Užvenčio dvare buvo siuvami sukilėliams drabužiai, 

įruoštas jų Štabas, dvaro kieme sukilėliai atlikinėjo karinius pratimus. 

Vyskupo M. Valančiaus laikais Užventyje buvo pradžios mokykla, kurioje 

1853 mokėsi 39 mokiniai. Po sukilimo ji buvo uždaryta, vėliau surusinta. 

Mūsų kultūros istorijoje Užventis yra suvaidinęs nemažą vaidmenį. Užvenčio 

vardas glaudžiai susijęs su trijų didelių mūsų tautos rašytojų bei kultūrintojų 

vardais: Žemaitės, Povilo Višinskio ir Šatrijos Raganos. 

Nepriklausomybės metais Užventis buvo Šiaulių aps. valsčiaus centras.1923 

m. buvo 887 gyventojai. Buvo pradžios mokykla, biblioteka, liaudies universitetas, 

valsčiaus savivaldybė, paštas, nuovada, sveikatos ir veterinarijos punktai, 

vaistinė, girininkija, kooperatyvas, smulkaus kredito draugija, malūnas, 

lentpjūvė, elektrinė, spirito varykla, plytinė, keliolika krautuvių, daugybė amato 

verslovių. 1940 m. Užventyje buvo I300 gyventojų. 

II pasaulinio karo metu Užventis neteko daug gyventojų, vokiečiai išžudė 

Užvenčio žydus, bolševikai deportavo nemaža apylinkės ūkininkų, vyko 

rezistencinės kovos. 
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1950–1960 m. Užventis buvo rajono centras.1963 buvo 1800 gyv. Tebėra 

išlikęs didžiulis buvusio dvaro parkas. 

Gal subtiliausiai šių apylinkių grožį nupiešė Šatrijos Ragana. Labūnavos ir 

Užvenčio dvaruose ji praleido beveik 20 metų (iš 53 pragyventų šioje žemėje). Kaip 

neatpažinsi Užvenčio iš šio jos sakinio: „Ramiai ramiai liūliavo Venta... jos 

sidabrinėse bangose didelis mėnuo lingavo savo veidą, tiesdamas mums po kovų 

platų vieškelį, auksu grįstą“. Arba Labūnavos iš vaizdelio: „Žemos trobos sniegu 

pabalintais stogais, dideliu būriu sutūpusios išilgai kelio, atrodė lyg draugės 

moterėlės, kurios, baltomis skepetaitėmis pasipuošusios, subėgo į krūvą ir susėdo 

naujausiomis žiniomis pasidalinti. Viena prieš kitą kalba, viena prieš kitą klausos, 

ausis pastačiusios, net akys joms blizga iš to smalsumo ir džiaugsmo.” 

Šatrijos Raganą Užvenčio peizaže labai įtaigiai, apgaubtą romantikos šydu 

yra pavaizdavusi savo eilėraštyje „Šatrijos Ragana” J. Vaičiūnaitė: 

Kokia graži tu pareini 

iš jau sudžiūvusių pageltusių rožynų, 

palikus baltą saulės skėtį 

ant žolės prie begalinių tvenkinių, 

 

Kur tik laibų irisų auksas 

Ir arklys tuščioj ganykloj... 

Negrįžimų 

alėjomis sutemusiame sename dvare 

aš pas tave einu. 

 

Kokia graži tu, kai žiebi žvakes ant pianino 

ir paleidi nakčiai 

tamsių plaukų didžiulį mazgą, 

Kai žvelgi į mus mąsliom, liūdnom akim 

iš po antakių lakaus juodumo... 

Tau, pašnibždomis taip švelniai šnekančiai, 

tikiu, nes ta kalba– 

lyg varpo garsas iš vaikystės tolių– 

įsakmi...  
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Užvenčio senasis dvaras, kuriame jaunystę praleido Šatrijos Ragana 

 

 

 

 

Ušnėnų k. įsikūręs prie Ušnos upelio (kair. Ventos intakas, 21 km. ilgumo). 

7 kilometrai į š. r. nuo Užvenčio. 1923 m. 14 sodybų ir 131 gyv. 

Tai sena gyvenvietė. Toje vietoje, kur Ušna įteka į Ventą (buv. Čekaičių dvaro 

žemėje) yra 4 didelių ir 2 mažų pilkapių grupė. Ušnėnų kaime, 1875 m. gimė vienas 

didžiausių lietuvių tautinio atgimimo darbuotojų rašytojas Povilas Višinskis (mirė 

1906 m.) 1884–1900 Ušnėnuose gyveno rašytoja Žemaitė, o ir vėliau čia dažnai 

atvykdavo savo ištekėjusios dukters aplankyti. Nesvetima buvo Ušnėnuose ir 

Užventyje gyvenusi rašytoja Marija Pečkauskaitė–Šatrijos Ragana. 

Ušnėnų kaimo žmonės, jų papročiai, gyvenimo būdas ir tarpusavio santykiai 

aprašyti šių rašytojų raštuose. 
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Po II pasaulinio karo buvo išlikęs P. Višinskio tėvų gyvenamasis plotas.1960 

m. jis buvo atnaujintas, paverstas rašytojų Žemaitės ir Višinskio muziejumi, 

kuriame yra išlikę autentiškų Višinskio baldų, eksponuojami abiejų rašytojų 

raštai, rankraščių kopijos ir kita medžiaga. Namo, kuriame gyveno Žemaitė, 

išlikusios tik skurdžios pamatų liekanos. Toje vietoje pastatytas paminklinis 

akmuo. Ušnėnuose visą savo amžių nugyveno Žemaitės vaikaitis Jonas Jankus. 

Ušnėnų praeities paveikslas kaip gyvas iškyla, skaitant A. Sprindžio 

monografiją „Povilas Višinskis”. 

Ušnėnų soda – prie pat Užvenčio–Šiaulių vieškelio. Važiuojant į Šiaulius, 

dešinėje atsisuka siauras keliukas–ulyčia. Ir abiejų pusių žioginės, statinės, 

gulsčiom kartim užšautas tvoros, o už jų – tamsios trobų akys, medžiai nusvirę į 

gatvę, kur net vasarą pavėsyje tekšo purvynai. Trobos sulinkusios, šiaudiniais 

stogais. Viena netoli kitos su kaimynu nuo slenksčio gali šnekėtis. Už sodo galo 

netoliese raitosi Venta, pačioj pašonėj – Ušna, nedidelis užgožtas gluosniais ir 

žilvičiais upelis (...). Dvarų žemės laikė apgniaužusios Ušnėnus, nykų lygumose 

kūpsantį kaimą, kur nei širdžiai pasidžiaugti, nei akiai pasigrožėti: vien drėgnos 

lygumos vien pažliugusios lankos–ventos. Prasti keliai, rudenį neišvažiuojami, 

neišplaukiami. 

Nelinksmai gyvenosi ir Žemaitei. Ušnėnuose G. Petkevičaitė-Bitė kronikoje „Iš 

mūsų vargų ir kovų” prisimena. „Teko man aplankyti Žemaitę Ušnėnuose. Neseniai 

buvo tada savo vyrą palaidojusi po ilgos ligos ir pati atrodė sumenkusi suvargusi. 

Iš jos trobelės kiekvienos kertės žvelgė skurdas“. Čia ją gniuždė įvairios gyvenimo 

negandos–bylos dėl pastogės, vaikų ligos, vyro mirtis. Tačiau būtent čia iš  

suvargusios kaimo moterėlės Žymantienės gimė garsioji rašytoja. 

Žemaitė po skurdžios pirkios stogu parašiusi tokius savo kūrinius, kaip „Marti”, 

„Topylis “, „Petras Kurmelis “, „Sutkai”, komedijas „Trys mylimos”, „Piršlybos“, 

„Pragerti balakonai“. 

Ušnėnuose įsikūrusi Žemaitės kolūkio valdyba įsteigė Žemaitės literatūrinę 

premiją. Pirmoji 1960 m. buvo paskirta J. Baltušiui. Laureatų sąraše tokie 

plunksnos meistrai, kaip V. Bubnys, A. Pocius, M. Slickis, V. Rimkevičius, R. 

Granauskas, K. Saja, B. Vilimaitė, B. Baltrušaitytė ir kiti. 

O šiaip pakeleivis gali Ušnėnų ir nepastebėti, nes pro šalį dabar prabėga toks 

ramiai liūliuojantis asfaltas, akį glosto sodri Ventos ir Ušnos pievų žaluma... 
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Liaudies rašytoja Žemaitė ir kultūros veikėjas, 

literatūros kritikas Povilas Višinskis. 
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Literatūrinės Žemaitės premijos laureatai – R. Šavelis. J. Baltušis, 

 A. Pocius. A. Zurba 

Tiesa.– I988.– Spalio 6 d. 
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PAKĖVĖ 

 

Pakėvės bažnytkaimis įsikūręs prie nedidelio Kėvės ežerėlio, nuo kurio gavo 

vardą. Liet. kalbos žodis Kėvė reiškia prastą, liesą gyvulį, kuiną. Pakievė yra 5 km. 

p.r. nuo Vaiguvos, 9 km. į š.v. nuo Kelmės. Pakėvės dvaras žinomas XVII a. 

minimas 1685 m. Beržėnų valsčiaus aktuose. 1830 m. Teklė Radavičienė pastatė 

šv. Teklės medinę bažnyčią. Po II pasaulinio karo bažnyčia uždaryta. 

1813 m. Pakėvės dvare gimė Liudvikas Adomas Jucevičius, rašytojas ir 

tautosakininkas, vienas ryškiausių to meto lietuviško sąjūdžio atstovų. Surinko 

daug medžiagos apie piliakalnius. 

Jis mokėsi 6 metus Kražių gimnazijoje, vėliau studijavęs mediciną, mokė 

dvaro kumečių vaikus, pagaliau tapo kunigu, tačiau teištvėrė vos penkerius 

metus ir vedęs vėl buvo priverstas ieškotis rašytojo vietos, tik jau toli nuo gimtinės, 

Lepelyje, Baltarusijoje. Ten, nesulaukęs nė 33–jų metų mirė. Tai buvo be galo 

jautrios sielos, gana nelaimingas žmogus, tiesa daugiausia rašęs lenkiškai ir, 

matyt, neatsitiktinai iš Juciaus į Jucevičių subajorinęs savo pavardę.1842 metais 

rašytuose „Žemaičių žemės prisiminimuose“, jis tiesiog nostalgiškai įamžino 

gimtąsias vietas: „Sveikinu jus, gimtieji mano nameliai Pakievyje!. Jumyse išvydau 

pirmą kartą dienos šviesą, jumyse pirmu kūdikio šypsniu pasveikinau šį pasaulį, 

tokį kitados buvusį man gražų, tokį linksmą. Po jūsų kukliu stogu žengiau savo 

netvirtus žingsnius, iš jūsų bėgiodavau į Garbenio kalną, vadinamą, pasak 

liaudies padavimo, įžymaus kitados žemaičių žemės didžiavyrio dainiaus vardu 

(...). Po jūsų stogu, mieli mano nameliai, girdėjau ne sykį pasakojant apie Užvarnio 

miškus, apie neišbrendamus klampynus ir pelkes, apie tuos miškus, kur 

lindėjusios raganos ir laumės 

(...) per tuos pačius kraupius Užvarnio miškus, ir liūdnus, kai vėliau užaugau į 

stamantrų jaunikaitį,  jojau ne sykį linksmas su viltim širdyje”. 

Turbūt ne daug rasime rašytojų, taip šiltai nupiešusių konkretų gimtinės 

paveikslą. 
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Aštuonis savo gyvenimo saulėlydžio metus (l866–1874) Pakėvyje praleido ir 

literatas bei vertėjas Karolis Brunas Rimanavičius, sukūręs eilėraštį „Ubagų 

balius” išvertęs į lietuvių kalbą „Dienojimą praščioko”, „Trina užklausimus” ir kt. 

O kairėje kelio Kelmė–Vaiguva pusėje, netoli Pakievio tarp beržynėlių 

išsibarsčiusiam Jucių kaime gimė šiuolaikinis poetas ir vertėjas M. Šimkus.1967 

metais išleistoje knygoje „Tarybų Lietuvos rašytojai” be kita ko pastebėjęs: „visur 

yra ir medžių, ir pievų, ir trobų, bet kažkuriame pasaulio taške visa tai susidėsto 

neapsakomai ir vadinasi gimtine”. 

Pakievyje dar išlikę L. Jucevičiaus gimtojo dvaro pėdsakai, architektūriniu 

pažiūriu įdomi bažnytėlė, kurioje laidotas K.B. Rimanavičius. O atkalnėje, pietų 

saulės atokaitoje spindi jau mūrinė centrinė Akmenių tarybinio ūkio gyvenvietė... 

 

 

 

 

 

ŽALPIAI 

 

Kadaise atskirti nuo pasaulio neišbrendamų kelių, pačiame Kelmės rajono 

pakraštyje įsikūrę Žalpiai. Jų apylinkes išgarsino knygnešiai, iš gretimo Antkapinio 

kaimo kilęs gydytojas Jeronimas Ralys (l876-I92l) pirmasis į lietuvių kalbą išvertė 

Homero „Odisėją” ir apie puse “Iliados”, o Žalpiuose gimęs ir vėliau subajorinęs 

pavardę Jonas Garalevičius (l87l–1943) žinomas kaip lietuvių muzikos 

instrumentų meistras, pastatęs ir rekonstravęs apie 100 vargonų, pagaminęs 

kanklių, parašęs tris kankliavimo vadovėlius. Trečias jų – Kazimieras Ralys (1885–

1958) lietuvių literatūros istorijoje įamžintas Vergovaikio slapyvardžiu. 

Jaunystėje K. Ralys klajojo po margą pasaulį. Kai praėjusio šimtmečio 

pabaigoje „nuo gumbo” mirė mama, Kaziuką su sesute Monika ėmėsi globoti akla 

tetulė. Gyvenimas taip apkarto, kad penkiolikmetis berniukas nutarė keliauti pas 

tėvą į JAV. Gavo „šipkartę“, su kontrabandininkais knygnešiais kažkur apie 

Batakius naktį perėjo sieną, susieškojo laivą, kuris jį nuplukdė į Ameriką. Ten 

Pensilvanijoje surado miestelį, o jame – ir suodiną angliakasį tėvą, kuris 

nepilnamečiui sūnui padėjo gauti darbo – iš konvejerio juosta bėgančios anglies 
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išrinkinėti akmenis. O laisvalaikiu – mokėsi. Už užsidirbtus kuklius dolerius pirko 

pirmąsias knygeles. Bet prasidėjo krizė, buvę angliakasiai 1902–aisiais ir tėvas su 

sūnumi, grižo į gimtinę, slapta per sieną, kaip didžiausią brangenybę, parsinešę 

kelis leidinukus. Paauglio akimis matęs tiek pasaulio, K. Ralys tėviškėje iš karto 

įsitraukė į švietėjišką veiklą.1904 metais, atgavus spaudos laisvę, pirmasis 

valsčiaus centre – Nemakščiuose – užsisakė lietuvišką laikraštį. Tokiu savotišku 

keistuoliu net caro uriadnikas buvo susidomėjęs... K. Ralys ir pats ėmė rašinėti 

spaudai. Kartu su kaimynais Jonu Veryga ir Juozu Norkumi, sumetę po kelis 

rublius, nutarė parsisiųsdinti literatūros iš Vilniaus knygynų, ją perskaityti ir vėl 

parduoti. Tačiau tai sunkiai sekėsi, nes anais laikais neatsirado daugiau 

mokančių skaityti... Norėdamas pamokyti valstiečius rašto K. Ralys specialiai 

važiavo į Peterburgą eksternu laikyti egzaminų mokytojo vardui gauti, bet per 

atsitiktinumą pamiršo karinį bilietą ir grįžo, nieko nepešęs. Argi nuostabu, kad po 

šitokių klajonių ir neįprastų išmėginimų, jis jau nuo pirmųjų literatūrinių 

kūrinėlių pasirinko vergo vaikio slapyvardį?!. 

Pasaulinio karo metais K. Ralys, gimtosiose apylinkėse įkūrė jaunimo kuopą 

„Dobilėlis“. 1911 metais išleista bene vertingiausia meniniu požiūriu jo apysaka 

„Vienturtis“ pasakojantį apie tragišką laimės ieškojimą JAV,  o 1913 metais – pjesė 

„Kova su girtuoklybe”, 1922 ir 1930 metais publicistinės knygelės „Žemės 

belaukiant” ir „Darbo savanoriai”. 

Daugelis pažino K. Ralį kaip šviesų, principingą žmogų, nenuoramą, 

spaudoje atvirai kėlusį žalpiškių bėdas. Jis, žiūrėk, pasirašęs tai savo pavarde, tai 

slapyvardžiu, šalia „nekaltos” žinutės apie kokį renginį pakritikuoja ir valsčiaus 

valdžią dėl netiesiamo į Žalpius bent antrarūšio vieškelio. Autorius turėjo patirties 

– juk jis prieš Pirmąjį pasaulini karą buvo dirbęs „Lietuvos ūkininko” redakcijoje, 

o 1911– aisiais caro valdžia konfiskavo „Lietuvos žinių” numerį, išspausdinusi jo 

feljetoną „Žemaitijos keliais”. 

Ne visas jo, kaip literato ir žmogaus, nutiestas kelias buvo tiesus ir lygus, 

gal ne visus gyvenimo reiškinius jis teisingai suvokė ir įvertino, bet be galo mylėjo 

šviesą, knygą, periodinės  spaudos žodį, troško, kad jų padedami žmonės gyventų 

vis geriau, vis laimingiau. 

Ligi šiol Antkapinio kaime tebestovi šio literato ir šviesuolio statyta medinė, 

originalios architektūros troba, kurioje gyvena visai pašaliniai žmonės. Kaip joje 
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pritiktų nors kuklus muziejėlis ne tik apie vergo vaikį – K. Ralį, bet ir apie kitus 

šio krašto Ralius – Homero vertėją Jeronimą ir žinomą muzikos instrumentų 

meistrą Joną! 

Jeronimas gimė 1876 metais. Jam buvo tik ketveri metukai kai mirė tėvas. 

Negalint motinai išlaikyti keturių vaikų, septynmetį Jeronimą pasiėmė dėdė 

Benediktas Garalevičius gyvenęs Mosėdyje. Čia J. Ralys mokėsi, lankė pradinę 

mokyklą, o 1888 m. įstojo į Šiaulių gimnaziją, kur ypač pasižymėjo darbštumu, 

valingumu ir kuklumu. Didelės įtakos jam turėjo graikų kalbos mokytojas, 

klasicistas N. Kochanas – Homero ir Platono gerbėjas. Išmokęs graikų kalbą J. 

Ralys taip pat susižavėjo senąja klasikine poezija, Homeru, ėmėsi versti į lietuvių 

kalbą „Odisėją” ir liko ištikimas poezijai visą gyvenimą. 

Baigęs Šiaulių gimnaziją, 1896 m. J. Ralys išvyko į Maskvą, kur įstojo į 

muzikos-matematikos fakultetą, o vėliau studijavo mediciną. Gyvendamas 

Maskvoje priklausė slaptai literatų studentų draugijai, aktyviai dalyvavo jos 

veikloje, skaitydamas referatus, literatūros klausimais, įnešdamas į draugijos 

gyvenimą daug jaukumo ir šilumos. Gyveno labai skurdžiai, vertėsi privačiomis 

pamokomis, o gautą užmokesti dalindavosi su viena didele inteligentų šeima. 

1903 m. J. Ralys baigė universitetą ir įsigijęs gydytojo specialybę, tris metus 

dirbo Morozovo vaikų ligoninėje Maskvoje, toliau dalyvavo kultūrinėje veikloje, 

lietuvių spektakliuose. Grižęs į Lietuvą, gyveno pas dėdę Garalevičių, o šiam 

mirus, dirbo Ariogaloje, Prienuose, Jonavoje. Prasidėjus pirmajam pasauliniam 

karui, buvo mobilizuotas ir dirbo karo gydytoju kaime, Saratove, Caricine (dabar 

Volgogradas), lankėsi Graikijoje. 1918 m. J. Ralys galutinai apsigyveno Jonavoje. 

J. Ralys bendradarbiavo periodinėje spaudoje, 1902 m. parašė originalią 

apysaką „Rykštės “. Kartu su Jurgiu Šlapeliu 1907 m, išvertė Defo „Robinzono 

gyvenimas ir nelaimės”, o 1914 m. savarankiškai H. Bičer–Stou „Dėdės Tomo 

trobelė”, surinko lietuvių tautosaką. Tačiau svarbiausias Ralio nuopelnas lietuvių 

literatūrai yra tas, kad jis išvertė iš graikų kalbos Homero „Odisėją” ir  dalį 

„Iliados”. „Odisėją“ teko versti net tris kartus: pirmą kartą pametė gimnazijoje 

padarytą vertimą, antrą vertimą baigė 1914m. Caricine, bet jis žuvo karo sukūryje 

ir tik trečią kartą išvertus, 192I m. „Odisėja“ buvo išleista. Baigti “Iliados“ vertimą 

jam sutrukdė staigi mirtis. Suredaguoti „Odisėjos” leidimą daug padėjo rašytojas 

J. Tumas–Vaižgantas. O apie vertėją jis yra pasakęs, kad versti Homerą reikia 
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įgimto talento, šį talentą kaip tik ir turėjo J. Ralys – ne literatas, o žymus vaikų 

ligų specialistas, buvęs didelės erudicijos žmogus, mokėjęs anglų, vokiečių, rusų, 

lenkų, graikų kalbas. 

J. Ralys mirė 192I m. gruodžio 17 d. Jonavoje, ten ir palaidotas. 

1989 m. lapkričio mėnesį Žalpiuose atidengtas paminklas Raliams. 

 

 

 

 

 

 

Jeronimo Ralio kapas Jonavoje. 
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ŠILO PAVĖŽUPIS 

 

Gražiame, šimtametėmis liepomis pasipuošusiame Šilo Pavėžupio dvare 

gyveno kelios Žemaitijos bajorų Pūtvių kartos. Ypač didelę pagarbą pelnė 1863 

metų sukilimo dalyvio Rapolo Putvinskio sūnus Vladas, gimęs I873 metų rugsėjo 

29 dieną Rygoje. Mat jo tėvas, numalšinus sukilimą, iki gyvos galvos buvo 

ištremtas į Sibirą. Tačiau po devynerių metų jam leidžiama grįžti į tėvynę, tik ne iš 

karto. Iš pradžių Rapolas Putvinskis apsigyveno Latvijos sostinėje. Čia vedė 

grafaitę Idaliją Broel–Pliateraitę, kuri pirmoji savo sūnui Vladui užsiminė apie 

lietuvišką kilmę. Vėliau didžiulės įtakos jam turėjo lietuvių nacionalinio 

išsivadavimo judėjimas, dar labiau sustiprinęs būsimo publicisto ryžtą atsigręžti į 

savo tautą ir visiems laikams nutraukti ryšius su nutautėjusiu bajorijos luomu. 

Jau studijuodamas agronomiją Halės universitete M. Pūtvis-Putvinskis atsisakė 

dalyvauti lenkų slaptų ratelių veikloje, o grįžęs į Lietuvą ir 1896 metais pradėjęs 

ūkininkauti Šilo–Pavėžupyje galutinai „užsikrėtė“ lietuvybės idėjomis: rūpinosi 

slaptų mokyklų steigimu, platino lietuvišką spaudą, globojo knygnešius. 

Lietuvišką Vl. Putvinskio orientaciją palaikė ir skatino dvarininkaitė iš Suvartuvos, 

Motiejaus Valančiaus giminaitė Emilija Gruzdytė, 1897 metais tapusi Vlado 

žmona, vėliau Vl. Putvinskis rašė, jog gimęs pirmas vaikas „savo lopšyje neturėjo 

girdėti garsų tos kalbos, kuri jį skirtų nuo tautos”. Taip sutuoktiniai tapo 

„litvomanais “ iš kurių pasiryžimo šaipėsi ne tik dvarponiai, bet ir tarnai. Vladas ir 

Emilija  įsijungė į netoliese, Bubiuose gyvenusio grafo V. Zubovo šelpiamą ir 

globojamą draudžiamos spaudos platinimą. Pagal Povilo Višinskio, tuomet 

Kurtuvėnuose mokiusio grafo Pliaterio vaikus, sudarytus sąrašus Morta Zauniūtė, 

Tilžėje parūpindavo literatūros. Ją per sieną pergabendavo ir pristatydavo į 

Putvinskių dvarą Graužikuose kontrabandininkas Petras Penikas. Iš Graužikų 

(padedant vežėjui Kaziui Račkauskui) į Šilo Pavėžupį tuos brangius ryšulius 

atsiveždavo kuris nors iš Putvinskių. Iš čia draudžiama literatūra – „Varpo”, 

„Ūkininko”, „Tėvynės sargo”, „Darbininkų balso“, numeriai, kalendoriai, 

maldaknygės pasklisdavo po  kitus Žemaitijos kaimus ir miestelius. 
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Ilgainiui Putvinskių dvarai tapo tuo rojaus kampeliu, kur prieglobstį, šilumą 

ir supratimą rado daugelis Lietuvos šviesuolių. Pas svetingus šeimininkus ne kartą 

lankėsi Jonas Biliūnas, Šatrijos Ragana, Augustinas Janulaitis. 1900-aisiais jų 

dvaruose vasarojo Petras Avižonis, Antanas Smetona, Jonas Jablonskis. 

Pastarasis tą vasarą Šilo Pavėžupy (padedamas P. Avižonio ir kitų) parašė 

„Lietuviškos kalbos gramatiką”, kuri buvo atspausdinta 1901 metais Tilžėje Oto 

Manderodės spaustuvėje. 

Šilo Pavėžupyje kelias vasaras praleido P. Višinskis, po Vinco Kudirkos 

mirties čia drauge su gydytoju, visuomenės veikėju ir publicistu Juozu Bagdonu 

redagavęs „Varpą”. 1900–1906 metais Graužikuose P. Višinskio rekomenduota 

šeimininke–ekonome dirbo Žemaitė. Viename savo laiškų ji rašė, jog čia gyvenanti 

kaip prie pono dievo užpečkėje. Šiame dvare ji sukūrė vieną iš geriausių savo 

apsakymų „Prie dvaro”, parašė daugelį korespondencijų periodinei spaudai. 1902 

metais Žemaitė susipažino su Jonu Krikščiūnu–Jovaru ir jį netrukus įtraukė į 

Putvinskių dvare susitelkusį literatų ratelį, jo sueigose (jas organizuodavo P. 

Višinskis) be Žemaitės, Jovaro dalyvavo dar ir G. Petkevičaitė–Bitė, K. Jasiukaitis, 

A. Žmuidzinavičius. 

1865 metų revoliucijos metu Vl. Putvinskis išgyveno didelį dvasinį pakilimą 

– Užventyje, Padubysyje, Kelmėje sakė revoliucines kalbas, iš Prūsijos gabeno ne 

tik draudžiamą literatūra, bet ir ginklus, organizavo Šilo Pavėžupio dvaro kumečių 

šaudymo iš pistoletų varžybas. V. Putvinskio veikla caro žandarų neliko 

nepastebėta. Smarkuolis buvo areštuotas ir pusmečiui pasodintas į Šiaulių 

kalėjimą. Dėl to neteko teisės gyventi Lietuvoje ir Kurše. Prasidėjus pirmajam 

pasauliniam karui, vėl ištremiamas: gyvena Voskrasenske, Nižnij Novgorodo 

gubernijoje. Čia jį lanko sūnūs Stasys ir Vytautas. Gimtinėn grižo 1918–aisiais. 

Kai prasidėjo kurtis jauna Lietuvos valstybė, Vl. Putvinskis nesvyruodamas tapo 

kovų dėl Lietuvos nepriklausomybės dalyviu. 1919 metais jis įkūrė Šaulių sąjungą 

Lietuvos laisvei ginti. 

Vl. Pūtvis-Putvinskis nebuvo vien tik globėjas literatų. Jis pats aktyviai 

bendradarbiavo periodinėje spaudoje, bandė plunksną grožinėje kūryboje: rašė 

prozos kūrinėlius, scenos vaizdelius, kuriuos spausdindavo „Varpas”, „Lietuvos 

žinios”, „Darbininkų balsas”, Šaulių sąjungos žurnalas „Trimitas”. Atskira knygelė 
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1915 metais išėjo jo legenda „Giedrė“, kuriai viršelį nupiešė A. Žmuidzinavičius. 

Scenos vaizdelio „Nežudyk” pagrindu M. Petrauskas sukūrė operą „Girių karalius“. 

 Beveik penkiasdešimt metų keikėm dvarininkus, siurbusius žmonių 

kraują. Tačiau ką daryti su tais, kurie, kaip Putvinskiai, valgė prie vieno stalo su 

darbininkais, švietė, mokė, rūpinosi jų kultūra, mylėjo savo  Tėvynę, gynė jos 

laisvę? 

Ar galima nutylėti apie atkaklius žemaičius Emiliją ir Vladą Pūtvius-

Putvinskius, kurių dvaras Šilo-Pavėžupyje tarsi savotiška Meka traukė daugelį XIX 

amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios mūsų visuomeninio kultūrinio gyvenimo 

veikėjų? 

1989 m. Šilo-Pavėžupyje Vl. Putvinskiui atidengtas paminklinis akmuo. 
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TYTUVĖNAI 

 

XVII a. pradžioje į Lietuvą iš Livonijos atsikėlusi Remerių giminė paliko 

mūsų tautos visuomeniniame bei kultūriniame gyvenime ženklius ir 

nepamirštamus pėdsakus. Viena iš jų atstovė – Sofija Dembovskytė-Remerienė ilgą 

laiką gyveno Tytuvėnų apylinkėje Tolučių dvare – čia prabėgo jos jaunystė, 

produktyviausias, kaip dailininkės kūrybos etapas. 

Būsimoji dailininkė gimė 1885 m. vasario 6 d. Estijoje, Tartu mieste, 

gydytojo šeimoje, kuri vėliau persikėlė į Vilnių, čia Sofija mokėsi, čia formavosi jos 

pirmieji meniniai polinkiai lankant I. Trutnevo piešimo mokyklą. 1902–1903 m. 

Sofija Dembovskytė mokėsi Miunchene, po to tęsė studijas Paryžiuje. Dailės 

studijos buvo užbaigtos Krokuvoje. Lenkijos meninis gyvenimas turėjo didelės 

įtakos S. Dembovskytei. 

Po pirmojo pasaulinio karo Sofija ištekėjo už Eugenijaus Remerio (1871–

1943) ir apsigyveno vyro dvare Tytuvėnuose. Medinius dvaro namus supo didelis 

parkas su tvenkiniais, kuris leidosi nuokalne ligi pat Gryžuvos upelio. Tolumoje 

dunksojo žaliaskariai Tytuvėnų miškai. Gražios Tytuvėnų apylinkės žadino Sofiją 

kūrybai, aplinkinių miestelių urbanistiniai objektai prašyte prašėsi įamžinimo. 

Neretai dailininkė kaimo žmones prašė papozuoti, domėjosi valstiečių papročiais, 

tradicijomis. 

Remeriai palaikė glaudžius ryšius su Kelmės Gružauskais, bičiuliavosi su 

Vaižgantu, Maironiu, A. Jakštu–Dambrausku. Sofija nutapė prezidento K. 

Griniaus vyriausybės narių J. Tonkūno, A. Merkio ir kitų portretus. 

Labai mėgo Tytuvėnus poetas Maironis. Dažnai lankydavosi pas Remerius. 

Sofija nutapė Maironio portretą, kurio antroje pusėje yra įklija su 1924 m. birželio 

24 d. data ir Maironio S. Remerienei dedikuotas eilėraštis: 

„Išliksiu aš gyvas paveiksle tame,  

Net tuomet, kai kūnas užbertas žeme 

Ilsėsis klajones užbaigęs visas!. 

Išliksiu ne vienas: išliksi vardu, 

Kuri sumaningai pirštelių raštu 

Nemirštamas atvaizdui dėjai varsas.” 
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Ir paskutinę savo gyvenimo vasarą, 1932 m. birželio mėnesį Maironis dar 

svečiavosi Remerių šeimoje. 

S. Remerienė nepriklausomoje Lietuvoje aktyviai įsijungė į meninį gyvenimą, 

dalyvavo parodoje Rygoje, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose. 

Tuometinėje periodinėje spaudoje randama daug publikacijų su gražiais 

S. Remerienės darbų įvertinimais. 

1941 m. Sofija ir Eugenijus Remeriai tapo nežmoniškųjų Stalino represijų 

aukomis. Jie buvo suimti ir deportuoti, atsidūrė Kuibyševe, kur E. Remeris mirė. 

Kokiu tai būdu Sofijai 1943 m. pavyko išvykti į užsienį. Mirė dailininkė Remerienė 

1972 m. rugpjūčio 23 d. Kanadoje, Monrealyje. 

1982 m. išleistos „XX a. lietuvių dailės istorijos”. Pirmame tome S. 

Remerienės kūryba, taip charakterizuojama: „Remerienės braižui būdingas 

nuoširdumas, intymus santykis su pavaizduotu objektu, šiek tiek idealizuojantis 

požiūris į tikrovę... Dėmesys paprastiems kaimo žmonėms rodo Remerienės 

pažiūrų demokratiškumą“. 

Sofijos Remerienės darbai yra saugomi Kauno Čiurlionio dailės muziejuje, 

Vilniaus dailės muziejuje, Kelmės Krašto muziejuje, Kelmės bažnyčioje, privačiose 

kolekcijose. 
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